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SMĚRNICE
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/52/EU
ze dne 16. dubna 2014,
kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých
záměrů na životní prostředí
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 192 odst. 1 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),
v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU (4) harmonizovala zásady pro posuzování vlivů záměrů na
životní prostředí zavedením minimálních požadavků (s ohledem na typ záměrů podléhajících posouzení, základní
povinnosti oznamovatelů, obsah tohoto posouzení a účast příslušných orgánů a veřejnosti) a přispívá k vysoké
úrovni ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Členské státy mohou v souladu se Smlouvou o fungování
Evropské unie stanovit přísnější ochranná opatření.

(2)

Sdělení Komise ze dne 30. dubna 2007 nazvané „Přezkum šestého akčního programu Společenství pro životní
prostředí v polovině období“ a sdělení Komise ze dne 23. července 2009 o uplatňování a účinnosti směrnice
Rady 85/337/EHS (5), která směrnici 2011/92/EU předcházela, zdůraznily nutnost zlepšení zásad posuzování
vlivů záměrů na životní prostředí a přizpůsobení směrnice 85/337/EHS politickým, právním a technickým souvis
lostem, které prošly zásadním vývojem.

(1) Úř. věst. C 133, 9.5.2013, s. 33.
(2) Úř. věst. C 218, 30.7.2013, p. 42.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. dubna
2014.
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých
záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1).
(5) Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
(Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40).
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(3)

Je nezbytné změnit směrnici 2011/92/EU za účelem posílení kvality posuzování vlivů na životní prostředí, zajiště
ní souladu postupů se zásadami inteligentní regulace a zvýšení soudržnosti a synergií s ostatními právními před
pisy a politikami Unie, jakož i strategiemi a politikami vypracovanými členskými státy v oblastech spadajících do
vnitrostátní pravomoci.

(4)

Dotčené členské státy mohou na základě rovného zastoupení zřídit společný orgán, který bude koordinovat
a usnadňovat postupy posuzování přeshraničních záměrů a zejména vést konzultace v souladu s Úmluvou o posu
zování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států ze dne 25. února 1991 (úmluva z Espoo).

(5)

Provádění požadavků uvedených ve směrnici 2011/92/EU mohou také usnadnit mechanismy stanovené naříze
ními Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 (1), (EU) č. 1315/2013 (2) a (EU) č. 1316/2013 (3), které
souvisejí se záměry v oblasti infrastruktury spolufinancovanými Unií.

(6)

Směrnice 2011/92/EU by také měla být pozměněna takovým způsobem, aby zajišťovala lepší ochranu životního
prostředí, účinnější využívání zdrojů a podporu udržitelného růstu v Unii. K tomuto účelu je nutné zjednodušit
a harmonizovat postupy, které stanovuje.

(7)

V posledním desetiletí nabyly otázky životního prostředí, jako je účinné a udržitelné využívání zdrojů, ochrana
biologické rozmanitosti, změna klimatu a riziko nehod a katastrof, v tvorbě politik na významu. Měly by se proto
rovněž stát důležitou součástí postupů posuzování a rozhodování

(8)

Ve svém sdělení ze dne 20. září 2011 nazvaném „Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje“ se Komise zavázala,
že se v rámci revize směrnice 2011/92/EU bude zabývat i širšími otázkami účinného a udržitelného využívání
zdrojů.

(9)

Ve sdělení Komise ze dne 22. září 2006 nazvaném „Tematická strategie pro ochranu půdy“ a v Plánu pro Evropu
účinněji využívající zdroje je kladen důraz na udržitelné využívání půdy a potřebu řešit neustálé neudržitelné
rozšiřování osídlených oblastí (zábor půdy). Rovněž závěrečný dokument konference OSN o udržitelném rozvoji,
která se konala v Rio de Janeiru ve dnech 20.–22. června 2012, uznává hospodářský a společenský význam
dobrého hospodaření s půdou a nutnost přijmout bezodkladná opatření, jimiž by bylo možno zvrátit degradaci
půdy. Veřejné a soukromé záměry by proto měly zvažovat a omezit svůj vliv na půdu, zejména pokud jde o její
zábor, ale i organickou hmotu, erozi, utužování a zakrývání; v tomto ohledu jsou rovněž významné celostátní,
regionální a místní plány a politiky zaměřené na řádné využívání půdy.

(10)

Úmluva Organizace spojených národů o biologické rozmanitosti (dále jen „úmluva“), jíž je Unie smluvní stranou
v souladu s rozhodnutím Rady 93/626/EHS (4), vyžaduje, pokud je to možné a vhodné, posouzení významných
negativních vlivů záměrů na biologickou rozmanitost, která je definována v článku 2 úmluvy, s cílem tyto vlivy
zamezit nebo minimalizovat. Toto předběžné posouzení těchto vlivů by mělo přispět k dosažení hlavního cíle,
který přijala Evropská rada ve svých závěrech ze dne 25.–26. března 2010 a jímž je zastavení úbytku biologické
rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb do roku 2020 a jejich obnova všude tam, kde je to možné.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské
energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009
(Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 39).
(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské
dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy,
mění zařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 129).
(4) Rozhodnutí Rady 93/626/EHS ze dne 25. října 1993 o uzavření Úmluvy o biologické rozmanitosti (Úř. věst. L 309, 13.12.1993, s. 1).
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(11)

Opatření přijatá za účelem vyloučení, prevence, snížení a pokud možno vyrovnání významných negativních vlivů
na životní prostředí, zejména na druhy a přírodní stanoviště, které jsou chráněny podle směrnice Rady
92/43/EHS (1) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (2), by měla pomoci zabránit zhoršení
kvality životního prostředí a čistému úbytku biologické rozmanitosti, a to v souladu se závazky Unie v souvislosti
s úmluvou a cíli a opatřeními strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 stanovenými se sdělení
Komise ze dne 3. května 2011 nazvaném „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biolo
gické rozmanitosti do roku 2020“.

(12)

V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany mořského prostředí, zejména druhů a přírodních stanovišť, by postup
posuzování vlivů na životní prostředí a zjišťovací řízení měly v případě záměrů v mořském prostředí zohledňovat
vlastnosti těchto záměrů se zvláštním zřetelem na použité technologie, jako jsou například seismické průzkumy
za použití aktivních sonarů. Za tímto účelem by plnění požadavků této směrnice mohly usnadnit rovněž poža
davky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU (3).

(13)

Změna klimatu bude i nadále poškozovat životní prostředí a ohrožovat hospodářský rozvoj. V tomto ohledu je
vhodné posuzovat vliv záměrů na klima (například emise skleníkových plynů) a ohrožení záměrů v důsledku
změny klimatu.

(14)

V návaznosti na sdělení Komise ze dne 23. února 2009 nazvané „Přístup Společenství v oblasti prevence přírod
ních katastrof a katastrof způsobených člověkem“ Rada ve svých závěrech ze dne 30. listopadu 2009 vyzvala
Komisi, aby zajistila, že provádění, přezkum další rozvoj iniciativ Unie vezme v úvahu problematiku prevence
rizika katastrof a jejich řešení, jakož i program akčního rámce OSN z Hyogo (2005–2015) přijatý dne 22. ledna
2005, který zdůrazňuje, že je třeba zavést postupy pro posuzování rizika katastrof vyplývajícího z velkých
záměrů v oblasti infrastruktury.

(15)

Za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí je třeba u určitých záměrů přijmout preventivní
opatření, neboť vzhledem ke své povaze by v případě závažných nehod nebo přírodních katastrof, jako jsou
například povodně, zvýšení hladiny moře nebo zemětřesení, mohly mít významný negativní vliv na životní
prostředí. U těchto záměrů je důležité posoudit jejich zranitelnost (míru vystavení a odolnosti) vůči závažným
nehodám nebo katastrofám a nebezpečí vzniku takových nehod a katastrof a vyvodit patřičné závěry, pokud jde
o pravděpodobnost významných negativních vlivů na životní prostředí. Aby se předešlo duplikaci činností, mělo
by být možné použít příslušné informace, které jsou již k dispozici a které byly získány v rámci posouzení rizik
prováděných v souladu s právními předpisy Unie, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady
2012/18/EU (4) a směrnice Rady 2009/71/Euratom (5), nebo prostřednictvím příslušných posouzení, která jsou
prováděna podle vnitrostátních právních předpisů, a to za předpokladu, že jsou splněny požadavky této směrnice.

(16)

Pro ochranu a podporu kulturního dědictví zahrnujícího městské historické památky a krajiny, které jsou
nedílnou součástí kulturní rozmanitosti, již je Unie zavázána uznávat a podporovat v souladu s čl. 167 odst. 4
Smlouvy o fungování EU, mohou být užitečné definice a zásady stanovené příslušnými úmluvami Rady Evropy,
zejména Evropskou úmluvou o ochraně archeologického dědictví ze dne 6. května 1969, Úmluvou o ochraně
architektonického dědictví Evropy ze dne 3. října 1985, Evropskou úmluvou o krajině ze dne 20. října 2000
a Rámcovou úmluvou o hodnotě kulturního dědictví pro společnost ze dne 27. října 2005. V rámci posuzování
vlivů na životní prostředí je v zájmu lepší ochrany historického a kulturního dědictví a krajiny důležité zabývat se
vizuálním dopadem záměrů, zejména změnou vzhledu zastavěné či přírodní krajiny a městských oblastí.

(17)

Při uplatňování směrnice 2011/92/EU je nezbytné zajistit inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění
v souladu s cíli, které byly stanoveny ve sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvaném „Evropa 2020–Strategie
pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“.

(1) Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
(Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20,
26.1.2010, s. 7).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/30/EU ze dne 12. června 2013 o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu
v moři a o změně směrnice 2004/35/ES (Úř. věst. L 178, 28.6.2013, s. 66).
(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností
nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 1).
(5) Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných
zařízení (Úř. věst. L 172, 2.7.2009, s. 18).

L 124/4

CS

Úřední věstník Evropské unie

25.4.2014

(18)

V zájmu zlepšení přístupu veřejnosti k informacím a zvýšení transparentnosti by měly být včasné informace
související s prováděním této směrnice dostupné rovněž v elektronické podobě. Členské státy by proto měly zřídit
alespoň ústřední portál nebo přístupová místa na vhodné správní úrovni, které umožní snadný a účinný přístup
veřejnosti k těmto informacím.

(19)

Zkušenosti ukázaly, že v případě záměrů nebo části záměrů určených pro účely obrany, včetně záměrů souvisejí
cích s činností spojeneckých sil na území členských států v souladu s mezinárodními závazky, by na základě u
platňování směrnice 2011/92/EU mohlo dojít ke zveřejnění příslušných důvěrných informací, a tedy k nepřízni
vému ovlivnění účelů obrany. Proto je třeba členským státům umožnit, aby uvedenou směrnici v příslušných
případech neuplatňovaly.

(20)

Zkušenosti ukázaly, že pokud jde o záměry, jejichž jediným účelem je zajistit reakci v případě mimořádných
situací ohrožujících bezpečnost občanů, mohlo by mít dodržování směrnice 2011/92/EU negativní vliv, a to
mimo jiné i na životní prostředí, a proto je třeba členským státům umožnit, aby uvedenou směrnici v příslušných
případech neuplatňovaly.

(21)

Členské státy mají při provádění směrnice 2011/92/EU několik možností, jak začlenit posouzení vlivů na životní
prostředí do vnitrostátních postupů. Jednotlivé prvky těchto vnitrostátních postupů se proto mohou lišit. Odů
vodněný závěr, kterým příslušný orgán zakončí přezkoumání vlivů záměru na životní prostředí, tak může být
součástí integrovaného povolovacího řízení nebo může být začleněn do jiného závazného rozhodnutí, které je
vyžadováno pro dosažení souladu s cíli této směrnice.

(22)

Pro zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví je nezbytné, aby se v rámci zjišťovacího
řízení a posuzování vlivů na životní prostředí přihlíželo k vlivům dotyčného záměru jako celku, případně včetně
jeho podpovrchové a podzemní části, během výstavby a provozu a případně demolice.

(23)

Příslušný orgán by v zájmu úplného posouzení přímých i nepřímých vlivů záměru na životní prostředí měl
provést analýzu a přezkoumat podstatu informací poskytnutých oznamovatelem a získaných během projedná
vání, a případně by měl zvážit jakékoliv doplňující informace.

(24)

V případě záměrů přijatých zvláštními vnitrostátními právními předpisy by členské státy měly zajistit, aby cílů
této směrnice týkajících se projednání s veřejností bylo dosaženo prostřednictvím legislativního procesu.

(25)

Je nezbytné zajistit objektivitu příslušných orgánů. Střetu zájmů by šlo předejít mimo jiné funkčním oddělením
příslušného orgánu od oznamovatele. V případě, že příslušný orgán je současně oznamovatelem, by členské státy
měly alespoň rozdělit pravomoci v rámci své správy tak, aby zajistily, že u orgánů vykonávajících povinnosti
podle směrnice 2011/92/EU budou funkce, u nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů, náležitě odděleny.

(26)

Měly by být upřesněny informace, které musí oznamovatel poskytnout, aby příslušný orgán mohl určit, zda
záměry uvedené v příloze II směrnice 2011/92/EU, jejich změny nebo rozšíření mají podléhat posouzení vlivů na
životní prostředí (zjišťovací řízení), přičemž důraz by měl být kladen na klíčové aspekty, které příslušnému orgánu
umožní provést určení v této věci. Toto určení by mělo být zpřístupněno veřejnosti.

(27)

Zjišťovací řízení by mělo zajistit, aby posouzení vlivů na životní prostředí bylo vyžadováno pouze u záměrů,
které by mohly mít významný vliv na životní prostředí.
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(28)

Kritéria výběru stanovená v příloze III směrnice 2011/92/EU, jež mají členské státy brát v úvahu pro určení, které
záměry by měly podléhat posouzení vlivů na životní prostředí na základě významnosti jejich vlivů na životní
prostředí, je třeba upravit a vyjasnit. Zkušenosti například ukázaly, že na životní prostředí mohou mít často
významný vliv záměry, které využívají či ovlivňují cenné zdroje, záměry navržené na environmentálně citlivých
místech nebo záměry s potenciálně nebezpečnými nebo nezvratnými vlivy.

(29)

Při určování, zda by záměr mohl mít významný vliv na životní prostředí, by příslušné orgány měly stanovit
nejdůležitější kritéria, která je třeba vzít v úvahu, a zohlednit informace, které mohou být případně k dispozici
z jiných posuzování požadovaných právními předpisy Unie, aby bylo možné účinně a transparentně použít zjišťo
vací řízení. Z tohoto hlediska je vhodné upřesnit obsah určení, které je výsledkem zjišťovacího řízení, zejména
pokud není požadováno posuzování vlivů na životní prostředí. Řádnou správní praxi mimoto představuje rovněž
přihlížení k nevyžádaným vyjádřením, která mohou pocházet z různých zdrojů, např. od občanů nebo orgánů
veřejné moci, přestože ve fázi zjišťovacího řízení nejsou vyžadovány formální konzultace.

(30)

Aby bylo možné zvýšit kvalitu posuzování vlivů na životní prostředí, zjednodušit postupy a racionalizovat rozho
dovací proces, měl by příslušný orgán v případě, že o to požádá oznamovatel, vydat stanovisko, v němž určí
rozsah a míru podrobnosti informací týkajících se životního prostředí, jež mají být předloženy ve formě doku
mentace vlivů záměru na životní prostředí (určení rozsahu posuzování).

(31)

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, kterou má oznamovatel záměru předložit, by měla obsahovat
popis vhodných alternativních řešení týkajících se daného záměru, která oznamovatel zvažoval, případně včetně
nástinu pravděpodobného vývoje současného stavu životního prostředí bez provedení záměru (nulová varianta),
jako prostředek ke zlepšení kvality posuzování vlivů na životní prostředí a k začlenění environmentálních
hledisek do podoby záměru již v rané fázi.

(32)

Údaje a informace, jež jsou oznamovatelem v souladu s přílohou IV směrnice 2011/92/EU uvedeny v dokumen
taci vlivů záměru na životní prostředí, by měly být úplné a měly by mít dostatečně vysokou kvalitu. S cílem
zamezit duplicitnímu posuzování by se měly zohledňovat případné dostupné výsledky jiných posouzení provádě
ných na základě právních předpisů Unie, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES (1) nebo
směrnice 2009/71/Euratom, nebo vnitrostátních právních předpisů.

(33)

Odborníci zapojení do vypracovávání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí by měli být kvalifikovaní
a kompetentní. K tomu, aby mohly příslušné orgány dotčený záměr posoudit, jsou nezbytné dostatečné odborné
znalosti v dané oblasti, které zajistí úplnost a vysokou kvalitu informací poskytovaných oznamovatelem.

(34)

S cílem zajistit transparentnost a odpovědnost je vhodné, aby příslušný orgán, který vydal povolení pro určitý
záměr, své rozhodnutí zdůvodnil a uvedl, že vzal v úvahu výsledky jednání, která vedl, a příslušné shromážděné
informace.

(35)

Členské státy by měly zajistit, aby byla zavedena zmírňující a kompenzační opatření a aby byly stanoveny vhodné
postupy pro monitorování významných negativních vlivů na životní prostředí spojených s výstavbou a provozem
záměru, čímž by se mimo jiné zjistily nepředvídané negativní vlivy, a bylo by tak možné přijmout vhodná
nápravná opatření. Toto monitorování by nemělo duplikovat nebo rozšiřovat rozsah monitorování podle jiných
právních předpisů Unie než této směrnice nebo podle právních předpisů členských států.

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na
životní prostředí (Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30).
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(36)

V zájmu účinnějšího rozhodování a zvýšení právní jistoty by členské státy měly zajistit, aby jednotlivé kroky
posuzování vlivů záměrů na životní prostředí byly prováděny v přiměřené časové lhůtě v závislosti na povaze,
složitosti, umístění a rozsahu záměru. Tyto lhůty by za žádných okolností neměly ohrozit dosažení vysoké
úrovně ochrany životního prostředí, zejména pokud vyplývá z jiných právních předpisů Unie týkajících se život
ního prostředí, než je tato směrnice, ani účinnou účast veřejnosti a přístup k právní ochraně.

(37)

Aby se v případech, kdy povinnost provádět posouzení vyplývá současně z této směrnice a směrnice 92/43/EHS
nebo směrnice 2009/147/ES, zvýšila účinnost posuzování, snížila se složitost správních postupů a zlepšila ekono
mická účinnost, měly by členské státy zajistit, aby byly v případě potřeby stanoveny koordinované nebo společné
postupy, které splňují požadavky uvedených směrnic, přičemž by se mělo přihlížet k jejich specifickým organi
začním rysům. Jestliže povinnost provádět posouzení týkající se otázek životního prostředí vyplývá současně
z této směrnice a z jiných právních předpisů Unie, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/60/ES (1), směrnice 2001/42/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2), směrnice Evrop
ského parlamentu a Rady 2010/75/EU (3) a směrnice 2012/18/EU, členské státy by měly mít možnost stanovit
koordinované nebo společné postupy, které splňují požadavky příslušných právních předpisů Unie. V případě
stanovení koordinovaných nebo společných postupů by členské státy měly určit orgán odpovědný za vykonávání
souvisejících povinností. Členské státy by měly mít možnost zohlednit institucionální strukturu a určit více než
jeden orgán, považují-li to za nezbytné.

(38)

Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této
směrnice. Členské státy by měly samy určit druh nebo formu těchto sankcí. Takto stanovené sankce by měly být
účinné, přiměřené a odrazující.

(39)

V souladu se zásadami právní jistoty a proporcionality a s cílem zajistit co nejplynulejší přechod ze stávajícího
režimu stanoveného směrnicí 2011/92/EU na nový režim vyplývající ze změn zavedených touto směrnicí je
vhodné stanovit přechodná opatření. Tato opatření by měla zajistit, že nedojde ke změně regulativního rámce pro
posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu ke konkrétnímu oznamovateli, jestliže již byly zahájeny procesní
úkony podle stávajícího režimu, avšak povolení nebo jiné závazné rozhodnutí, které je vyžadováno pro dosažení
souladu s cíli této směrnice, nebylo v případě daného záměru dosud vydáno. Obdobně by se příslušná ustanovení
směrnice 2011/92/EU ve znění před změnou provedenou touto směrnicí měla uplatňovat na záměry, u nichž
bylo zahájeno zjišťovací řízení nebo určení rozsahu posuzování (v případě, že o jeho provedení požádal oznamo
vatel nebo si je vyžádal příslušný orgán) nebo u nichž byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí před
ložena před lhůtou pro provedení této směrnice.

(40)

V souladu se Společným politickým prohlášením členských států a Komise o informativních dokumentech (4), jež
bylo přijato dne 28. září 2011, se členské státy zavázaly, že v odůvodněných případech oznámení o opatřeních
přijatých za účelem provedení směrnice ve vnitrostátním právu doplní o jeden či více dokumentů s informacemi
o vztahu mezi jednotlivými složkami směrnice a příslušnými částmi vnitrostátních nástrojů přijatých za účelem
provedení směrnice ve vnitrostátním právu. Ve vztahu k této směrnici považuje normotvůrce předložení těchto
dokumentů za odůvodněné.

(41)

Jelikož cíle této směrnice, totiž zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví zavedením
minimálních požadavků na posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, nemůže být dosaženo uspokojivě člen
skými státy, ale spíše jej, z důvodu rozsahu, závažnosti a přeshraniční povahy otázek ochrany životního prostředí,
které je třeba řešit, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou
subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou
v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(42)

Směrnice 2011/92/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti
vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic
(Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
(3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci
a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17).
(4) Úř. věst. C 369, 17.12.2011, s. 14.
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PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Směrnice 2011/92/EU se mění takto:
1)

Článek 1 se mění takto:
a) v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:
„g) ‚posuzováním vlivů na životní prostředí‘ proces sestávající z:
i)

vypracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí oznamovatelem podle čl. 5 odst. 1 a 2,

ii) projednávání podle článku 6 a případně článku 7,
iii) přezkoumání informací uvedených v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí a jakýchkoli dalších
doplňujících informací, které v případě potřeby poskytne oznamovatel v souladu s čl. 5 odst. 3, a jakých
koli jiných významných informací získaných při projednávání podle článků 6 a 7, provedené příslušným
orgánem,
iv) odůvodněný závěr příslušného orgánu o významných vlivech záměru na životní prostředí, v němž
přihlédne k výsledkům přezkoumání uvedeného v bodě iii) a případně svého vlastního doplňujícího pře
zkoumání,
v) začlenění odůvodněného závěru příslušného orgánu do kteréhokoli rozhodnutí uvedeného v článku 8a.“;
b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
„3.
Členské státy se mohou případ od případu v souladu s vnitrostátními právem rozhodnout neuplatňovat
tuto směrnici na záměry nebo části záměrů určené výhradně pro účely obrany nebo na záměry, jejichž jediným
účelem je reakce na mimořádné civilní události, pokud se domnívají, že by takové uplatnění mohlo uvedené
účely nepříznivě ovlivnit.“;
c) odstavec 4 se zrušuje.
2)

Článek 2 se mění takto:
a) odstavce 1 až 3 se nahrazují tímto:
„1.
Členské státy přijmou všechna opatření nezbytná k zajištění, aby před vydáním povolení musely záměry,
které mohou mít významný vliv na životní prostředí mimo jiné v důsledku své povahy, rozsahu nebo umístění,
získat povolení a posouzení z hlediska jejich vlivů na životní prostředí. Tyto záměry jsou vymezeny v článku 4.
2.
Posuzování vlivů na životní prostředí může být zahrnuto do povolovacích řízení již existujících v členských
státech, nebo pokud taková řízení neexistují, do jiných řízení nebo do řízení, která mají být zavedena pro dosa
žení souladu s cíli této směrnice.
3.
V případě záměrů, u nichž je povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí dána současně touto
směrnicí a směrnicí Rady 92/43/EHS (*) nebo směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES (**),
členské státy případně zajistí koordinované nebo společné postupy, které splňují požadavky uvedených právních
předpisů Unie.
V případě záměrů, u nichž je povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí dána současně touto směr
nicí a jinými právními předpisy Unie, než jsou směrnice uvedené v prvním pododstavci, mohou členské státy
stanovit koordinované nebo společné postupy.

L 124/8

CS

Úřední věstník Evropské unie

25.4.2014

V rámci koordinovaného postupu podle prvního a druhého pododstavce členské státy usilují o koordinaci
různých individuálních posouzení vlivů konkrétního záměru na životní prostředí vyžadovaných příslušnými
právními předpisy Unie tím, že určí orgán k tomuto účelu, aniž jsou dotčena ustanovení obsažená v jiných
příslušných právních předpisech Unie.
V rámci společného postupu podle prvního a druhého pododstavce členské státy usilují o vypracování jednot
ného posouzení vlivů konkrétního záměru na životní prostředí vyžadovaného příslušnými právními předpisy
Unie, aniž jsou dotčena ustanovení obsažená v jiných příslušných právních předpisech Unie.
Pro záměry, u nichž je povinnost provést posouzení vlivů na životní prostředí dána současně touto směrnicí
a směrnicemi 92/43/EHS, 2000/60/ES, 2009/147/ES a 2010/75/EU, poskytne Komise pokyny ohledně stanovení
koordinovaných nebo společných postupů.
(*) Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
(**) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících
ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).“;
b) v odstavci 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„4. Aniž je dotčen článek 7, mohou členské státy ve výjimečných případech vyjmout určitý záměr z působ
nosti ustanovení této směrnice, jestliže by uplatňování těchto ustanovení nepříznivě ovlivnilo účel záměru,
pokud jsou splněny cíle této směrnice.“;
c) doplňuje se nový odstavec, který zní:
„5. Aniž je dotčen článek 7, v případě záměru přijatého zvláštním vnitrostátním legislativním aktem jej
mohou členské státy vyjmout z působnosti ustanovení této směrnice týkajících se projednání s veřejností, pokud
jsou splněny cíle této směrnice.
Členské státy každé dva roky ode dne 16. května 2017 informují Komisi o všech případech, v nichž byla uplat
něna výjimka uvedená v prvním pododstavci.“
3)

Článek 3 se nahrazuje tímto:
„Článek 3
1.
Posuzování vlivů na životní prostředí vhodným způsobem určí, popíše a posoudí v každém jednotlivém
případě přímé a nepřímé významné vlivy záměru na tyto faktory:
a) obyvatelstvo a lidské zdraví;
b) biologickou rozmanitost, se zvláštním zřetelem na druhy a přírodní stanoviště chráněné podle směrnice Rady
92/43/EHS a směrnice 2009/147/ES;
c) půdu, vodu, ovzduší a klima;
d) hmotný majetek, kulturní dědictví a krajinu;
e) vzájemné působení mezi faktory uvedenými v písmenech a) až d).
2.
Mezi vlivy podle odstavce 1 působící na faktory v něm uvedené patří vlivy předpokládané v důsledku zranitel
nosti záměru vůči závažným nehodám nebo katastrofám, které jsou pro dotčený záměr relevantní.“
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Článek 4 se mění takto:

a) odstavce 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.
V případě přezkoumávání každého jednotlivého případu nebo při stanovení kritérií nebo prahových
hodnot pro účely odstavce 2 jsou brána v úvahu odpovídající kritéria výběru uvedená v příloze III. Členské státy
mohou stanovit prahové hodnoty nebo kritéria, na jejichž základě určí, kdy záměry nemusí podléhat určení
podle odstavců 4 a 5 ani posouzení vlivů na životní prostředí, nebo prahové hodnoty a kritéria, na jejichž
základě určí, kdy záměry musí v každém případě podléhat posouzení vlivů na životní prostředí, aniž by podlé
haly určení podle odstavců 4 a 5.

4.
Rozhodne-li se členský stát požadovat určení pro záměry uvedené v příloze II, oznamovatel poskytne infor
mace o povaze záměru a o jeho možných významných vlivech na životní prostředí. Podrobný seznam informací,
jež mají být poskytnuty, je upřesněn v příloze IIA. Oznamovatel případně zohlední dostupné výsledky jiných
příslušných posouzení vlivů na životní prostředí, která byla provedena podle jiných právních předpisů Unie než
této směrnice. Oznamovatel může rovněž poskytnout popis prvků záměru nebo zamýšlených opatření k vylou
čení či prevenci významných negativních vlivů na životní prostředí.“;

b) doplňují se nové odstavce, které znějí:

„5.
Příslušný orgán provede určení na základě informací poskytnutých oznamovatelem v souladu s odstavcem 4
a případně s ohledem na výsledky předběžného ověření či posouzení vlivů na životní prostředí, která byla prove
dena podle jiných právních předpisů Unie než této směrnice. Toto určení se zpřístupní veřejnosti a:

a) v případě, že bylo rozhodnuto o nutnosti provést posouzení vlivů na životní prostředí, uvede hlavní důvody,
proč je toto posouzení vyžadováno, s ohledem na příslušná kritéria uvedená v příloze III, nebo

b) v případě, že bylo rozhodnuto, že posouzení vlivů na životní prostředí není třeba provést, uvede hlavní
důvody, proč toto posouzení není vyžadováno, s ohledem na příslušná kritéria uvedená v příloze III a uvede
prvky záměru nebo zamýšlená opatření k vyloučení či prevenci významných negativních vlivů na životní
prostředí, jestliže je oznamovatel navrhuje.

6.
Členské státy zajistí, aby příslušný orgán provedl určení co nejdříve, nejpozději však do 90 dnů ode dne,
kdy mu oznamovatel předložil všechny informace potřebné podle odstavce 4. Ve výjimečných případech, souvi
sejících například s povahou, složitostí, umístěním či rozsahem záměru, může příslušný orgán uvedenou lhůtu
k určení prodloužit; v takovém případě musí příslušný orgán oznamovatele písemně informovat o důvodech
prodloužení lhůty a dni, kdy lze jeho určení očekávat.“

5)

V článku 5 se odstavce 1 až 3 nahrazují tímto:

„1.
Pokud je posouzení dopadu na životní prostředí vyžadováno, oznamovatel vypracuje a předloží dokumentaci
vlivů záměru na životní prostředí. Oznamovatel v dokumentaci uvede alespoň tyto informace:

a) popis záměru obsahující informace o jeho umístění, podobě, rozsahu a dalších relevantních prvcích záměru;

b) popis možných významných vlivů záměru na životní prostředí;

c) popis prvků záměru a zamýšlených opatření k vyloučení, prevenci, snížení a pokud možno vyrovnání možných
významných negativních vlivů na životní prostředí;
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d) popis vhodných alternativ týkajících se záměru a jeho zvláštní povahy, které oznamovatel zvažoval, a uvedení
hlavních důvodů, které vedly k volbě dané varianty při zohlednění vlivů záměru na životní prostředí;
e) všeobecně srozumitelné shrnutí informací uvedených v písmenech a) až d) netechnické povahy a
f) jakékoli dodatečné informace uvedené v příloze IV týkající se zvláštní povahy určitého záměru nebo typu záměru
a environmentálních faktorů, které mohou být ovlivněny.
Pokud je vydáno stanovisko podle odstavce 2, musí být dokumentace vlivů záměru na životní prostředí založena na
tomto stanovisku a musí obsahovat informace, které lze důvodně vyžadovat pro učinění odůvodněného závěru
o významných vlivech záměru na životní prostředí s ohledem na současné poznatky a metody posuzování. Při
vypracovávání dokumentace vlivů záměru na životní prostředí oznamovatel s cílem zabránit opakovanému posuzo
vání zohlední dostupné výsledky příslušných posouzení vypracovaných na základě právních předpisů Unie nebo
vnitrostátních právních předpisů.

2.
Na žádost oznamovatele příslušný orgán s přihlédnutím k informacím poskytnutých oznamovatelem, jež se
týkají zejména zvláštní povahy záměru, včetně jeho umístění a technické kapacity, a jeho možných vlivů na životní
prostředí, vydá stanovisko, v němž určí rozsah a míru podrobnosti informací, které musí oznamovatel podle
odstavce 1 uvést v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí. Příslušný orgán před vydáním svého stanoviska
projedná záměr s orgány uvedenými v čl. 6 odst. 1.

Členské státy mohou rovněž požadovat, aby příslušné orgány vyjádřily své stanovisko uvedené v prvním
pododstavci bez ohledu na to, zda o ně žádá oznamovatel.

3.

Za účelem zajištění úplnosti a kvality dokumentace vlivů záměru na životní prostředí:

a) oznamovatel zajistí, aby dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí vypracovali kvalifikovaní odborníci;
b) příslušný orgán zajistí, že má k dispozici dostatečné odborné zázemí pro posouzení dokumentace vlivů záměru
na životní prostředí, nebo že má k takovému odbornému zázemí potřebný přístup, a
c) příslušný orgán si v případě potřeby od oznamovatele vyžádá další informace podle přílohy IV, které přímo
souvisejí s učiněním odůvodněného závěru o významných vlivech na životní prostředí.“
6)

Článek 6 se mění takto:
a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1.
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby orgány, kterých by se záměr mohl týkat,
měly vzhledem ke své zvláštní působnosti v otázkách životního prostředí nebo na základě místní a regionální
příslušnosti možnost vyjádřit své stanovisko k informacím poskytnutým oznamovatelem a k žádosti o povolení,
přičemž v případě potřeby vezmou v potaz případy uvedené v čl. 8a odst. 3. Za tímto účelem členské státy určí
orgány, s nimiž je třeba záměr projednat, buď obecně, nebo v jednotlivých případech. Těmto orgánům musí být
předány informace shromážděné podle článku 5. Podrobné podmínky týkající se projednání stanoví členské
státy.“;

b) v odstavci 2 se návětí nahrazuje tímto:
„2.
V zájmu zajištění účinné účasti dotčené veřejnosti na rozhodovacích procesech se následující informace
sdělují veřejnosti prostřednictvím elektronických sdělovacích prostředků a veřejného oznámení nebo jiným
vhodným způsobem v počáteční fázi rozhodovacích procesů týkajících se životního prostředí podle čl. 2 odst. 2,
a nejpozději jakmile je možné tyto informace rozumně poskytnout:“;
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c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5.
Podrobné podmínky informování veřejnosti (například formou vývěsek v určité oblasti nebo oznámeními
v místním tisku) a projednání s dotčenou veřejností (například písemným vyjádřením nebo veřejnou anketou)
stanoví členské státy. Členské státy přijmou na vhodné správní úrovni nezbytná opatření s cílem zajistit, aby
příslušné informace byly veřejnosti přístupné v elektronické podobě, a to alespoň prostřednictvím ústředního
portálu nebo snadno dostupných přístupových míst.“;
d) odstavec 6 se nahrazuje tímto:
„6.

Pro jednotlivé fáze se stanoví přiměřené lhůty poskytující dostatek času, aby

a) bylo možné informovat orgány uvedené v odstavci 1 a veřejnost a
b) orgány uvedené v odstavci 1 a dotčená veřejnost měly dost času na přípravu a účinnou účast na rozhodování
ve věcech životního prostředí podle ustanovení tohoto článku.“;
e) doplňuje se nový odstavec, který zní:
„7.
Lhůty pro jednání s dotčenou veřejností o dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí uvedené v čl. 5
odst. 1 nesmí být kratší než 30 dnů.“
7)

Článek 7 se mění takto:
a) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4.
Dotčené členské státy zahájí projednávání mimo jiné o možných vlivech záměru překračujících hranice
států a opatřeních zamýšlených ke snížení nebo vyloučení těchto vlivů a dohodnou přiměřený časový rámec pro
dobu jednání.
Tato projednávání mohou být vedena prostřednictvím vhodného společného orgánu.“.
b) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
„5.
Podrobné podmínky provádění odstavců 1 až 4, včetně lhůt pro projednávání, stanoví dotčené členské
státy na základě ustanovení a lhůt uvedených v čl. 6 odst. 5 až 7, přičemž tyto podmínky musí umožňovat
dotčené veřejnosti na území dotčeného členského státu účinně se účastnit rozhodovacích procesů ve věcech
životního prostředí podle čl. 2 odst. 2, která se týkají daného záměru.“

8)

Článek 8 se nahrazuje tímto:
„Článek 8
Výsledky jednání a informace shromážděné podle článků 5 až 7 jsou patřičně zohledněny v povolovacím řízení.“

9)

Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 8a
1.

Rozhodnutí, jímž se uděluje povolení, obsahuje alespoň tyto informace:

a) odůvodněný závěr podle čl. 1 odst. 2 písm. g) bodu iv);
b) veškeré environmentální podmínky připojené k rozhodnutí a popis prvků záměru nebo zamýšlených opatření
k vyloučení, prevenci nebo snížení a pokud možno vyrovnání významných negativních vlivů na životní
prostředí, jakož případně i popis opatření pro monitorování.
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Rozhodnutí, jímž se udělení povolení zamítá, uvede hlavní důvody tohoto zamítnutí.

3.
Pokud členské státy uplatňují řízení uvedená v čl. 2 odst. 2 jiná než povolovací řízení, má se za to, že poža
davky odstavců 1 a 2 tohoto článku jsou splněny, jestliže jakékoli rozhodnutí vydané v rámci těchto řízení obsahuje
informace uvedené v těchto odstavcích a jsou stanoveny mechanismy umožňující splnit požadavky odstavce 6
tohoto článku.

4.
V souladu s požadavky uvedenými v odst. 1 písm. b) členské státy zajistí, aby oznamovatel provedl prvky
záměru nebo opatření, které mají za cíl vyloučení, prevenci, snížení a pokud možno vyrovnání významných nega
tivních vlivů na životní prostředí, a stanoví postupy pro monitorování významných negativních vlivů na životní
prostředí.

Parametry, které mají být sledovány, a délka trvání monitorování musí být přiměřené povaze, umístění a rozsahu
záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí.

S cílem zabránit duplikaci monitorování mohou být, pokud je to vhodné, použita stávající opatření pro monitoro
vání, která vyplývají z jiných právních předpisů Unie než z této směrnice a z vnitrostátních právních předpisů.

5.

Členské státy zajistí, aby příslušný orgán přijal rozhodnutí podle odstavců 1 až 3 v přiměřené časové lhůtě.

6.
Dříve než příslušný orgán rozhodne o vydání povolení, přesvědčí se, že odůvodněný závěr uvedený v čl. 1
odst. 2 písm. g) bodě iv) nebo kterékoli z rozhodnutí uvedených v odstavci 3 tohoto článku je stále aktuální.
Členské státy mohou za tímto účelem stanovit dobu platnosti odůvodněného závěru uvedeného v čl. 1
odst. 2 písm. g) bodě iv) nebo kteréhokoli z rozhodnutí uvedených v odstavci 3 tohoto článku.“

10) V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1. Jakmile bylo povolení uděleno nebo jeho udělení zamítnuto, příslušný orgán nebo orgány o tom bezodkladně
uvědomí veřejnost a orgány uvedené v čl. 6 odst. 1 této směrnice v souladu s vnitrostátními postupy a zajistí, aby
veřejnosti a orgánům uvedeným v čl. 6 odst. 1 byly při případném zohlednění postupů uvedených v čl. 8a odst. 3
zpřístupněny tyto informace:
a) obsah rozhodnutí a všechny podmínky k němu připojené, jak je uvedeno v čl. 8a odst. 1 a 2;
b) hlavní důvody a úvahy, na kterých je rozhodnutí založeno, včetně informací o účasti veřejnosti. Tyto informace
zahrnují rovněž shrnutí výsledků projednávání a informací shromážděných podle článků 5 až 7 a způsob, jakým
byly tyto výsledky začleněny nebo jiným způsobem vypořádány, zejména pokud jde o připomínky obdržené od
dotčených členských států podle článku 7.“
11) Za článek 9 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 9a
Členské státy zajistí, aby příslušný orgán či orgány plnily povinnosti vyplývající z této směrnice objektivně a nedo
staly se do situace, při níž by mohlo dojít ke střetu zájmů.

V případě, že příslušný orgán je současně oznamovatelem, členské státy alespoň rozdělí pravomoci v rámci své
správy tak, aby zajistily, že u orgánů vykonávajících povinnosti podle této směrnice jsou funkce, u nichž by mohlo
dojít ke střetu zájmů, náležitě odděleny.“
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12) V článku 10 se první pododstavec nahrazuje tímto:
„Aniž je dotčena směrnice 2003/4/ES, ustanoveními této směrnice není dotčena povinnost příslušných orgánů
dodržovat omezení uložená vnitrostátními právními a správními předpisy a uznávané právní zvyklosti v oblasti
zachovávání obchodního a průmyslového tajemství, včetně duševního vlastnictví, a ochrany veřejného zájmu.“
13) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 10a
Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice. Takto stanovené
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.“
14) V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
„2.
Zejména členské státy každých šest let počínaje 16. květnem 2017 informují Komisi, mají-li k dispozici
takové údaje, o:
a) počtu záměrů uvedených v přílohách I a II, které byly předmětem posouzení vlivů na životní prostředí podle
článků 5 až 10;
b) rozčlenění posouzení vlivů na životní prostředí podle kategorií záměrů uvedených v přílohách I a II;
c) počtu záměrů uvedených v příloze II, které byly předmětem posouzení podle čl. 4 odst. 2;
d) průměrné době trvání posuzování vlivů na životní prostředí;
e) celkových odhadech průměrné výše přímých nákladů na posouzení vlivů na životní prostředí, včetně dopadu
uplatňování této směrnice na malé a střední podniky.“
15) Přílohy směrnice 2011/92/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2
1.
Aniž je dotčen článek 3, uvedou členské státy v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu
s touto směrnicí do 16. května 2017.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při
jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti
působnosti této směrnice.

Článek 3
1.
Na záměry, u nichž bylo určování podle čl. 4 odst. 2 směrnice 2011/92/EU zahájeno před 16. květnem 2017, se
vztahují povinnosti uvedené v článku 4 směrnice 2011/92/EU ve znění před změnou provedenou touto směrnicí.
2.
Na záměry se vztahují povinnosti uvedené v článku 3 a článcích 5 až 11 směrnice 2011/92/EU ve znění před
změnou provedenou touto směrnicí, pokud u nich před 16. květnem 2017.
a) bylo zahájeno řízení pro vydání stanoviska podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2011/92/EU, nebo
b) byly poskytnuty informace uvedené v čl. 5 odst. 1 směrnice 2011/92/EU.
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Článek 4
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5
Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 16. dubna 2014.
Za Evropský parlament

Za Radu

předseda

předseda

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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PŘÍLOHA

1) Vkládá se nová příloha, která zní:
„PŘÍLOHA II.A
INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 4
(INFORMACE O ZÁMĚRECH UVEDENÝCH V PŘÍLOZE II, KTERÉ MÁ POSKYTOVAT OZNAMOVATEL)

1. Popis záměru zahrnující zejména:
a) popis fyzikální povahy záměru jako celku a případně demoličních prací;
b) popis umístění záměru, se zvláštním zřetelem na ekologickou citlivost geografických oblastí, které by mohly
být zasaženy.
2. Popis aspektů životního prostředí, které by mohly být záměrem významně zasaženy.
3. Popis, v rozsahu dostupných informací, veškerých možných významných vlivů záměru na životní prostředí
v důsledku:
a) případných předpokládaných reziduí a emisí a produkce odpadu;
b) využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti.
4. Při shromažďování informací v souladu s body 1 až 3 se případně zohlední kritéria uvedená v příloze III.“
2) Přílohy III a IV se nahrazují tímto:
„PŘÍLOHA III
KRITÉRIA VÝBĚRU UVEDENÁ V ČL. 4 ODST. 3
(KRITÉRIA PRO URČENÍ TOHO, ZDA MAJÍ BÝT ZÁMĚRY UVEDENÉ V PŘÍLOZE II PODROBENY POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

1.

Povaha záměrů

Povaha záměrů musí být brána v úvahu se zvláštním zřetelem na:
a) rozsah a podobu záměru jako celku;
b) kumulaci s ostatními stávajícími nebo schválenými záměry;
c) využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti;
d) produkci odpadu;
e) znečišťování a rušivé vlivy;
f) riziko závažných nehod nebo katastrof relevantních pro dotčený záměr, včetně nehod a katastrof v důsledku
změny klimatu, v souladu s vědeckými poznatky;
g) rizika pro lidské zdraví (např. v důsledku kontaminace vod a znečištění ovzduší).
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Umístění záměrů

Ekologická citlivost geografických oblastí, které by mohly být záměrem zasaženy, musí být brána v úvahu zejmé
na s ohledem na:
a) stávající a schválený způsob využití půdy;
b) relativní četnost, dostupnost, kvalitu a regenerační schopnost přírodních zdrojů (včetně půdy, vody a biolo
gické rozmanitosti) v oblasti, včetně její podzemní části;
c) únosné zatížení přírodního prostředí se zvláštním zřetelem na tato území:
i)

mokřady, břehové oblasti a ústí řek,

ii)

pobřežní zóny a mořské prostředí,

iii) horské oblasti a lesy,
iv)

přírodní rezervace a velkoplošná chráněná území,

v)

oblasti zřízené nebo chráněné vnitrostátními právními předpisy; oblasti soustavy Natura 2000 vyhlášené
členskými státy podle směrnice 92/43/EHS a směrnice 2009/147/ES,

vi)

oblasti, ve kterých již došlo k nedodržení norem environmentální kvality stanovených v právních před
pisech Unie, které jsou relevantní pro daný záměr, nebo se má za to, že v nich k takovému nedodržení
došlo,

vii) hustě osídlené oblasti,
viii) krajiny významné z hlediska historického, kulturního nebo archeologického.
3.

Druh a povaha moŽného vlivu

Významný vliv, který by záměr mohl mít, musí být brán v úvahu ve vztahu ke kritériím vyjmenovaným
v bodech 1 a 2 této přílohy s ohledem na vliv záměru na faktory uvedené v čl. 3 odst. 1 a při zohlednění:
a) velikosti a prostorového rozsahu vlivu (například geografická oblast a počet obyvatel, kteří by mohli být zasa
ženi;
b) povahy vlivu;
c) přeshraniční povahy vlivu;
d) intenzity a složitosti vlivu;
e) pravděpodobnosti vlivu;
f) předpokládaného počátku, doby trvání, četnosti a vratnosti vlivu;
g) kumulace vlivů s vlivy jiných stávajících nebo schválených záměrů;
h) možnosti účinného snížení vlivů.
PŘÍLOHA IV
INFORMACE UVEDENÉ V ČL. 5 ODST. 1
(INFORMACE URČENÉ K ZAČLENĚNÍ DO DOKUMENTACE VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)

1.

Popis záměru obsahující zejména:
a) popis umístění záměru;
b) popis fyzikální povahy záměru jako celku, případně včetně potřebných demoličních prací, a požadavky na
využívání půdy během výstavby a provozu;
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c) popis hlavních charakteristik provozní fáze projektu (zejména veškerých výrobních procesů), například poža
dované a spotřebované energie, druhu a množství použitého materiálu a přírodních zdrojů (včetně vody,
půdy a biologické rozmanitosti);

d) odhad druhu a množství předpokládaných reziduí a emisí (znečištění vody, ovzduší, půdy a půdního podloží,
hluku, vibrací, světla, tepla, záření atd.) a množství a druhu odpadu vznikajících během výstavby a provozu.

2.

Popis vhodných alternativních řešení týkajících se záměru a jeho konkrétní povahy (např. pokud jde o podobu
záměru, technologii, umístnění, velikost a rozsah), která oznamovatel zvažoval, a uvedení hlavních důvodů
vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí.

3.

Popis příslušných faktorů současného stavu životního prostředí (nulová varianta) a nástin jejich pravděpodob
ného vývoje bez provedení záměru, je-li možné přírodní změny nulové varianty s přiměřeným úsilím posoudit
na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků.

4.

Popis faktorů uvedených v čl. 3 odst. 1, které by mohly být záměrem významně zasaženy: obyvatelstva, lidského
zdraví biologické rozmanitosti (např. fauny a flóry), půdy (např. záboru půdy, eroze, utužování a zakrývání),
vody (např. hydromorfologických změn, množství a jakosti), ovzduší, klimatu (např. emise skleníkových plynů,
vlivů souvisejících s přizpůsobením), hmotného majetku, kulturního dědictví včetně architektonických a archeolo
gických aspektů a krajiny.

5.

Popis možných významných vlivů navrhovaného záměru na životní prostředí vyplývajících z:

a) výstavby a existence záměru, případně včetně potřebných demoličních prací;

b) využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody a biologické rozmanitosti pokud možno s ohledem na
udržitelnou dostupnost těchto zdrojů;

c) emisí znečišťujících látek, hluku, vibrací, světla, tepla a záření, vzniku rušivých vlivů a odstraňování a využí
vání odpadu;

d) rizik pro lidské zdraví, kulturní dědictví nebo životní prostředí (např. při nehodách nebo katastrofách);

e) kumulace vlivů s ostatními stávajícími nebo schválenými záměry s přihlédnutím k veškerým stávajícím envi
ronmentálním problémům týkajícím se oblastí se zvláštním významem pro životní prostředí, které by mohly
být zasaženy, nebo k využívání přírodních zdrojů;

f) vlivů záměru na klima (např. povaha a množství emisí skleníkových plynů) a zranitelnost záměru vůči změně
klimatu;

g) použitých technologií a látek.

Popis možných významných vlivů na faktory uvedené v čl. 3 odst. 1 by měl zahrnovat přímé a jakékoliv
nepřímé, sekundární, kumulativní, přeshraniční, krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé, trvalé i dočasné, pozi
tivní i negativní vlivy záměru. Tento popis by měl brát v úvahu cíle ochrany životního prostředí stanovené na
úrovni Unie nebo členských států, které se týkají záměru.

6.

Popis prognostických metod či důkazů použitých ke zjištění a posouzení významných vlivů na životní prostředí,
včetně podrobností týkajících se obtíží (např. technických nedostatků nebo chybějících znalostí), které vznikly
při shromažďování požadovaných informací, a hlavních nejistot z nich plynoucích.
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7.

Popis zamýšlených opatření pro vyloučení, prevenci, snížení či pokud možno vyrovnání všech zjištěných
významných negativních vlivů na životní prostředí, popřípadě všech navrhovaných opatření pro monitorování
(např. analýza záměru po jeho skončení). Tento popis by měl vysvětlit, do jaké míry jsou významné negativní
vlivy na životní prostředí vyloučeny, je jim předcházeno nebo jsou omezeny či vyrovnány, a měl by zahrnovat
fázi výstavby i provozu.

8.

Popis předpokládaných významných negativních vlivů záměru na životní prostředí vyplývajících ze zranitelnosti
záměru vůči závažným nehodám nebo katastrofám, které jsou pro něj relevantní. Pro tento účel mohou být
použity příslušné informace, které jsou k dispozici a které byly získány na základě posouzení rizik v souladu
s právními předpisy Unie, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU (*) nebo směrnice Rady
2009/71/Euratom (**), nebo na základě příslušných posouzení prováděných podle vnitrostátních právních před
pisů, a to za předpokladu, že jsou splněny požadavky této směrnice. Uvedený popis by měl případně zahrnovat
zamýšlená opatření k prevenci nebo zmírňování významných negativních vlivů těchto událostí na životní
prostředí, jakož i podrobný popis opatření týkajících se připravenosti na tyto mimořádné situace a navrhovaných
reakcí na ně.

9.

Všeobecně srozumitelné shrnutí informací poskytnutých podle bodů 1 až 8 netechnické povahy.

10. Referenční seznam podrobně uvádějící zdroje použité pro popis a posouzení v dokumentaci.
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných
havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Úř. věst. L 197,
24.7.2012, s. 1).
(**) Směrnice Rady 2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou
bezpečnost jaderných zařízení (Úř. věst. L 172, 2.7.2009, p. 18).“

