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I
(Законодавни акти)

ДИРЕКТИВЕ
ДИРЕКТИВА 2014/52/EУ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА
од 16. априла 2014. године
о измени Директиве 2011/92/ЕУ о процени утицаја одређених јавних и приватних
пројеката на животну средину
(Текст од значаја за ЕЕП)
ЕВРОПСКИ ПАРЛАМЕНТ И САВЕТ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,

имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније, а посебно члан 192. став 1. Уговора,
имајући у виду предлог Европске комисије,
након прослеђивања нацрта законодавног акта националним парламентима,
имајући у виду мишљење Европског економског и социјалног комитета ( 1),
имајући у виду мишљење Комитета региона, ( 2),
у складу са редовним законодавним поступком ( 3)

с обзиром на то да:

(1)

Директивом 2011/92/ЕУ Европског парламента и Савета (4) усклађена су начела за процену утицаја
пројеката на животну средину увођењем минималних захтева у погледу врсте пројеката који се процењују,
главних обавеза носилаца пројеката, садржине процене и учешћа надлежних органа и јавности и она
доприноси високом нивоу заштите животне средине и здравља људи. Државе чланине могу слободно да
утврде строже заштитне мере у складу са Уговором о функционисању Европске уније (УФЕУ).

(2)

Саопштењем Комисије од 30. априла, 2007. године, под насловом „Преглед на средини периода Шестог акционог
програма Заједнице у области животне средине“ и Извештаја Комисије од 23. јула, 2009. године о примени и
делотворности Директиве Савета 85/337/ЕЕЗ (5), која претходи Директиви 2011/92/ЕУ, наглашена је потреба за
побољшањем начела процене утицаја пројеката на животну средину и прилагођавањем Директиве 85/337/ЕЕЗ
политици, правном и техничком контексту, који је знатно еволуирао.

(1) СЛ С 133, 9.5.2013., стр. 33.
(2) СЛ С 218, 30.7.2013., стр. 42.
(3) Став Европског парламента од 12. марта 2014. године (још није објављен у Службеном листу) и Одлука Савета
од 14. априла 2014.

(4) Директива 2011/92/ЕУ Европског парламента и Савета од 13. децембра 2011. године о процени утицаја
одређених јавних и приватних пројеката на животну средину (СЛ L 26, 28.1.2012., стр.. 1.).

(5) Директива Савета 85/337/ЕЕЗ од 27. јуна 1985. године о процени утицаја одређених јавних и приватних
пројеката на животну средину (СЛ L 175, 5.7.1985., стр. 40.).
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(3)

Потребно је изменити Директиву 2011/92/ЕУ како би се ојачао квалитет поступка процене утицаја на
животну средину, тај поступак ускладио са начелима квалитетног регулисања и побољшале кохерентност и
синергија са другим законима и политикама Уније као и са стратегијама и политикама које су израдиле
државе чланице у областима националне надлежности.

(4)

Да би се ускладили и олакшали поступци процене за прекограничне пројекте, а посебно да би се спровеле
консултације у складу са Конвенцијом о процени утицаја на животну средину преко државних граница од
25. фебруара 1991. године (Конвенција из Еспоа), државе чланице на које се то односи могу основати
заједничко тело на основу једнаке заступљености.

(5)

Механизми успостављени уредбама (ЕУ) број 347/2013 ( 1), (ЕУ) број 1315/2013 (2) и (ЕУ) број 1316/2013 ( 3)
Европског парламента и Савета, који су важни за инфраструктурне пројекте суфинансиране средствима
Уније такође могу олакшати спровођење захтева Директиве 2011/92/ЕУ.

(6)

Директиву 2011/92/ЕУ требало би такође преиспитати на начин којим се обезбеђује боља заштита животне
средине, повећана ефикасност ресурса и подршка одрживом расту у Унији. У ту би сврху требало
поједноставити и ускладити поступке који су у њој утврђени.

(7)

У последњој деценији питања животне средине као што су ефикасност и одрживост ресурса, заштита
биолошке разноврсности, климатске промене и ризици од удеса и катастрофа постала су важнија у стварању
политика. И она би стога требало да представљају важне елементе у поступцима процене и доношења
одлука.

(8)

У свом Саопштењу од 20. септембра 2011. године под насловом "План за ресурсно ефикасну Европу"
Комисија се обавезала да ће у контексту ревизије Директиве 2011/92/ЕУ укључити опсежнија разматрања о
ефикасности и одрживости ресурса.

(9)

У Саопштењу Комисије од 22. септембра 2006. године под насловом "Тематска стратегија за заштиту
земљишта" и Плану за ресурсно ефикасну Европу наглашавају се важност одрживог коришћења земљишта и
потреба за решавањем неодрживог повећања насељених подручја ("искоришћавање земљишт а"). Осим тога,
у завршном документу конференције Уједињених нација о одрживом развоју одржане у Рио де Жанеиру од
20. до 22. јуна 2012. године препознаје се економска и социјална важност доброг управљања земљиштем,
укључујући и тло, као и потреба за хитним деловањем ради заустављања пропадања земљишта. Стога код
јавних и приватних пројеката треба размотрити и ограничити њихов утицај на земљиште, посебно кад је реч
о искоришћавању земљишта и тла, укључујући органске материје, ерозију, збијеност и затварање тла; у
вези с тим такође су значајни одговарајући планови и мере за искоришћавање земљишта на националном,
регионалном и локалном нивоу.

(10)

Конвенција Уједињених нација о биолошкој разноврсности ("Конвенција") чији је Унија потписник у
складу са Одлуком Савета 93/626/ЕЕЗ (4), захтева, колико год је могуће и потребно, процену значајних
негативних утицаја пројеката на биолошку разноврсност, која је дефинисана у члану 2. Конвенције, с
циљем избегавања или смањења таквог утицаја на најмању могућу меру. Таква претходна оцена тих
утицаја треба да допринесе остварењу главног циља Уније који је Европски савет усвојио у својим
закључцима од 25. и 26. марта 2010. године, а то је заустављање губитка биолошке разноврсности и
деградације услуга екосистема до 2020. године као и њихово поновно успостављање ако је то могуће.

(1) Уредба (ЕУ) број 347/2013 Европског парламента и Савета од 17. априла 2013. године о смерницама за
трансевропску енергетску инфраструктуру и стављању ван снаге Одлуке број 1364/2006/ЕЗ и измени уредаба
(ЕЗ) број 713/2009, (ЕЗ) број 714/2009 и (ЕЗ) број 715/2009 (СЛ L 115, 25.4.2013., cтр. 39.).
(2) Уредба (ЕУ) број 1315/2013 Европског парламента и Савета од 11. децембра 2013. године о смерницама
Уније за развој трансевропске саобраћајне мреже и стављању ван снаге Одлуке број 661/2010/ЕЗ (СЛ L 348,
20.12.2013., стр. 1.).
(3) Уредба (ЕУ) број 1316/2013 Европског парламента и Савета од 11. децембра 2013. године о успостављању
инструмента за повезивање Европе, измени Уредбе (ЕУ) број 913/2010 и стављању ван снаге уредаба (ЕЗ) број
680/2007 и (ЕЗ) број 67/2010 (СЛ L 348, 20.12.2013., cтр. 129.).
(4) Одлука Савета 93/626/ЕЕЗ од 25. октобра 1993. године о склапању Конвенције о биолошкој разноврсности (СЛ
L 309, 1993/12/13., стр. 1.).
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(11)

Мере предузете за избегавање, спречавање, смањење и, ако је могуће, неутрализацију значајног негативног
утицаја на животну средину, посебно на врсте и станишта која су заштићена у оквиру Директиве Савета
92/43/ЕЕЗ (1) и Директиве 2009/147/ЕЗ Европског парламента и Савета ( 2) треба да допринесу избегавању
сваког погоршања квалитета животне средине и сваког чистог губитка биолошке разноврсности, у складу
са обавезама Уније у контексту Конвенције и циљевима и активностима Стратегије Уније о биолошкој
разноврсности до 2020. године утврђеним у Саопштењу Комисије од 3. маја 2011. године под насловом
"Наше животно осигурање, наш природни капитал: стратегија ЕУ о биолошкој разноврсности до 2020.
године."

(12)

Да би се обезбедио висок ниво заштите морске животне средине, посебно врста и станишта, при процени
утицаја на животну средину и поступцима скрининга за пројекте у морској животној средини треба узети у
обзир карактеристике тих пројеката посебно водећи рачуна о коришћеним технологијама (на пример:
сеизмичка испитивања помоћу активних сонарних уређаја). У ту сврху захтеви Директиве 2013/30/ЕУ
Европског парламента и Савета ( 3) такође би могли олакшати спровођење захтева ове Директиве.

(13)

Климатске промене и даље ће изазивати штету животној средини и угрожавати економски развој. У вези с
тим потребно је проценити утицај пројеката на климу (на пример емисија гасова са ефектом стаклене
баште) и њихову подложност климатским променама.

(14)

Након Саопштења Комисије од 23. фебруара 2009. године под називом "Приступ Заједнице спречавању
природних катастрофа и оних које је проузроковао човек", Савет је у својим закључцима од 30. новембра
2009. године позвао Комисију да обезбеди да се у спровођењу, преиспитивању и даљем развоју
иницијатива Уније узму у обзир питања спречавања ризика од настанка катастрофа и управљање њима, као
и Оквир акционог програма Уједињених нација из Хјога (2005.-2015.) донет 22. јануара 2005. године, који
наглашава потребу успостављања поступака за процену импликација ризика од настанка катастрофа код
великих инфраструктурних пројеката.

(15)

Да би се обезбедио висок ниво заштите животне средине, потребно је предузети мере предострожности за
одређене пројекте који би због своје подложности великом удесу и/или природним катастрофама (као што
су поплаве, подизање нивоа мора или земљотрес) врло вероватно могли имати значајне негативне утицаје
на животну средину. За такве пројекте важно је размотрити њихову подложност (изложеност и отпорност)
великом удесу и/или катастрофи, ризик од појаве таквог удеса и/или катастрофе и импликације
вероватноће настанка значајних негативних утицаја за животну средину. Да би се избегло дуплирање, треба
да је могуће користити релевантне информације које су доступне и добијају се путем процена ризика које
се врше на основу законодавства Уније, као што су Директива 2012/18/ЕУ Европског парламента и Савета
(4) и Директива Савета 2009/71/Евроатом ( 5) или путем релевантних процена које се врше на основу
националног законодавства, под условом да се поштују захтеви ове директиве.

(16)

Ради заштите и промовисања културне баштине која обухвата урбане историјске локације и пределе који су
саставни део културне разноликости коју се Унија обавезала да ће поштовати и промовисати у складу са
чланом 167. став 4. УФЕУ, од користи могу бити дефиниције и начела развијена у одговарајућим
конвенцијама Савета Европе, посебно Европској конвенцији за заштиту археолошке баштине од 6. маја
1969. године, Конвенцији за заштиту архитектонске баштине Европе од 3. октобра 1985. године,
Конвенцији о европским пределима од 20. октобра 2000. године и Оквирној конвенцији о вредности
културне баштине за друштво од 27. октобра 2005. године. Ради бољег очувања историјске и културне
баштине и предела, важно је, у проценама утицаја на животну средину, бавити се визуелним утицајем
пројеката, односно променом изгледа изграђеног или природног предела и урбаних подручја односно
погледа на исте.

(1) Директива Савета 92/43/ЕЕЗ од 21. маја 1992. године о очувању природних станишта и дивље флоре и фауне (СЛ L
206, 22.7.1992., стр. 7.).

(2) Директива 2009/147/ЕЗ Европског парламента и Савета од 30. новембра 2009. године о очувању дивљих птица (СЛ
L 20, 26.1.2010., стр. 7.).

(3) Директива 2013/30/ЕУ Европског парламента и Савета од 12. јуна 2013. године о безбедности ванобалских
нафтних и гасних делатности и о измени Директиве 2004/35/ЕЗ (СЛ L 178, 28.6.2013., стр. 66.).

(4) Директива 2012/18/ЕУ Европског парламента и Савета од 4. јула 2012. године о контроли опасности од великог
удеса који укључује опасне супстанце, о измени и каснијем стављању ван снаге Уредбе Савета 96/82 / ЕЗ (СЛ L 197,
24.7.2012., стр. 1.).
(5) Директива Савета 2009/71/Евроатом од 25. јуна 2009. године о успостављању оквира Заједнице за нуклеарну
безбедност нуклеарних постројења (СЛ L 172, 2.7.2009., стр. 18.).
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(17)

При примени Директиве 2011/92/ЕУ потребно је обезбедити паметан, одржив и инклузивни раст у складу
са циљевима из Саопштења Комисије од 3. марта 2010. године под насловом "Европа 2020. - Стратегија за
паметан, одржив и инклузивни раст".

(18)

С циљем јачања приступа јавности информацијама и транспарентности, благовремене информације о
животној средини у вези са спровођењем ове директиве треба да су доступне и у електронском облику.
Државе чланице стога треба да на одговарајућем административном нивоу успоставе бар централни
портал или приступне тачке које би омогућиле јавности лак и ефикасан приступ тим информацијама.

(19)

Искуство је показало да код пројеката или делова пројеката који служе у одбрамбене сврхе, укљ учујући и
пројекте у вези са активностима савезничких снага на територији држава чланица у складу са
међународним обавезама, примена Директиве 2011/92/ЕУ могла би да има за последицу откривање
важних поверљивих информација што би угрозило одбрамбене сврхе. Стога треба сачинити одредбу којом
би се државама чланицама допустило да ту директиву, према потреби, не примењују у таквим
случајевима.

(20)

Искуство је показало да у погледу пројеката чија је једина сврха реаговање на случајеве цивилног
ванредног стања, усаглашеност са Директивом 2011/92/ЕУ могла би имати негативан утицај, између
осталог, и на животну средину, па би стога требало сачинити одредбу којом би се државама чланицама
допустило да ту директиву, према потреби, не примењују у таквим случајевима.

(21)

Државе чланице имају неколико могућности за спровођење Директиве 2011/92/ЕУ кад је реч о
интегрисању процена утицаја на животну средину у националне поступке. Сходно томе, елементи тих
националних поступака могу да варирају. Због те чињенице, образложени закључак којим надлежни орган
приводи крају испитивање утицаја датог пројекта на животну средину може бити део интегрисаног
поступка издавања одобрења за спровођење пројекта или се може уградити у другу обавезујућу одлуку да
би се ускладио са циљевима ове директиве.

(22)

Да би се обезбедио висок ниво заштите животне средине и здравља људи, требало би код поступака
скрининга и процена утицаја на животну средину узети у обзир утицај целокупног предметног пројекта,
укључујући, када је то примењиво, његов подповршински и подземни део, током фаза грађења, рада и,
према потреби, рушења.

(23)

Да би се постигла комплетна процена директних и индиректних утицаја пројекта на животну средину,
надлежни орган треба да изврши анализу испитивањем садржаја информација које је доставио носила ц
пројекта и које је примио кроз консултације, као и разматрање свих додатних информација, ако је то
потребно.

(24)

У случају пројеката који се усвајају одређеним актом националног законодавства, државе чланице се
старају да се циљеви ове директиве који се односе на јавно консултовање постигну законодавним
поступком.

(25)

Треба обезбеди објективност надлежних органа. Сукоби интереса могу се, између осталог, спречити
функционалним одвајањем надлежног органа од носиоца пројекта. У случајевима када је надлежни орган
истовремено и носилац пројекта, државе чланице треба бар да изврше, у оквиру своје организације
административних надлежности, одговарајуће раздвајање конфликних функција тих органа који обављају
задатке на основу Директиве 2011/92/ЕУ.

(26)

Да би се омогућило надлежном органу да утврди да ли пројекти наведени у Анексу II Директиве
2011/92/ЕЗ, њихове промене или проширења, треба да буду предмет процене утицаја на животну средину
(поступак скрининга), информације које је носилац пројекта дужан да достави треба навести ,
фокусирајући се на кључне аспекте који омогућавају надлежном органу да донесе одлуку. Та одлука треба
да буде доступна јавности.

(27)

Поступком скрининга треба да се обезбеди да процена утицаја на животну средину буде обавезна само за
пројекте за које постоји вероватноћа да би могли имати значајан утицај на животну средину.
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(28)

Треба прилагодити и разјаснити критеријуме одабира утврђене у Анексу III Директивe 2011/92/ЕУ које
државе чланице узмимају у обзир при одређивању који пројекти, због својих значајних утицаја на животну
средину, треба да су предмет процене утицаја на животну средину. На пример: искуство је показало да
често постоји вероватноћа да пројекти који користе драгоцене ресурсе или утичу на њих, пројекти
предложени за еколошки осетљиве локације или пројекти са потенцијално опасним или неповратним
утицајима имају значајан утицај на животну средину.

(29)

Када одређују да ли постоји вероватноћа да ће одређени пројекат имати значајан утицај на животну
средину, надлежни органи треба да утврде које најважније критеријуме треба уважити и треба да узму у
обзир информације које би могле бити доступне после других процена прописаних законодавством Уније
како би се делотворно и транспарентно применио поступак скрининга. У вези с тим, примерено је
утврдити садржај одлуке о скринингу, посебно ако се не тражи процена утицаја на животну средину.
Поред тога, узимање у обзир самоиницијативних коментара за које постоји могућност да су примљени из
других извора као што су јавност или јавни органи, иако се у фази скрининга не тражи никакво формално
консултовање, представља пример добре административне праксе.

(30)

Да би се побољшао квалитет процене утицаја на животну средину, поједноставили поступци и ефикасније
организовао поступак одлучивања, надлежни орган треба да, ако то захтева носилац пројекта, изда
мишљење о обиму и нивоу детаљности информација у вези са животном средином које је потребно
поднети у облику извештаја о процени утицаја на животну средину (утврђивање обима).

(31)

Извештај о процени утицаја на животну средину које за одређени пројекат припрема носилац пројекта
треба да укључи опис разумних алтернатива које је носилац пројекта проучио, а које су релевантне за тај
пројекат, укључујући према потреби приказ вероватног развоја постојећег стања животне средине у
случају да се пројекат не спроводи (основни сценарио), чиме би се побољшао квалитет поступка процене
утицаја на животну средину и омогућило укључивање разматрања о животној средини у ранијим фазама
израде нацрта пројекта.

(32)

Подаци и информације које носилац пројекта укључује у извештај о процени утицаја на животну средину
у складу са Анексом IV Директиве 2011/92/ЕУ треба да су целовити и довољно квалитетни. Да би се
избегло дуплирање процена, треба, ако су релевантни и доступни, узети у обзир резултате других процена
у оквиру законодавства Уније као што је Директива 2001/42/ЕЗ Европског парламента и Савета ( 1) или
Директива 2009/71/Евроатом или у оквиру националног законодавства.

(33)

Стручњаци који учествују у припреми извештаја о процени утицаја на животну средину треба да су
квалификовани и компетентни. Потребан је задовољавајући ниво стручности у одређеној области предметног
пројекта како би надлежни органи могли да га прегледају и како би се обезбедили целовитост и висок ниво
квалитета информација достављених од стране носиоца пројекта.

(34)

Да би се обезбедиле транспарентност и одговорност, од надлежног органа треба захтевати да образложи своју
одлуку о издавању одобрења за спровођење одређеног пројекта наводећи да је узео у обзир резултате
консултација које су извршене и релевантне информације које су прикупљене.

(35)

Државе чланице треба да обезбеде да се спроводе мере ублажавања и компензације и да се одреде
одговарајући поступци у погледу мониторинга значајног негативног утицаја на животну средину као
последице грађења и рада пројекта, између осталог, да би се утврдили непредвиђени значајни негавивни
утицаји, како би се могле предузети одговарајуће мере санације. Такав мониторинг не треба дуплирати
или додавати мониторингу који се захтева на основу законодавства Уније осим ове директиве и
националног законодавства.

(1) Директива 2001/42/ЕЗ Европског парламента и Савета од 27. јуна 2001. године о процени утицаја одређених планова
и програма на животну средину (СЛ L 197, 21.07.2001., стр.. 30.).
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(36)

Да би се подстицало ефикасније одлучивање и повећала правна сигурност, државе чланице се старају да се
различите фазе процене утицаја пројеката на животну средину спроводе у разумном року, у зависности од
природе, сложености, локације и величине пројекта. Такви рокови ни под којим околностима не би смели
довести у питање испуњавање високих стандарда заштите животне средине, посебно оних који произлазе из
законодавства Уније о животној средини осим ове директиве, и делотворно учешће јавности и приступ суду.

(37)

Да би се побољшала делотворност процена, смањила административна сложеност и повећала привредна
ефикасност, ако обавеза спровођења процена које су повезане са питањима животне средине произлази
истовремено из ове директиве и Директиве 92/43/ЕЕЗ и/или Директиве 2009/147/ЕЗ, државе чланице треба
да обезбеде да се предвиде усклађени и/или заједнички поступци којима се испуњавају захтеви ових
директива, према потреби и узимајући у обзир њихове посебне организационе карактеристике. Ако обавеза
спровођења процена које су повезане са питањима животне средине истовремено произлази из ове
директиве и из других прописа Уније, као што је Директива 2000/60/ЕЗ Европског парламента и Савета ( 1),
Директива 2001/42/ЕЗ, Директива 2008/98/ЕЗ Европског парламента и Савета ( 2), Директива 2010/75/ЕУ
Европског парламента и Савета (3), и Директива 2012/18/ЕУ, државе чланице треба да предвиде усклађене
и/или заједничке поступке који испуњавају захтеве надлежног законодавства Уније. Ако се успоставе
усклађени или заједнички поступци, државе чланице треба да именују орган надлежан за спровођење
одговарајућих задатака. Узимајући у обзир институционалне структуре, државе чланице би требало да, aко
сматрају да је то потребно, именују више од једног органа.

(38)

Државе чланице треба да утврде правила о казнама које се примењују код кршења н ационалних прописа
донетих на основу ове директиве. Државе чланице треба да имају слободу при одлучивању о врсти и облику
тих казни. Тако предвиђене казне треба да су делотворне, сразмерне и одвраћајуће.

(39)

У складу са начелима правне сигурности и пропорционалности и да би се обезбедио што блажи прелаз са
постојећег система утврђеног у Директиви 2011/92/ЕУ на нови систем који ће настати из измена које доноси
ова директива, примерено је утврдити прелазне мере. Тим мерама требало би обезбедити да се регулаторни
оквир у вези са проценом утицаја на животну средину не измени, у погледу одређеног носиоца пројекта, ако
је било која фаза поступка већ предузета у оквиру постојећег система, а одобрење за спровођење пројекта
или нека друга обавезујућа одлука која је потребна ради усклађивања са циљевима ове директиве још нису
издати за дати пројекат. У складу с тим, повезане одредбе Директиве 2011/92/ЕУ пре њене измене на основу
ове директиве треба да се примењују на пројекте за које је покренут поступак скрининга, покренут поступак
утврђивања обима, (ако је носилац пројекта затражио утврђивање обима или га захтева надлежни орган) или
је извештај о процени утицаја на животну средину поднет пре рока за преношење у национално
законодавство.

(40)

У складу са Заједничком политичком декларацијом држава чланица и Комисије од 28. септембра 2011.
године о документима који садрже образложења ( 4), државе чланице одлучиле су да, у оправданим
случајевима, уз нотификацију о својим мерама преношења, приложе 1 или више докумената којима се
објашњава однос између саставних делова директиве и одговарајућих делова националних инструмената за
преношење. У погледу ове директиве, законодавац сматра да је преношење таквих докумената оправдано.

(41)

Пошто циљ ове директиве односно обезбеђивање високог нивоа заштите животне средине и здравља људи
успостављањем минималних захтева за процену утицаја пројеката на животну средину, не могу довољно
остварити државе чланице, већ се он, због обима, озбиљности и прекограничне природе питања која се
односе на животну средину и којима се треба бавити, може боље остварити на нивоу Уније, Унија може
донети мере у складу са начелом субсидијарности утврђеним у члану 5. Уговора о Европској унији. У
складу са начелом пропорционалности утврђеним у том члану, ова директива не излази из оквира оног што
је потребно за остваривање тог циља.

(42)

Директиву 2011/92/EУ треба стога на одговарајући начин изменити,

(1) Директива 2000/60/ЕЗ Европског парламента и Савета од 23. октобра 2000. године о успостављању оквира за
деловање Заједнице у области водне политике (СЛ L 327, 22.12.2000., стр. 1.).

(2) Директива 2008/98/ЕЗ Европског парламента и Савета од 19. новембра 2008. године о отпаду и стављању ван снаге
одређених директива (СЛ L 312, 22.11.2008., стр. 3.).

(3) Директива 2010/75/ЕУ Европског парламента и Савета од 24. новембра 2010. године о индустријским емисијама
(интегрисано спречавање и контрола загађења) (СЛ L 334, 17.12.2010., стр. 17).

(4) СЛ С 369, 17.12.2011., стр. 14.
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ДОНЕЛИ СУ ОВУ ДИРЕКТИВУ:
Члан 1.
Директива 2011/92/ЕУ мења се на следећи начин:
(1) Члан 1. мења се на следећи начин:
у ставу 2 додају се следећи изрази:
„е) „процена утицаја на животну средину“ је поступак који се састоји од:
(i) припреме извештаја о процени утицаја на животну средину од стране носиоца пројекта, како је
навено у члану 5. ст. 1. и 2.;
(ii) обављања консултација како је наведено у члану 6. и, ако је то меродавно, члану 7.;
(iii) испитивања од стране надлежног органа информација садржаних у извештају о процени утицаја
на животну средину и свих додатних достављених информација, према потреби, од стране
носиоца пројекта у складу са чланом 5. став 3. и свих релевантних информација прибављених у
оквиру консултација у складу са чл. 6. и 7.;
(iv) образложеног закључка од стране надлежног органа о значајном утицају прој екта на животну
средину узимајући у обзир резултате испитивања из подтачке (iii) и, према потреби, његово
додатно испитивање; и
(v) укључивање образложеног закључка надлежног органа у било коју од одлука из члана 8а.“;
б) став 3. замењује се следећим:
„3. Државе чланице могу одлучивати од случаја до случаја и да, ако је тако предвиђено националним
правом, не примене ову директиву на пројекте или делове пројеката чија је једина сврха одбрана или на
пројекте чија је једина сврха реаговање на ванредна стања, ако сматрају да би таква примена могла
имати негативан утицај на те сврхе.“;

в) став 4. брише се;
(2) Члан 2. мења се на следећи начин:
а) ст. 1-3. замењују се следећим:
„1. Државе чланице усвајају све потребне мере како би се пре давања одобрења за спровођење пројекта
обезбедило да пројекти који би могли имати значајан утицај на животну средину, између осталог, на
основу њихове природе, величине или локације, подлежу захтеву за добијање одобрења за спровођење
пројекта и процену у погледу њихових утицаја на животну средину. Ти су пројекти дефинисани у члану 4.

2.
Процена утицаја на животну средину може се интегрисати у постојеће поступке за издавање
одобрења за спровођење пројекта за пројекте у државама чланицама, или, ако то није случај, у друге
поступке или поступке које треба успоставити ради усаглашавања са циљевима ове директиве.

3.
У случају пројеката за које обавеза извршења процена утицаја на животну средину истовремено
произлази из ове директиве и Директиве Савета 92/43/ЕЕЗ (*) и/или Директиве 2009/147/ЕЗ Европског
парламента и Савета (**), државе чланице према потреби обезбеђују да се предвиде усклађени и/или,
заједнички поступци који испуњавају захтеве законодавства Уније.

У случају пројеката за које обавеза извршења процена утицаја на животну средин у истовремено
произлази из ове директиве и из законодавства Уније које није међу директивама наведеним у подставу
1., државе чланице могу обезбедити усклађене и или заједничке поступке.
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У оквиру усклађеног поступка из подставова 1. и 2., државе чланице настоје да ускладе различите
појединачне процене утицаја одређеног пројекта на животну средину, које су прописане релевантним
законодавством Уније, путем именовања органа за ту сврху, не доводећи у питање б ило коју одредбу
садржану у другом релевантном законодавству Уније, која је с тим у супротности.

У оквиру заједничког поступка из подставова 1. и 2., државе чланице настоје да предвиде јединствену
процену утицаја одређеног пројекта на животну средину, која је прописана релевантним законодавством
Уније, не доводећи у питање било коју одредбу садржану у другом релевантном законодавству Уније, која је
с тим у супротности.

Комисија даје смернице које се односе на успостављање усклађених или заједничких поступака за пројекте
који истовремено подлежу проценама у оквиру ове директиве и директива 92/43/ЕЕЗ, 2000/60/ЕЗ 2009/147/ЕЗ
или 2010/75/ЕУ.
(*) Директива Савета 92/43/ЕЕЗ од 21. маја 1992. године о очувању природних станишта и дивље фауне
и флоре (СЛ L 206, 22.07.1992. стр. 7).
(**) Директива 2009/147/ЕЗ Европског парламента и Савета од 30. новембра 2009. године о очувању дивљих
птица (СЛ L 20, 26.1.2010., стр. 7.).

б) у ставу 4. подстав 1. замењује се следећим:
„4. Не доводећи у питање члан 7., државе чланице могу у изузетним случајевима да изузму одређени
пројекат од одредаба ове директиве ако би примена тих одредаба имала за последицу негативан утицај
на сврху пројекта, под условом да се испуне циљеви ове директиве.“;

в) додаје се следећи став:
„5. Не доводећи у питање члан 7., у случајевима када се одређени пројекат усваја посебним актом
националног законодавства, државе чланице могу да изузму тај пројекат од одредаба које се односе на
јавно консултовање утврђено у овој директиви, под условом да се испуне циљ еви ове директиве.

Државе чланице су дужне да обавештавају Комисију о било каквој примени изузећа из подстава 1. сваке две
године од 16. маја 2017. године.“;

(3) Члан 3. замењује се следећим:

„Члан 3.

1.
У процени утицаја на животну средину утврђује се, описује и процењује на одговарајући начин, с
обзиром на сваки појединачни случај, директни и индиректни значајан утицај пројекта на следеће факторе:
а) становништво и здравље људи;
б) биолошку разноврсност, с посебном пажњом усмереном на врсте и станишта заштићена Директивом
92/43/ЕЕЗ и Директивом 2009/147/ЕЗ;
а) земљу, тло, воду, ваздух и климу;
б) материјална добра, културну баштину и предео;
в) интеракцију између фактора из тачака а) до г).
2.
Утицај пројекта из става 1. на у њему одређене факторе обухвата очекивани утицај који произлази из
подложности пројекта ризику од великог удеса и/или катастрофе релевантне за предметни пројекат.“
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(4) Члан 4. мења се на следећи начин:

а) ст. 3. и 4. замењују се следећим:

„3. При спровођењу појединачног испитивања или одређивању прагова или критеријума за потребе
става 2. морају се узети у обзир релевантни критеријуми одабира наведени у Анексу III. Државе чланице
могу да одреде прагове или критеријуме како би утврдиле када пројекти не морају да буду предмет ни
доношења одлуке према ст. 4. и 5. нити процене утицаја на животну средину, и/или прагове или
критеријуме да би се утврдило када су пројекти у сваком случају предмет процене утицаја на животну
средину, а нису предмет доношења одлуке која је наведена у ст. 4. и 5.

4. Ако државе чланице одлуче да траже одлуку за пројекте наведене у Анексу II, носилац пројекта
обезбеђује информације о карактеристикама пројекта и његовом вероватном значајном утицају на
животну средину. Детаљна листа информација коју треба доставити дата је у Анексу IIА. Носилац
пројекта, ако је то релевантно, узима у обзир доступне резултате других релевантних процена утицаја на
животну средину које се врше на основу законодавства Уније осим ове директиве. Носилац пројекта
такође може обезбедити опис свих карактеристика пројекта и/или мера предвиђених како би се избегло или
спречило оно што би у противном могло представљати значајан негативан утицај на животну средину.“;

б) додају се следећи ставови:

„5. Надлежни орган доноси одлуку на основу информација које је носилац пројекта доставио у складу са
ставом 4., узимајући у обзир, ако је то примењиво, резултате претходних провера или процена утицаја
на животну средину, које се спроводе на основу законодавства Уније различитог осим ове директиве.
Одлука се ставља на располагање јавности и у њој се: а) ако је одлучено да процена утицаја на животну
средину обавезна, наводе главни разлози због којих се таква процена захтева уз упућивање на
одговарајуће критеријуме наведене у Анексу III; или б) ако је одлучено да процена утицаја на животну
средину није обавезна, наводе главни разлози због којих се таква процена не захтева уз упућивање на
одговарајуће критеријуме наведене у Анексу III, и, ако то предложи носилац пројекта, наводе све
карактеристике пројекта и/или мера предвиђене да би се избегло или спречило оно што би у противном
могло представљати значајан негативан утицај на животну средину.
6. Државе чланице се старају да надлежни орган одлуку донесе што пре, а најкасније 90 дана од дана
када је носилац пројекта доставио све тражене информације према ставу 4. У изузетним случајевима, на
пример везано за врсту, сложеност, локацију и величину пројекта, надлежни орган може продужити рок
за доношење одлуке; у том случају надлежни орган писаним путем обавештава носиоца пројекта о
разлозима због којих је то продужење оправдано и о датуму када се очекује његово доношење одлуке.“;

(5) У члану 5. ст. 1-3. замењују се следећим:

„1. Ако је процена утицаја на животну средину обавезна, носилац пројекта је дужан да сачини и достави
извештај о процени утицаја на животну средину. Информације које доставља носилац пројекта треба да
укључе минимум следеће:

а) опис пројекта који садржи информације о локацији, нацрту, величини и другим релевантним
карактеристикама пројекта;
б) опис вероватног значајног утицаја пројекта на животну средину;

в) опис карактеристика пројекта и/или мера предвиђених да би се избегао, спречио или умањио и, ако је
могуће, неутралисао значајан негативан утицај на животну средину;
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г) опис разумних алтернатива које је проучио носилац пројекта, а које су важне за пројекат и његове
конкретне карактеристике, и навођење главних разлога за изабрану опцију, узимајући у обзир утицај пројекта
на животну средину;
д) нетехнички сажетак информација из тачака а) до г); и
ђ) све додатне информације наведене у Анексу IV које су релевантне за конкретне карактеристике одређеног
пројекта или врсте пројекта и еколошких елемената на које би пројекат могао утицати.

Ако се мишљење објављује на основу става 2., извештај о процени утицаја на животну средину заснива се на
том мишљењу и садржи информације које би се могле оправдано захтевати за постизање образложеног
закључка о значајним утицајима пројекта на животну средину, узимајући у обзир тренутно знање и методе
процене. Носилац пројекта, с циљем избегавања дуплирања процене, приликом припреме извештаја о
процени утицаја на животну средину, у обзир узима доступне резултате других релевантних процена у складу
са законодавством Уније или националним законодавством.

2.
Ако носилац пројекта то затражи, надлежни орган, узимајући у обзир информације које достави носилац
пројекта, а које се нарочито односе на посебне карактеристике пројекта укључујући његову локацију и
технички капацитет и вероватан утицај на животну средину, доноси мишљење о обиму и нивоу детаљности
информација које је носилац пројекта дужан да наведе у извештају о процени утицаја на животну средину у
складу са ставом 1. овог члана. Пре давања мишљења, надлежни орган се консултује са органима из члана 6.
став 1.

Државе чланице могу такође да траже од надлежних органа да донесу мишљење како је наведено у подставу 1.
без обзира на то да ли је носилац пројекта то тражио.

3.

Да би се обезбедили комплетност и квалитет извештаја о процени утицаја на животну средину:

а) носилац пројекта је дужан да обезбеди да извештај о процени утицаја на животну средину припремају
компетентни стручњаци;
б) надлежни орган се стара да има или да му у случају потребе буде доступно довољно стручно знање да
прегледа извештај о процени утицаја на животну средину; и
в) ако је потребно, надлежни орган од носиоца пројекта тражи додатне информације, у складу са Анексом IV, које
се директно односе на постизање образложеног закључка о значајним утицајима пројекта на животну средину.“;
(6) Члан 6. мења се на следећи начин:
а) став 1. замењује се следећим:
„1. Државе чланице предузимају потребне мере да би обезбедиле да се органима који би због својих
специфичних одговорности у погледу животне средине или због своје локалне и регионалне
надлежности могли бити заинтересовани за пројекат омогући давање мишљења о информацијама које је
доставио носилац пројекта и о захтеву за издавање одобрења за спровођење пројекта, према потреби
узимајући у обзир случајеве наведене у члану 8а. став 3. У ту сврху државе чланице одређују органе са
којима ће се консултовати, у општем смислу или од случаја до случаја. Информације прикупљене на
основу члана 5. достављају се тим органима. Детаљно организовање консултација утврђују државе
чланице.“;
б) у ставу 2. уводни део замењује се следећим:
„2. Да би се обезбедило делотворно учешће заинтересоване јавности у поступцима доношења одлука,
јавност се обавештава електронским путем и јавним обавештењима или осталим примереним
средствима о следећим питањима у раној фази поступака доношења одлука о животној средини из члана
2. став 2., а најкасније чим се информације могу доставити:“;
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в) став 5. замењује се следећим:
„5. Државе чланице утврђују детаљне модалитете информисања јавности, на пример лепљењем плаката
у оквиру одређеног пречника или објављивањем у локалним новинама и модалитете консултовања са
заинтересованом јавности, на пример писаним поднесцима или испитивањем јавности. Државе чланице
предузимају потребне мере да би јавности обезбедиле електронску доступност релевантних података,
бар путем централног портала или лако доступних приступних места на одговарајућем
административном нивоу.“;
г) став 6. замењује се следећим:
„6.

За различите фазе предвиђају се разумни рокови који ће омогућити довољно времена за

а) информисање органа из става 1. и јавности; и
б) припрему и делотворно учешће у доношењу еколошких одлука органа из става 1. и заинтересоване
јавности, уз поштовање одредбама овог члана.“;
д) додаје се следећи став:
7. Рокови за консултовање са заинтересованом јавности у вези са извештајем о процени утицаја на
животну средину из члана 5. став 1. су минимум 30 дана.“;
(7) Члан 7. мења се на следећи начин:
а) став 4. замењује се следећим:
„4. Дотичне државе чланице започињу консултације у вези са, између осталог, могућим прекограничним
утицајима на пројекат и предвиђеним мерама за смањивање или елиминисање таквих утицаја и договарају се
о разумном року трајања периода консултација.
Такве консултације могу се водити преко одговарајућег заједничког тела.“;
б) став 5. замењује се следећим:
„5.
Државе чланице утврђују детаљне модалитете за спровођење ст. 1-4. овог члана, укључујући
успостављање рокова за консултације, на основу договора и рокова из члана 6. ст. 5 -7., и то такве да
заинтересованој јавности на територији државе чланице на коју би пројекат могао утицати омогућавају
делотворно учешће у поступцима доношења одлука које се односе на животну средину из члана 2. став
2. за дати пројекат.“;
(8) Члан 8. замењује се следићим:
„Члан 8.
Резултати консултација и информације прикупљене на основу чл. 5-7. на одговарајући се начин узимају у обзир у
поступку добијања одобрења за спровођење пројекта.“;
(9)

Умеће се следећи члан:
„Члан 8а
1.

Одлука о давању одобрења за спровођење пројекта садржи минимум следеће информације:

а) образложени закључак из члана 1. став 2. тачка е), подтачка (iv);
б) све еколошке услове уз дату одлуку, опис свих карактеристика пројекта и/или мера предвиђених за избегавање,
спречавање или смањивање и, ако је могуће, за неутралисање значајних негативних утицаја на животну средину и,
према потреби, мера мониторинга.
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У одлуци о одбијању одобрења за спровођење пројекта наводе се главни разлози одбијања.

3.
Ако држава чланица примењује поступке из члана 2. став 2., а не поступке за добијање одобрења за
спровођење пројекта, захтеви из ст. 1. и 2. овог члана, према потреби се сматрају испуњеним ако било која
одлука донета у оквиру тих поступака садржи информацију из тих ставова и ако су успостављени механизми
који омогућавају испуњавање захтева из става 6. овог члана.

4.
У складу са захтевима из става 1. тачка б), државе чланице се старају да носилац пројекта спроводи
карактеристике пројекта и/или мере предвиђене за избегавање, спречавање или смањивање и, ако је могуће,
неутралисање значајних негативних утицаја на животну средину и одређују поступке који се односе на
мониторинг значајних негативних утицаја на животну средину.

Врста параметара за које се врши мониторинг и трајање мониторинга пропорционални су природи, локацији
и величини пројекта и значају његовог утицаја на животну средину.

Постојећа правила за мониторинг која произлазе из законодавства Уније осим ове директиве и из
националног законодавства могу се према потреби користити у циљу избегавања дуплирања мониторинга.

5.

Државе чланице старају се да надлежни орган све одлуке наведене у ст. 1 -3. доноси у разумном року.

6.

Приликом доношења одлуке о давању одобрења за спровођење пројекта надлежни орган мора бити
уверен у то да је образложени закључак из члана 1. став 2. тачка е), подтачка (iv), или било која одлука из
става 3. овог члана још увек важећи. У ту сврху, државе чланице могу одредити рокове важења образложених
закључака из члана 1. става 2. тачке е), подтачке (iv), или било које одлуке из става 3. овог члана.“;

(10) У члану 9. став 1. замењује се следећим:
„1. Ако је донета одлука о издавању или одбијању издавања одобрења за спровођење пројекта, надлежни
орган односно органи о томе одмах обавештавају јавност и органе из члана 6. став 1., у складу са
националним поступцима и обезбеђују да су јавности и органима из члана 6. става 1. доступне следеће
информације, узимајући у обзир, према потреби, случајеве из члана 8а став 3.:
а) садржај одлуке и сви услови који су јој приложени као што је наведено у члану 8а, ст. 1. и 2.;
б) главни разлози и разматрања на којима се одлука заснива, укључујући информације о поступку учешћа
јавности. То укључује и сажетак резултата консултација и информације прикупљене на основу чл. 5 -7. и
начин на који су ти резултати били укључени или на други начин размотрени, а посебно примедбе добијене
од погођене државе чланице из члана 7.“
(11) Умеће се следећи члан:

„Члан 9а
Државе чланице обезбјеђују да надлежни орган односно органи на објективан начин обављају дужности
које произлазе из ове директиве и да се не нађу у ситуацији која доводи до сукоба интереса.

Ако је надлежни орган истовремено и носилац пројекта, државе чланице треба бар да изврше, у оквиру
своје организације административних надлежности, одговарајуће раздвајање конфликних функција тих
органа који обављају задатке на основу ове директиве.
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(12) У члану 10. став 1. замењује се следећим:
„Не доводећи у питање Директиву 2003/4/ЕЗ, одредбе ове директиве не утичу на обавезу надлежних органа да
поштују ограничења утврђена националним законима и другим прописима и прихваћеном правном праксом у
погледу комерцијалне и индустријске поверљивости, укључујући интелектуалну својину и заштиту јавног
интереса.“;
(13) Умеће се следећи члан:
„Члан 10а
Државе чланице треба да утврде правила о казнама које се примењују код кршења националних прописа
донетих на основу ове директиве. Тако предвиђене казне треба да су делотворне, сразмерне и одвраћајуће.
(14) У члану 12. став 2. замењује се следећим:
„2. Ако су такви подаци доступни, државе чланице сваких шест година од 16. маја 2017. године Комисију
посебно обавештавају о
а) броју пројеката из анекса I и II који су предмет процене утицаја на животну средину у складу са чл. 5 -10.;
б) расподели процена утицаја на животну средину према категоријама пројеката наведеним у анексима I и
II;
в) броју пројеката из Анекса II који су предмет одлуке у складу са чланом 4. став 2.;
г) просечном трајању поступка процене утицаја на животну средину;
д) општим проценама просечних директних трошкова процена утицаја на животну средину, укључујући
утицај примене ове директиве на мала и средња предузећа.“;
(15) Анекси Директиве 2011/92/ЕУ се мењају како је утврђено у анексу ове директиве.

Члан 2.
1.
Не доводећи у питање члан 3., државе чланице су дужне да донесу законе и друге прописе неопходне за
усаглашавање са овом директивом до 16. маја 2017. године.
Када државе чланице доносу ове прописе, ти прописи приликом њиховог службеног објављивања садрже
упућивање на ову директиву или се уз њих наводи такво упућивање. Начине тог упућивања одређују државе
чланице.
2.
Државе чланице Комисији достављају текст главних прописа националног права које донесу у области
обухваћеној овом директивом.

Члан 3.
1.
На пројекте за које је доношење одлуке из члана 4. став 2. Директиве 2011/92/ЕУ започето пре 16. маја 2017.
примењују се обавезе из члана 4. Директиве 2011/92/ЕУ пре њене измене овом директивом.
2.
На пројекте се примењују обавезе из члана 3. и чл. 5-11. Директиве 2011/92/ЕУ пре него што је измењена
овом директивом, ако је пре 16. маја 2017. године
а) покренут поступак у вези са мишљењем из члана 5. став 2. Директиве 2011/92/ЕУ; ил и
б) прибављена информација из члана 5. став 1. Директиве 2011/92/ЕУ.
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Члан 4.

Ова директива ступа на снагу двадесетог дана од дана објављивања у Службеном листу Европске уније.

Члан 5

Ова директива се упућује државама чланицама.

Сачињено у Стразбуру, 16. априла 2014. године.
За Европски парламент

За Савет

Председник

Председник

M. ШУЛЦ

Д. KУРКУЛАС

______
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АНЕКС
(1) Умеће се следећи анекс:
„АНЕКС II.A
ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 4. СТАВ 4.
(ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТИМА НАВЕДЕНИМ У АНЕКСУ II КОЈЕ ПРИБАВЉА НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА)
1. Опис пројекта укључујући посебно:
а) опис физичких карактеристика целокупног пројекта и, по потреби, радова рушења;
б) опис локације пројекта, посебно у погледу осетљивости животне средине географских подручја на које би
пројекат могао имати утицај.
2. Опис аспеката животне средине на које би пројекат могао имати значајан утицај.
3. Опис свих могућих значајних утицаја, у мери у којој су информације о таквим утицајима доступне, пројекта на
животну средину, а који су су последица:
а) очекиваних остатака и емисија као и производње отпада, када је то релевантно;
б) искоришћавање природних ресурса, посебно тла, земљишта, воде и биолошке разноврсности.
4. Критеријуми из Анекса III узимају се у обзир, према потреби, приликом прикупљања информација у складу
са тачкама 1-3.“;
(2) Анекси III и IV замењују се следећим:
„АНЕКС III
ИЗБОР КРИТЕРИЈУМА ИЗ ЧЛАНА 4. СТАВ 3.
(КРИТЕРИЈУМИ КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ДА ЛИ ПРОЈЕКТИ ИЗ АНЕКСА II ТРЕБА ДА СУ ПРЕДМЕТ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ)

1.

Карактеристике пројеката

Карактеристике пројеката морају се размотрити, посебно у погледу:
а) величине и нацрта целокупног пројекта;
б) кумулативног утицаја са осталим постојећим и/или одобреним пројектима;
в) искоришћавања природних ресурса, посебно тла, земљишта, воде и биолошке разноврсности;
г) производње отпада;
д) загађења и штетног деловања;
ђ) ризика од великог удеса и/или катастрофе који су релевантни за предметни пројекат, укључујући оне
које су узроковани променом климе, у складу са научним сазнањима;
е) ризика за људско здравље (на пример због загађења воде или ваздуха).

СР

L 124/16

2.

Службени лист Европске уније

25.4.2014

Локација пројеката
Мора се размотрити осетљивост животне средине географских подручја на која би пројекти могли
значајно утицати, посебно узимајући у обзир следеће:
а) постојеће и одобрено коришћење земљишта;
б) релативно обиље, доступност, квалитет и способност обнављања природних ресурса (укључујући тло,
земљиште, воду и биолошку разноврсност) тог подручја и његовог подземног дела;
в) капацитет природног окружења да апсорбује, обраћајући посебну пажњу на следећа подручја:
(i )

мочварна подручја, обална подручја река и ушћа река;

(ii) обална подручја и морску средину;
(iii) планинска и шумска подручја;
(iv) природне резервате и паркове;
(v) подручја категоризивана или заштићена националним законодавством; подручја која су државе
чланице означиле као Натура 2000, у складу са Директивом 92/43/ЕЕЗ и Директ ивом
2009/147/ЕЗ;
(vi) подручја на којима још од раније нису били задовољени стандарди квалитета животне средине
утврђени у законодавству Уније и релевантни за пројекат или на којима се сматра да исти нису
задовољени;
(vii) густо насељена подручја;
(viii) пределе и подручја од историјске, културне или археолошке важности.
3.

Врста и карактеристике потенцијалног утицаја
Вероватни значајни утицаји пројеката на животну средину морају се размотрити у односу на критеријуме
одређене у тачкама 1. и 2. овог анекса, у погледу утицаја пројекта на факторе наведене у члану 3. став 1. и
узимајући у обзир:
а) величину и просторни опсег утицаја (на пример: географско подручје и број становника на који би
пројекат могао утицати);
б) природу утицаја;
в) прекограничну природу утицаја;
г) интензитет и сложеност утицаја;
д) вероватноћу утицаја;
ђ) очекивани настанак, трајање, учесталост и реверзибилност утицаја;
е) кумулативни утицај са утицајима других постојећих и/или одобрених пројеката;
ж) могућност ефикасног смањења утицаја.

AНЕКС IV
ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 5. СТАВ 1.
(ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ)
1.

Опис пројекта укључујући посебно:
а) опис локације пројекта;
б) опис физичких карактеристика целокупног пројекта укључујући, по потреби, неопходне радове рушења,
и захтеве за коришћење земљишта током фазе градње и оперативне фазе;
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в) опис главних карактеристика оперативне фазе пројекта (посебно свих процеса производње) на пример:
енергетска потражња и коришћена енергија, природа и количина коришћених материјала и природних
ресурса (укључујући воду, земљиште, тло и биолошку разноврсност);

г) процену, по врсти и количини, предвиђених остатака и емисија (као што су загађења воде, ваздуха, тла и
подземља, бука, вибрације, светлост, топлота, радијација) и количину и врсту отпада произведеног током фазе
градње и оперативне фазе.

2.

Опис разумних алтернативних решења (на пример у смислу нацрта пројекта, технологије, локације,
величине и обима) која је проучио носилац пројекта, а која су релевантна за предложени пројекат и његове
посебне карактеристике, и навођење главних разлога за одабир изабране опције, укључујући поређење
утицаја на животну средину.

3.

Опис релевантних аспеката садашњег стања животне средине (основни сценарио) и приказ вероватне
еволуције животне средине без спровођења пројекта у оној мери у којој се природне промене животне
средине из основног сценарија могу проценити уз одговарајуће напоре на основу доступности
информација и научних сазнања о животној средини.

4. Опис фактора из члана 3. став 1. на које би пројекат могао имати значајан утицај: становништво, здравље
људи, биолошка разноврсност (на пример фауна и флора), земљиште (на пример коришћење земљишта), тло (на
пример органске материје, ерозија, збијеност, затварање тла), вода (на пример хидроморфолошке промене,
квантитет и квалитет), ваздух, клима (на пример емисије гасова са ефектом стаклене баште, утицаји битни за
прилагођавање), материјална добра, културна баштина, укључујући архитектонске и археолошке аспекте и
предео.

5.

Опис вероватног значајног утицаја пројекта на животну средину који су, између осталог, последица:

а) грађења и постојања пројекта, укључујући, према потреби, радове рушења;

б) искоришћавања природних ресурса, нарочито земљишта, тла, воде и биолошке разноврсности,
узимајући у обзир колико год је могуће одрживо располагање овим ресурсима;

в) емисија загађујућих материја, буке, вибрације, светлости, топлоте, радијације, штетних деловања, и
одлагање и поновно искоришћавање отпада;

г) ризика за здравље људи, културну баштину или животну средину (на пример због удесаа или катастрофа);

д) кумулативног утицаја са утицајима других постојећих и/или одобрених пројеката, узимајући у обзир све
постојеће еколошке проблеме који се односе на области од посебног значаја у погледу животне средине на
које ће пројекат вероватно утицати или на коришћење природних ресурса;

ђ) утицаја пројекта на климу (на пример природа и обим емисија штетних гасова са ефектом стаклене
баште) и подложности пројекта климатским променама;

е) коришћених технологија и супстанци.

Опис могућих значајних утицаја на факторе наведене у члану 3. став 1. треба да обухвати директне
утицаје и све индиректне, секундарне, кумулативне, прекограничне, краткорочне, средњорочне и
дугорочне, трајне и привремене, позитивне и негативне утицаје пројекта. При изради описа требало би у
обзир узети циљеве заштите животне средине који су утврђени на нивоу Уније или држава чланица и
који су релевантни за пројекат.

6.

Опис метода предвиђања или доказа који су се користе за утврђивање и процену значајних утицаја на
животну средину, укључујући детаље о потешкоћама (на пример технички недостаци или недостатак
знања) на које се наишло приликом прикупљања потребних информација и главних несигурности.
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7. Опис мера предвиђених за избегавање, спречавање, смањивање или, ако је могуће, за неутралисање свих
утврђених значајних негативних утицаја на животну средину и по потреби свих предложених мера
мониторинга (на пример припрема анализе стања након спровођења пројекта). У том би опису требало
образложити у којој се мери избегавају, спречавају, смањују или неутралишу значајни негативни утицаји на
животну средину и он би требало да обухвати и фазу грађење и оперативну фазу.

8. Опис очекиваних значајних негативних утицаја пројекта на животну средину који произлазе из
подложности пројекта ризицима од великог удеса и/или катастрофе који су релевантни за предметни
пројекат. У ту сврху се могу користити релевантне информације које су доступне и које се добијају
проценама ризика на основу законодавства Уније као што су Директива 2012/18/ЕУ Европског парламента
и Савета (*) или Директива Савета 2009/71/Евроатом (**) или одговарајућим проценама које се врше на
основу националног законодавства под условом да су испуњени захтеви ове директиве. Према потреби, у
овај опис треба укључити мере предвиђене за спречавање или ублажавање значајних негативних утицаја
таквих догађаја на животну средину и појединости о приправности за таква хитна стања и о реаговању које
се предлаже.
9.

Нетехнички сажетак информација из тачака 1-8.

10. Референтна листа у којој су детаљно дати извори коришћени за описе и процене укључене у извештај.
(*) Директива 2012/18/ЕУ Европског парламента и Савета од 4. јула 2012. године о контроли опасности од великог
удеса укључујући опасне супстанце, о измени и каснијем стављању ван снаге Директиве Савета 96/82/ЕЗ (СЛ
L 197, 24.7.2012, стр. 1).
(**) Директива Савета 2009/71/Евроатом од 25. јуна 2009. године о успостављању оквира Заједнице за нуклеарну
безбедност нуклеарних постројења (СЛ L 172, 2.7.2009., стр. 18.).“.
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