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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

10.9.2013 A7-0277/84 

Τροπολογία  84 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23a) Τα κατώτερα όρια παραγωγής που 
ορίζονται για το αργό πετρέλαιο και το 
φυσικό αέριο από συµβατικές πηγές στο 
παράρτηµα Ι της οδηγίας 2011/92/EΕ, 
δεν λαµβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα 
των επιπέδων ηµερήσιας παραγωγής των 
µη συµβατικών υδρογονανθράκων, τα 
οποία συχνά ποικίλλουν σηµαντικά. Ως εκ 
τούτου, έργα που αφορούν παρόµοιους 
υδρογονάνθρακες δεν υπόκεινται σε 
υποχρεωτική αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε επίπεδα 
πηγής, αλλά σε επίπεδο έργου. Σύµφωνα 
µε την αρχή της πρόληψης, όπως το 
ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο 
ψήφισµά του της 21ης Νοεµβρίου 2012 
σχετικά µε τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των δραστηριοτήτων 
εξόρυξης του σχιστολιθικού αερίου και 
του σχιστολιθικού πετρελαίου, θα ήταν 
σκόπιµο να συµπεριληφθεί η εµπορική 
παραγωγή µη συµβατικών 
υδρογονανθράκων, στο παράρτηµα Ι της 
οδηγίας 2011/92/EΕ, έτσι ώστε τα 
εµπορικά σχέδια παραγωγής που 
αφορούν παρόµοιους υδρογονάνθρακες 
να υπόκεινται συστηµατικά σε 
αξιολόγηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.9.2013 A7-0277/85 

Τροπολογία  85 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α 

Οδηγία 2011/92/EΕ 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για έργα αναφερόµενα στο παράρτηµα II, 

ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες 

σχετικές µε τα χαρακτηριστικά του έργου, 

τον δυνητικό αντίκτυπό του στο 

περιβάλλον και τα µέτρα που προτείνει 

προκειµένου να αποφευχθούν ή να 

µειωθούν σηµαντικές επιπτώσεις. 

Λεπτοµερής κατάλογος των πληροφοριών 

που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο 

παράρτηµα II.A. 

Όταν πραγµατοποιείται εξέταση ανά 
περίπτωση για τους σκοπούς της 
παραγράφου 2, ο κύριος έργου παρέχει 
περιληπτικές πληροφορίες σχετικές µε τα 
χαρακτηριστικά του έργου, τον δυνητικό 

αντίκτυπό του στο περιβάλλον και τα 

µέτρα που προτείνει προκειµένου να 

αποφευχθούν ή να µειωθούν σηµαντικές 

επιπτώσεις. Λεπτοµερής κατάλογος των 

πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 

καθορίζεται στο παράρτηµα II.A. Το 
σύνολο των πληροφοριών που παρέχονται 
από τον κύριο έργου διατηρείται σε 
ελάχιστο επίπεδο και περιορίζεται στις 
βασικές πτυχές που επιτρέπουν στην 
αρµόδια αρχή να αποφασίζει σύµφωνα µε 
την παράγραφο 2. 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.9.2013 A7-0277/86 

Τροπολογία  86 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 11 

 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 
12α και 12β: 

διαγράφεται 

«Άρθρο12α  

Η Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα να 
εκδίδει πράξεις κατ’εξουσιοδότηση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 12β, για τα 
κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο 
παράρτηµα III και τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στα παραρτήµατα II.A και 
IV, µε σκοπό την προσαρµογή τους στην 
επιστηµονική και την τεχνική πρόοδο. 

 

Άρθρο 12β  

1. Η αρµοδιότητα έκδοσης 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται 
στην Επιτροπή υπό τους όρους του 
παρόντος άρθρου. 

 

2. Η αρµοδιότητα που προβλέπεται στο 
άρθρο 12α ανατίθεται στην Επιτροπή 
επ’αόριστον από την [παρακαλείται η 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να εισάγει την ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. 

 

3. Η κατά το άρθρο 12α εξουσιοδότηση 
είναι ανακλητή ανά πάσα στιγµή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. 
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Η απόφαση ανάκλησης τερµατίζει την 
ανάθεση της αρµοδιότητας που 
προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει την εποµένη της 
δηµοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε ηµεροµηνία που ορίζεται σε 
αυτήν. ∆εν θίγει το κύρος των 
κατ’εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη 
ισχύουν. 

4. Η Επιτροπή, µόλις εκδώσει 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο. 

 

5. Πράξη κατ’εξουσιοδότηση που 
εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 12α 
αρχίζει να ισχύει µόνο εάν εντός δύο 
µηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω 
πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο δεν εγείρουν αντίρρηση 
ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το 
Συµβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συµβούλιο 
ενηµερώσουν την Επιτροπή ότι δεν 
προτίθενται να εγείρουν αντίρρηση. Το εν 
λόγω χρονικό διάστηµα παρατείνεται 
κατά δύο µήνες µε πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συµβουλίου.» 

 

  

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/87 

Τροπολογία  87 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3  

 

 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 

αδείας υποβλήθηκε πριν την ηµεροµηνία 

που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 

εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 

τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 

λόγω ηµεροµηνία, υπόκεινται στις 

υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 

3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 

τροποποιείται από την παρούσα οδηγία. 

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης 

αδείας υποβλήθηκε πριν την ηµεροµηνία 

που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 

παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η 

εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών 

τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν 

λόγω ηµεροµηνία, δεν υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 

3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως 

τροποποιείται από την παρούσα οδηγία. 

Or. en 



 

AM\1002546EL.doc  PE515.950v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.9.2013 A7-0277/88 

Τροπολογία  88 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα – σηµείο -1 (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Παράρτηµα I – σηµείο 14 α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 14a. Εξόρυξη για εµπορικούς σκοπούς 
αργού πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου 
που είναι εγκλωβισµένο σε στρώµατα 
σχιστόλιθου που περιέχουν αέριο ή σε 
άλλες γεωλογικούς σχηµατισµούς 
ιζηµατογενούς φύσεως ίσης ή 
χαµηλότερης διαπερατότητας και 
απορροφητικότητας, όταν ο 
εξορυσσόµενος όγκος υπερβαίνει τους 
500 τόνους ανά ηµέρα στην περίπτωση 
πετρελαίου ή τα 500 000 κυβικά µέτρα 
την ηµέρα σε περίπτωση αερίου. 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.9.2013 A7-0277/89 

Τροπολογία  89 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα – σηµείο - 1 (νέο)  

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Παράρτηµα I - σηµείο 14 α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 14a. Εξόρυξη για εµπορικούς σκοπούς 
αργού πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου 
που είναι εγκλωβισµένο σε σχιστολιθικά 
κοιτάσµατα µε µίγµα αερίου ή σε άλλες 
γεωλογικές µορφές ιζηµατογενών 
πετρωµάτων ίσης ή µικρότερης 
διαπερατότητας και πορώδους φύσεως, 
ανεξαρτήτων της εξορυσσόµενης 
ποσότητας. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/90 

Τροπολογία  90 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα – σηµείο -1 (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Παράρτηµα I - σηµείο 14 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 14β. Εξόρυξη για εµπορικούς σκοπούς 
φυσικού αερίου από στρώµατα άνθρακα 
όταν ο εξορυσσόµενος όγκος υπερβαίνει 
τα 500 000 κυβικά µέτρα ανά ηµέρα, µε 
εξαίρεση την εξόρυξη για λόγους 
ασφαλείας. 

Or. en 
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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

10.9.2013 A7-0277/91 

Τροπολογία  91 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα – σηµείο - 1 α (νέο) 

Οδηγία 2011/92/ΕΕ 

Παράρτηµα I - σηµείο 14 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 14β. Εξόρυξη για εµπορικούς σκοπούς 
φυσικού αερίου από στρώµατα άνθρακα 
ανεξάρτητα από τον εξορυσσόµενο όγκο, 
µε εξαίρεση την εξόρυξη για λόγους 
ασφαλείας. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/92 

Τροπολογία  92 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

εξ ονόµατος της Οµάδας ECR 

 

Έκθεση A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων 

σχεδίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον 

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I – σηµείο -1 β (νέο)  

Οδηγία 2011/92/EΕ 

Παράρτηµα II – σηµείο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στο παράρτηµα II, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 

 "2. ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

 (a) Λατοµεία, υπαίθρια ορυχεία και 
εξόρυξη τύρφης (εφόσον δεν 
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I). 

 (β) Υπόγεια ορυχεία. 

 (γ) Εξόρυξη ορυκτών µε βυθοκόρηση 
ποταµών και θαλασσών. 

 (δ) Γεωτρήσεις µεγάλου βάθους, 
ειδικότερα: 

 (i) γεωθερµικές γεωτρήσεις· 

 (ii) γεωτρήσεις για την αποθήκευση 
πυρηνικών αποβλήτων· 

 (iii) γεωτρήσεις για ύδρευση 
(υδρογεωτρήσεις)· 

 (iv) Γεώτρηση για ανεύρεση αργού 
πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου 
εγκλωβισµένου σε σχιστολιθικά 
κοιτάσµατα µε µίγµα αερίου ή σε άλλες 
γεωλογικές µορφές ιζηµατογενών 
πετρωµάτων· 

 (v) Εξερεύνηση φυσικού αερίου από 



 

AM\1002546EL.doc  PE515.950v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

στρώµατα άνθρακα. 

  

 (ε) «Εγκαταστάσεις επιφανείας της 
βιοµηχανίας έρευνας και εξόρυξης 
άνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και 
µεταλλευµάτων, καθώς και ασφαλτούχων 
σχιστόλιθων, αργού πετρελαίου και/ή 
φυσικού αερίου που βρίσκονται 
εγκλωβισµένα σε πετρώµατα που 
περιέχουν σχιστολιθικό φυσικό αέριο ή σε 
άλλους σχηµατισµούς ιζηµατογενών 
πετρωµάτων, και φυσικό αέριο από 
ανθρακούχα στρώµατα.» 

Or. en 

 

 


