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10.9.2013 A7-0277/84 

Amendement  84 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) De in bijlage I bij richtlijn 

2011/92/EU vastgestelde 

productiedrempels voor aardolie en -gas 

afkomstig van conventionele 

hulpmiddelen houden geen rekening met 

de specifieke kenmerken van de dagelijkse 

productieniveaus van koolwaterstoffen uit 

onconventionele hulpmiddelen, die vaak 

erg schommelen. Daarom worden 

projecten die betrekking hebben op 

dergelijke koolwaterstoffen niet op het 

niveau van de bron ervan maar op het 

niveau van het project aan de verplichte 

milieueffectbeoordeling onderworpen. 

Zoals het Europees Parlement in zijn 

resolutie van 21 november 2012 over de 

gevolgen voor het milieu van de winning 

van schaliegas en schalieolie heeft 

gevraagd, moet de commerciële productie 

van onconventionele koolwaterstoffen op 

grond van het voorzorgsbeginsel worden 

opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 

2011/92/EU, zodat projecten voor de 

commerciële productie van dergelijke 

koolwaterstoffen stelselmatig aan een 

milieueffectbeoordeling worden 

onderworpen. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/85 

Amendement  85 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 4 – letter a 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 4 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor in bijlage II genoemde projecten 

verstrekt de opdrachtgever informatie over 

de kenmerken van het project, de potentiële 

gevolgen daarvan voor het milieu en de 

geplande maatregelen om aanzienlijke 

effecten te vermijden en te beperken. De 

gedetailleerde lijst van de mee te delen 

informatie is vastgesteld in bijlage II.A. 

Wanneer er met het oog op de toepassing 

van lid 2 een onderzoek per geval wordt 

uitgevoerd, verstrekt de opdrachtgever 

beknopte informatie over de kenmerken 

van het project, de potentiële gevolgen 

daarvan voor het milieu en de geplande 

maatregelen om aanzienlijke effecten te 

vermijden en te beperken. De 

gedetailleerde lijst van de in beschouwing 

te nemen informatie is vastgesteld in 

bijlage II.A. De hoeveelheid informatie die 

de opdrachtgever moet verstrekken, moet 

tot een minimum beperkt blijven en 

betrekking hebben op de essentiële punten 

die de bevoegde autoriteit toelaten het in 

lid 2 genoemde besluit te nemen. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/86 

Amendement  86 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 11 

 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) De volgende artikelen 12 bis en 12 ter 

worden ingevoegd: 

Schrappen 

"Artikel 12 bis  

De Commissie wordt gemachtigd om 

overeenkomstig artikel 12 ter 

gedelegeerde handelingen vast te stellen 

betreffende de in bijlage III genoemde 

selectiecriteria en de in de bijlage II.A en 

IV bedoelde informatie om deze in 

overeenstemming te brengen met de 

wetenschappelijke en technische 

vooruitgang aan te passen. 

 

Artikel 12 ter  

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen wordt aan de 

Commissie toegekend onder de in dit 

artikel neergelegde voorwaarde. 

 

2. De in artikel 12 bis bedoelde 

bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 

Commissie verleend voor een onbepaalde 

periode vanaf [Datum van de 

inwerkingtreding van deze richtlijn in te 

vullen door het Bureau voor publicaties]. 

 

3. Het Europees Parlement of de Raad 

kan de in de artikel 12 bis bedoelde 
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bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 

intrekken. Het besluit tot intrekking 

beëindigt de delegatie van de in dat besluit 

genoemde bevoegdheid. Het wordt van 

kracht op de dag na die van de 

bekendmaking ervan in het Publicatieblad 

van de Europese Unie of op een daarin 

genoemde latere datum. Het laat de 

geldigheid van de reeds van kracht zijnde 

gedelegeerde handelingen onverlet. 

4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 

handeling heeft vastgesteld, doet zij 

daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 

Europees Parlement en de Raad. 

 

5. Een overeenkomstig artikel 12 bis 

vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 

alleen in werking indien het Europees 

Parlement noch de Raad daartegen 

binnen een termijn van twee maanden na 

de kennisgeving van de handeling aan het 

Europees Parlement en de Raad bezwaar 

heeft gemaakt, of indien zowel het 

Europees Parlement als de Raad voor het 

verstrijken van de termijn van twee 

maanden de Commissie heeft 

medegedeeld dat zij daartegen geen 

bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 

op initiatief van het Europees Parlement 

of de Raad met twee maanden verlengd." 

 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/87 

Amendement  87 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3  

 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Projecten waarvoor de 

vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 

in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 

bedoelde datum en waarvan de 

milieueffectbeoordeling niet vóór die 

datum is afgesloten, vallen onder de 

verplichtingen van de artikelen 3 tot en 

met 11 van Richtlijn 2011/92/EU, als 

gewijzigd bij deze richtlijn. 

Projecten waarvoor de 

vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 

in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 

bedoelde datum en waarvan de 

milieueffectbeoordeling niet vóór die 

datum is afgesloten, vallen niet onder de 

verplichtingen van de artikelen 3 tot en 

met 11 van Richtlijn 2011/92/EU, als 

gewijzigd bij deze richtlijn. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/88 

Amendement  88 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – punt -1 (nieuw) 

Richtlijn 2011/92/EU 

Bijlage I – punt 14 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 14 bis. Commerciële winning van ruwe 

olie en/of aardgas uit schalielagen of 

andere sedimentaire rotsformaties van 

gelijke of lagere permeabiliteit en 

porositeit, wanneer de gewonnen 

hoeveelheid meer dan 500 ton aardolie 

per dag of meer dan 500 000 m³ aardgas 

per dag bedraagt. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/89 

Amendement  89 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – punt -1 (nieuw)  

Richtlijn 2011/92/EU 

Bijlage I – punt 14 bis (nieuw)  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 14 bis. Commerciële winning van ruwe 

olie en/of aardgas in schalielagen of 

andere sedimentaire rotsformaties van 

gelijke of lagere permeabiliteit en 

porositeit, ongeacht de gewonnen 

hoeveelheid. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/90 

Amendement  90 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – punt -1 (nieuw) 

Richtlijn 2011/92/EU 

Bijlage I – punt 14 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 14 ter. Commerciële winning van aardgas 

uit kolenlagen, wanneer de gewonnen 

hoeveelheid meer dan 500 000 m
3
 per dag 

bedraagt, met uitzondering van winning 

uit veiligheidsoverwegingen. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/91 

Amendement  91 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – punt -1 bis (nieuw) 

Richtlijn 2011/92/EU 

Bijlage I – punt 14 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 14 ter. Commerciële winning van aardgas 

uit kolenlagen, ongeacht de gewonnen 

hoeveelheid, met uitzondering van 

winning uit veiligheidsoverwegingen. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/92 

Amendement  92 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

namens de ECR-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – punt -1 ter (nieuw)  

Richtlijn 2011/92/EU 

Bijlage II – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bijlage II, punt 2, wordt vervangen door: 

 "2. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN 

 a) Steengroeven, dagbouwmijnen en 

turfwinning (niet onder bijlage I vallende 

projecten) 

 b) Ondergrondse mijnbouw 

 c) Winning van mineralen door 

afbaggering van de zee- of rivierbodem 

 d) Diepboringen, met name: 

 i) geothermische boringen, 

 ii) boringen in verband met de opslag van 

kernafval, 

 iii) boringen voor watervoorziening, 

 iv) boringen voor de opsporing van ruwe 

olie en/of aardgas in schalielagen of 

andere sedimentaire rotsformaties, 

 v) opsporing van aardgas uit kolenlagen 

  

 e) Oppervlakte-installaties van bedrijven 

voor de opsporing en winning van 

steenkool, aardolie, aardgas, ertsen en 

bitumineuze schisten, ruwe olie en/of 

aardgas in schalielagen of andere 
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sedimentaire rotsformaties en aardgas uit 

kolenlagen." 

Or. en 

 

 


