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10.9.2013 A7-0277/84 

Poprawka  84 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 23 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23a) Progi produkcyjne przewidziane dla 

konwencjonalnych zasobów ropy naftowej 

i gazu ziemnego w załączniku I do 

dyrektywy 2011/92/UE nie uwzględniają 

specyfiki często bardzo zmiennych 

poziomów dziennej produkcji 

węglowodorów ze źródeł 

niekonwencjonalnych. W rezultacie 

przedsięwzięcia dotyczące tych 

węglowodorów nie podlegają 

obowiązkowej ocenie oddziaływania na 

środowisko na poziomie szybu, tylko na 

poziomie przedsięwzięcia. Zgodnie z 

zasadą ostroŜności naleŜy wpisać 

komercyjną produkcję 

niekonwencjonalnych węglowodorów do 

załącznika I do dyrektywy 2011/92/UE, do 

czego wezwano w rezolucji Parlamentu 

Europejskiego z dnia 21 listopada 2012 r. 

w sprawie wpływu działalności 

wydobywczej gazu łupkowego i oleju 

łupkowego na środowisko, by 

przedsięwzięcia związane z komercyjną 

produkcją takich węglowodorów były 

systematycznie poddawane ocenie 

oddziaływania na środowisko. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/85 

Poprawka  85 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 4 – litera a 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Artykuł 4 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku przedsięwzięć wymienionych 

w załączniku II wykonawca podaje 

informacje o cechach przedsięwzięcia, jego 

potencjalnym oddziaływaniu na 

środowisko oraz środkach przewidzianych 

w celu uniknięcia lub ograniczenia 

znaczących skutków. Szczegółowy wykaz 

informacji, które naleŜy podać znajduje się 

w załączniku II.A. 

W przypadku prowadzenia badania 

indywidualnego do celów określonych w 

ust. 2 wykonawca podaje informacje 

zbiorcze o cechach przedsięwzięcia, jego 

potencjalnym oddziaływaniu na 

środowisko oraz środkach przewidzianych 

w celu uniknięcia lub ograniczenia 

znaczących skutków. Szczegółowy wykaz 

informacji, które naleŜy uwzględnić, 

znajduje się w załączniku II.A. Ilość 

informacji, których ma dostarczyć 

wykonawca, ogranicza się do minimum, 

do najwaŜniejszych zagadnień 

pozwalających właściwemu organowi na 

podjęcie decyzji zgodnie z ust. 2. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/86 

Poprawka  86 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – punkt 11 

 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) dodaje się art. 12a i 12b w brzmieniu: skreślony 

„Artykuł 12a  

Zgodnie z art. 12b Komisja jest 

uprawniona do przyjmowania aktów 

delegowanych dotyczących kryteriów 

wyboru wymienionych w załączniku III 

oraz informacji, o których mowa w 

załącznikach II.A i IV, w celu 

dostosowania ich do postępu naukowego i 

technicznego. 

 

Artykuł 12b  

1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjęcia aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym 

artykule. 

 

2. Przekazane uprawnienia, o których 

mowa w art. 12a, powierza się Komisji na 

czas nieokreślony od dnia [OPOCE please 

introduce date of the entry into force of 

this Directive]. 

 

3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 12a moŜe zostać w dowolnym 

momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja 

o odwołaniu kończy przekazanie 
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określonych w niej uprawnień. Decyzja 

o odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w określonym w tej 

decyzji terminie. Nie wpływa ona na 

waŜność jakichkolwiek juŜ 

obowiązujących aktów delegowanych. 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 

5. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 12a wchodzi w Ŝycie tylko 

jeśli Parlament Europejski albo Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 

lub jeśli, przed upływem tego terminu, 

zarówno Parlament Europejski, jak 

i Rada poinformowały Komisję, Ŝe nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuŜa 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady.”. 

 

  

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/87 

Poprawka  87 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 3  

 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 

wniosek o zezwolenie na inwestycję został 

złoŜony przed datą, o której mowa w art. 2 

ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 

oddziaływania na środowisko nie 

zakończyła się przed tą datą, podlegają 

wymogom określonym w art. 3-11 

dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 

niniejszą dyrektywą. 

Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których 

wniosek o zezwolenie na inwestycję został 

złoŜony przed datą, o której mowa w art. 2 

ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena 

oddziaływania na środowisko nie 

zakończyła się przed tą datą, nie podlegają 

wymogom określonym w art. 3–11 

dyrektywy 2011/92/UE zmienionej 

niniejszą dyrektywą. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/88 

Poprawka  88 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – punkt -1 (nowy) 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Załącznik I – punkt 14 a (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 14a. Wydobycie w celach handlowych 

ropy naftowej lub gazu ziemnego 

uwięzionego w gazonośnych pokładach 

łupku lub w innych osadowych 

formacjach skały macierzystej o takiej 

samej lub mniejszej przepuszczalności i 

porowatości, jeŜeli wydobyta ilość 

przekracza 500 ton dziennie w przypadku 

ropy naftowej lub 500 000 metrów 

sześciennych dziennie w przypadku gazu. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/89 

Poprawka  89 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – punkt -1 (nowy)  

Dyrektywa 2011/92/UE 

Załącznik I – punkt 14 a (nowy)  

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 14a. Wydobycie w celach handlowych 

ropy naftowej lub gazu ziemnego 

uwięzionego w gazonośnych warstwach 

łupku lub w innych osadowych 

formacjach skały macierzystej o takiej 

samej lub mniejszej przepuszczalności i 

porowatości, niezaleŜnie od wydobytej 

ilości. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/90 

Poprawka  90 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – punkt -1 (nowy) 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Załącznik I – punkt 14 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 14b. Wydobycie w celach handlowych 

gazu ziemnego z pokładów węgla, jeŜeli 

wydobyta ilość przekracza 500 000 metrów 

sześciennych dziennie, z wyłączeniem 

wydobycia ze względów bezpieczeństwa. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/91 

Poprawka  91 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik – punkt -1 a (nowy) 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Załącznik I – punkt 14 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 14b. Wydobycie w celach handlowych 

gazu ziemnego z pokładów węgla 

niezaleŜnie od wydobywanych ilości, z 

wyłączeniem wydobycia ze względów 

bezpieczeństwa. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/92 

Poprawka  92 

Struan Stevenson, Konrad Szymański 

w imieniu grupy ECR 

 

Sprawozdanie A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – punkt -1 b (nowy)  

Dyrektywa 2011/92/UE 

Załącznik II – punkt 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W załączniku II pkt 2 otrzymuje 

brzmienie: 

 „2. PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY 

 a) kamieniołomy, kopalnie odkrywkowe, 

wydobycie torfu (przedsięwzięcia 

niewymienione w załączniku I); 

 b) górnictwo podziemne; 

 c) wydobycie minerałów przy pomocy 

pogłębiarek morskich lub rzecznych; 

 d) głębokie wiercenia, w szczególności: 

 (i) wiercenia geotermiczne; 

 (ii) wiercenia w celu składowania 

odpadów jądrowych; 

 (iii) wiercenia w celu zaopatrzenia w 

wodę; 

 (iv) wiercenia w celu poszukiwania ropy 

naftowej lub gazu ziemnego uwięzionego 

w gazonośnych warstwach łupku lub w 

innych osadowych formacjach skały 

macierzystej; 

 (v) poszukiwanie gazu ziemnego z 

pokładów węgla; 
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 e) powierzchniowe urządzenia 

przemysłowe do poszukiwania i 

wydobywania węgla, ropy naftowej, gazu 

ziemnego i rud, a takŜe łupków 

bitumicznych, ropy naftowej lub gazu 

ziemnego uwięzionego w gazonośnych 

warstwach łupku lub w innych osadowych 

formacjach skały macierzystej oraz gazu 

ziemnego z pokładów węgla.” 

Or. en 

 

 


