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10.9.2013 A7-0277/84 

Predlog spremembe  84 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
v imenu skupine ECR 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 23 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (23a) Pragovi proizvodnje, ki so 
predvideni za nafto in zemeljski plin iz 
konvencionalnih virov v Prilogi I 
Direktive 2011/92/EU, ne upoštevajo 
posebnosti dnevnih ravni proizvodnje 
ogljikovodikov iz nekonvencionalnih 
virov, ki so pogosto zelo spremenljive. 
Zato projekti, povezani s temi 
ogljikovodiki, niso predmet obvezne 
presoje vplivov na okolje na ravni vrtin, 
temveč na ravni projekta. V skladu s 
previdnostnim načelom, h kateremu je 
Evropski parlament pozval v resoluciji z 
dne 21. novembra o vplivih črpanja plina 
in nafte iz skrilavca na okolje, bi bilo 
primerno proizvodnjo nekonvencionalnih 
ogljikovodikov iz Priloge I v komercialne 
namene vključiti v Direktivo 2011/92/EU, 
da bi bili projekti, povezani s proizvodnjo 
teh ogljikovodikov v komercialne namene, 
predmet presoje vplivov na okolje na 
sistematični ravni. 
 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/85 

Predlog spremembe  85 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
v imenu skupine ECR 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Predlog direktive 
Člen 1 – točka 4 – točka a 
Direktiva 2011/92/EU 
Člen 4 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za projekte, ki so našteti v Prilogi II, 
nosilec projekta priskrbi informacije o 
značilnostih projekta, njegovem možnem 
vplivu na okolje in predvidenih ukrepih, da 
se preprečijo in zmanjšajo pomembni 
vplivi. Podrobni seznam informacij, ki jih 
je treba predložiti, je določen v Prilogi 
II.A. 

Pri preverjanju za vsak primer posebej za 
namene odstavka 2 nosilec projekta 
priskrbi povzetek informacij o značilnostih 
projekta, njegovem možnem vplivu na 
okolje in predvidenih ukrepih, da se 
preprečijo in zmanjšajo pomembni vplivi. 
Seznam informacij, ki jih je treba 
upoštevati, je določen v Prilogi II.A. Obseg 
informacij, ki jih mora predložiti nosilec 
projekta, mora biti čim manjši in omejen 
na ključne vidike, ki pristojnemu organu 
omogočajo, da sprejme odločitev iz 
odstavka 2. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/86 

Predlog spremembe  86 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
v imenu skupine ECR 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Predlog direktive 
Člen 1 – točka 11 
 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) Vstavita se člena 12a in 12b: črtano 

„Člen 12a  

Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov v skladu s členom 12b v 
zvezi z izbirnimi merili iz Priloge III in 
informacijami iz Prilog II.A in IV, da se 
prilagodijo znanstvenemu in tehničnemu 
napredku. 

 

Člen 12b  

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov je preneseno na Komisijo pod 
pogoji, določenimi v tem členu. 

 

2. Pooblastilo iz člena 12a se prenese na 
Komisijo za nedoločen čas od [OPOCE 
vnese datum začetka veljavnosti te 
direktive]. 

 

3. Pooblastilo iz člena 12a lahko kadar 
koli prekliče Evropski parlament ali Svet. 
Pooblastilo iz navedenega sklepa preneha 
veljati s sklepom o preklicu pooblastila. 
Učinkovati začne dan po objavi sklepa v 
Uradnem listu Evropske unije ali na 
poznejši dan, ki je v njem določen. Preklic 
ne vpliva na veljavnost že veljavnih 
delegiranih aktov. 

 

4. Komisija takoj po sprejetju  
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delegiranega akta o tem hkrati obvesti 
Evropski parlament in Svet. 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s 
členom 12a, začne veljati le, če Evropski 
parlament ali Svet temu ne nasprotuje v 
dveh mesecih od datuma, ko sta bila 
Evropski parlament in Svet uradno 
obveščena o navedenem aktu, ali če pred 
iztekom navedenega roka Evropski 
parlament in Svet uradno obvestita 
Komisijo, da ne nameravata nasprotovati 
sprejetju akta. Navedeni rok se na pobudo 
Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša 
za dva meseca.“ 

 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/87 

Predlog spremembe  87 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
v imenu skupine ECR 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Predlog direktive 
Člen 3 
 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Za projekte, za katere je bila zahteva za 
soglasje za izvedbo uvedena pred datumom 
iz prvega pododstavka člena 2(1) in za 
katere presoja vplivov na okolje ni bila 
dokončana pred tem datumom, veljajo 
obveznosti iz členov 3 do 11 
Direktive 2011/92/EU, kakor je bila 
spremenjena s to direktivo. 

Za projekte, za katere je bila zahteva za 
soglasje za izvedbo uvedena pred datumom 
iz prvega pododstavka člena 2(1) in za 
katere presoja vplivov na okolje ni bila 
dokončana pred tem datumom, ne veljajo 
obveznosti iz členov 3 do 11 
Direktive 2011/92/EU, kakor je bila 
spremenjena s to direktivo. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/88 

Predlog spremembe  88 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
v imenu skupine ECR 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Predlog direktive 
Priloga – točka -1 (novo) 
Direktiva 2011/92/EU 
Priloga I – točka 14 a (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 14a. Pridobivanje nafte in/ali zemeljskega 
plina v komercialne namene iz plasti 
skrilavcev ali drugih sedimentnih kamnin, 
ki so enako ali manj prepustne in 
porozne, pri čemer načrpana količina 
presega 500 ton na dan v primeru nafte 
ali 500.000 kubičnih metrov na dan v 
primeru plina. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/89 

Predlog spremembe  89 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
v imenu skupine ECR 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Predlog direktive 
Priloga – točka -1 (novo) 
Direktiva 2011/92/EU 
Priloga I–- točka 14 a (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 14a. Pridobivanje nafte in/ali zemeljskega 
plina v komercialne namene iz plasti 
skrilavcev ali drugih sedimentnih kamnin, 
ki so enako ali manj prepustne in 
porozne, ne glede na načrpano količino. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/90 

Predlog spremembe  90 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
v imenu skupine ECR 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Predlog direktive 
Priloga – točka -1 (novo) 
Direktiva 2011/92/EU 
Priloga I – točka 14 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 14b. Pridobivanje zemeljskega plina v 
komercialne namene iz nahajališč 
premoga, pri čemer načrpana količina 
presega 500.000 kubičnih metrov na dan, 
razen pridobivanja zaradi varnostnih 
razlogov. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/91 

Predlog spremembe  91 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
v imenu skupine ECR 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Predlog direktive 
Priloga – točka -1 a (novo) 
Direktiva 2011/92/EU 
Priloga I–- točka 14 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 14b. Pridobivanje zemeljskega plina v 
komercialne namene iz nahajališč 
premoga ne glede na načrpano količino, 
razen pridobivanja zaradi varnostnih 
razlogov. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/92 

Predlog spremembe  92 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
v imenu skupine ECR 
 
Poročilo A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 
okolje 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Predlog direktive 
Priloga – točka -1 b (novo) 
Direktiva 2011/92/EU 
Priloga II – točka 2 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 V Prilogi II se točka 2 nadomesti z 
naslednjim: 

 „2. PRIDOBITVENA INDUSTRIJA 

 (a) kamnolomi, površinski kopi in 
izkopavališča šote (projekti, ki niso 
vključeni v Prilogo I); 

 (b) rudniki; 

 (c) pridobivanje mineralnih snovi pri 
čiščenju morskega ali rečnega dna; 

 (d) globinsko vrtanje, zlasti: 

 (i) geotermalno vrtanje; 

 (ii) vrtanje za skladiščenje jedrskih 
odpadkov; 

 (iii) vrtanje za vodne zaloge, 

 (iv) vrtanje zaradi raziskovanja nafte 
in/ali zemeljskega plina iz plasti skrilavca  
ali drugih sedimentnih kamnin; 

 (v) raziskovanje zemeljskega plina iz 
nahajališč premoga. 

  

 (e) obrati za površinsko raziskovanje in 
pridobivanje premoga, nafte, zemeljskega 
plina in rud ter bituminiziranega 
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skrilavca, surove nafte in/ali zemeljskega 
plina iz plasti skrilavcev ali drugih 
sedimentnih kamnin ter zemeljskega plina 
iz nahajališč premoga.“ 

Or. en 

 
 


