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10.9.2013 A7-0277/84 

Ändringsförslag  84 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
för ECR-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Skäl 23a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23a) De produktionsgränsvärden som 

fastställs för olja och naturgas från 

konventionella resurser i bilaga I till 

direktiv 2011/92/EU beaktar inte 

specificiteten med dagliga 

produktionsnivåer för kolväten från 

okonventionella resurser, som ofta är 

mycket varierande. Därför omfattas 

projekt som avser sådana kolväten inte av 

obligatorisk miljökonsekvensbedömning 

på brunnsnivå utan på projektnivå. I 

enlighet med försiktighetsprincipen och 

Europaparlamentets uppmaning i 

resolutionen av den 21 november 2012 om 

miljöpåverkan av utvinning av skiffergas 

och skifferolja bör kommersiell 

produktion av okonventionella kolväten 

införas i bilaga I till direktiv 2011/92/EU, 

så att kommersiella utvinningsprojekt som 

avser sådana kolväten systematiskt 

omfattas av miljökonsekvensbedömning. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/85 

Ändringsförslag  85 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
för ECR-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 4 – led a 
Direktiv 2011/92/EU 
Artikel 4 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II ge information 
om projektets art, dess potentiella 
miljöpåverkan och planerade åtgärder för 
att undvika och minska betydande effekter. 
En detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas finns i 
bilaga II.A. 

3. När en granskning från fall till fall 
gjorts enligt punkt 2 ska exploatören ge 
sammanfattande information om 
projektets art, dess potentiella 
miljöpåverkan och planerade åtgärder för 
att undvika och minska betydande effekter. 
En förteckning över vilken information 
som ska övervägas finns i bilaga II.A. Den 
information som ska lämnas av 

exploatören ska hållas så kortfattad som 

möjligt och begränsas till de väsentliga 

punkter som gör det möjligt för den 

ansvariga myndigheten att fatta sitt beslut 

i enlighet med punkt 2. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/86 

Ändringsförslag  86 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
för ECR-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 11 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Följande artiklar ska införas som 

artiklarna 12a och 12b: 
utgår 

”Artikel 12a  

Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta delegerade akter enligt artikel 12b 

med avseende på de urvalskriterier som 

anges i bilaga III och den information 

som avses i bilagorna II.A och IV, i syfte 

att anpassa dem till den vetenskapliga och 

tekniska utvecklingen. 

 

Artikel 12b  

1. Befogenheten att anta delegerade akter 

ges till kommissionen med förbehåll för 

de villkor som anges i denna artikel. 

 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artikel 12a ska ges till 

kommissionen tills vidare från och med 

den [OPOCE please introduce date of the 

entry into force of this Directive]. 

 

3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artikel 12a får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller 

rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 

att delegeringen av den befogenhet som 

anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 

får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens 
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officiella tidning, eller vid ett i beslutet 

angivet datum. Det påverkar inte 

giltigheten av delegerade akter som redan 

har trätt i kraft. 

4. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

 

5. En delegerad akt som antas enligt 

artikel 12a ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har 

gjort invändningar mot den delegerade 

akten inom en period av två månader från 

den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte 

kommer att invända. Denna period ska 

förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ.” 

 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/87 

Ändringsförslag  87 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
för ECR-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 3  
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska omfattas av 
kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt 
detta direktiv. 

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska inte omfattas 
av kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt 
detta direktiv. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/88 

Ändringsförslag  88 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
för ECR-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Bilaga – led -1 (nytt) 
Direktiv 2011/92/EU 
Bilaga I – led 14a (nytt)  
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 14a. Utvinning i kommersiellt syfte av 

råolja och/eller naturgas som finns i 

gasförande skifferlager eller andra 

sedimentära källbergarter med samma 

eller lägre genomtränglighet och 

porositet, om den utvunna kvantiteten 

överstiger 500 ton per dag för olja och 

500 000 kubikmeter per dag för naturgas. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/89 

Ändringsförslag  89 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
för ECR-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Bilaga – led -1 (nytt)  
Direktiv 2011/92/EU 
Bilaga I – led 14a (nytt)  
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 14a. Utvinning i kommersiellt syfte av 

råolja och/eller naturgas som finns i 

gasförande skifferlager eller andra 

sedimentära källbergarter med samma 

eller lägre genomtränglighet och 

porositet, oavsett vilka kvantiteter som 

utvinns. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/90 

Ändringsförslag  90 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
för ECR-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Bilaga – led -1 (nytt) 
Direktiv 2011/92/EU 
Bilaga I – led 14b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 14b. Utvinning i kommersiellt syfte av 

naturgas från kolbäddar om den utvunna 

kvantiteten överstiger 500 000 kubikmeter 

per dag, exklusive utvinning av 

säkerhetsskäl. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/91 

Ändringsförslag  91 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
för ECR-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Bilaga 1 – led 1a (nytt) 
Direktiv 2011/92/EU 
Bilaga I – led 14b (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 14b. Utvinning i kommersiellt syfte av 

naturgas från kolbäddar oavsett vilka 

kvantiteter som utvinns, exklusive 

utvinning av säkerhetsskäl. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/92 

Ändringsförslag  92 
Struan Stevenson, Konrad Szymański 
för ECR-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Bilaga I – led -1b (nytt)  
Direktiv 2011/92/EU 
Bilaga II – punkt 2 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Punkt 2 i bilaga II ska ersättas med 

följande: 

 ”2. UTVINNINGSINDUSTRI 

 a) Stenbrott, gruvdrift i dagbrott och 

torvutvinning (projekt som inte omfattas 

av bilaga I). 

 b) Underjordisk gruvdrift. 

 c) Utvinning av mineraler genom 

muddring till havs eller i vattendrag. 

 d) Djupborrning och då särskilt 

 i) geotermisk borrning, 

 ii) borrning för lagring av kärnavfall, 

 iii) borrning efter vatten, 

 iv) borrning efter råolja och/eller 

naturgas som finns i gasförande 

skifferlager eller andra sedimentära 

bergarter, 

 v) prospektering av naturgas från 

kolbäddar. 

 e) Industriella ytinstallationer för 

prospektering och utvinning av kol, olja, 

naturgas och malm samt bituminös 

skiffer, råolja och/eller naturgas som 
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finns i gasförande skifferlager eller andra 

sedimentära bergarter och naturgas från 

kolbäddar.” 

Or. en 

 
 
 


