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10.9.2013 A7-0277/114 

Amendement  114 

Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz 

e.a. 

 

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) 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (23 bis) De in bijlage I bij Richtlijn 

2011/92/EU vastgestelde 

productiedrempels voor conventionele 

ruwe olie en conventioneel aardgas 

houden geen rekening met de specifieke 

kenmerken van de dagelijkse 

productieniveaus van onconventionele 

koolwaterstoffen, 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 in een bepaald gebied 

waarvoor een vergunning geldt, 

stelselmatig aan een 

milieueffectbeoordeling worden 

onderworpen. 
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Or. en 



AM\1002549NL.doc  PE515.950v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

10.9.2013 A7-0277/115 

Amendement  115 

Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz e.a. 

 

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 – punten 14 bis en 14 ter (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. 

 14 ter. 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 A7-0277/116 

Amendement  116 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

namens de GUE/NGL-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 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) In de praktijk is gebleken dat de 

toepassing van de bepalingen van Richtlijn 

2011/92/EU in bepaalde noodsituaties 

nadelige gevolgen kan hebben en de 

lidstaten derhalve de mogelijkheid dienen 

te krijgen de richtlijn in specifieke gevallen 

niet toe te passen. 

(13) In de praktijk is gebleken dat de 

toepassing van de bepalingen van Richtlijn 

2011/92/EU voor wat projecten betreft die 

uitsluitend bestemd zijn om het hoofd te 

bieden aan bepaalde noodsituaties, 

nadelige gevolgen kan hebben voor dit 

doel, en de lidstaten moeten derhalve de 

mogelijkheid krijgen de richtlijn in deze 

uitzonderlijke gevallen niet toe te passen. 

In deze gevallen moeten de Commissie en 

de betrokken bevolking tijdig gepaste 

informatie ontvangen waarin deze keuze 

wordt gerechtvaardigd en wordt vermeld 

dat alle andere haalbare alternatieven in 

overweging zijn genomen. In de richtlijn 

moet er daarom rekening worden 

gehouden met de bepalingen van het 

Verdrag van de VN/ECE (Verdrag van 

Espoo) inzake milieueffectrapportage in 

grensoverschrijdend verband, dat landen 

die deelnemen aan grensoverschrijdende 

projecten ertoe verplicht elkaar op de 

hoogte te houden en te raadplegen. Bij 

zulke grensoverschrijdende projecten 

moet de Commissie waar passend en 

mogelijk een proactievere en 

bevorderende rol spelen. 

Or. en 
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Motivering 

De Europese Commissie en de betrokken bevolking moeten tijdig op de hoogte worden 

gebracht van de toekenning, in uitzonderlijke gevallen, van toelating aan een lidstaat om de 

bepalingen van Richtlijn 2011/92 niet toe te passen. 
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10.9.2013 A7-0277/117 

Amendement  117 

João Ferreira 

namens de GUE/NGL-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 22 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (22 bis) Publieke inspraak bij de 

besluitvorming is van essentieel belang 

om ervoor te zorgen dat er rekening wordt 

gehouden met meningen en zorgen die 

relevant kunnen zijn voor deze besluiten, 

en heeft tot gevolg dat de 

verantwoordingsplicht en de transparantie 

van het besluitvormingsproces worden 

vergroot, de inhoudelijke kwaliteit van 

besluiten wordt verbeterd en de 

bewustwording van het publiek ten 

aanzien van milieukwesties groter wordt. 

Or. en 

Motivering 

Benadrukt het belang van publieke inspraak. 
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10.9.2013 A7-0277/118 

Amendement  118 

Nikolaos Chountis 

namens de GUE/NGL-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 1 – letter c 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 1 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Indien hun nationale wetgeving in die 

mogelijkheid voorziet, kunnen de lidstaten 

per geval besluiten deze richtlijn niet toe te 

passen voor projecten die uitsluitend 

bestemd zijn voor nationale defensie of om 

het hoofd te bieden aan civiele 

noodsituaties, indien zij oordelen dat 

toepassing in die gevallen nadelige 

gevolgen zou hebben voor deze 

doeleinden. 

3. Indien hun nationale wetgeving in die 

mogelijkheid voorziet, kunnen de lidstaten 

per geval besluiten deze richtlijn niet toe te 

passen voor projecten die uitsluitend 

bestemd zijn voor nationale defensie, 

indien zij oordelen dat toepassing in die 

gevallen nadelige gevolgen zou hebben 

voor deze doeleinden, op voorwaarde dat 

zij alle andere haalbare alternatieven 

grondig hebben geëvalueerd en hun 

definitieve keuze tegenover de Commissie 

rechtvaardigen. 

Or. en 

Motivering 

De Commissie moet altijd van de uiteindelijke keuze in kennis worden gesteld. 
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10.9.2013 A7-0277/119 

Amendement  119 

João Ferreira 

namens de GUE/NGL-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 6 – letter -a (nieuw) 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 6 – lid -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Er wordt een nieuw lid -1 toegevoegd:  

 "-1. Het publiek heeft het recht om een 

milieueffectbeoordeling aan te vragen 

voor een bepaald project, middels 

inspraakprocedures die met name gericht 

zijn op burgers, lokale overheden en 

ngo's. De lidstaten zien toe op de 

invoering van de nodige maatregelen en 

creëren de noodzakelijke voorwaarden om 

de uitoefening van dit recht te 

waarborgen." 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/120 

Amendement  120 

Nikolaos Chountis 

namens de GUE/NGL-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 9 bis (nieuw) 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Na artikel 9 wordt het volgende artikel 

toegevoegd: 

 "Artikel 9 bis 

 De lidstaten zorgen ervoor dat de 

bevoegde autoriteiten bij het vervullen van 

hun taken zoals bepaald in deze richtlijn 

niet betrokken raken bij 

belangenconflicten ten gevolge van 

bindende wetgeving waaraan zij moeten 

voldoen." 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement benadrukt dat alle mogelijke situaties die ertoe kunnen leiden dat bevoegde 

autoriteiten bij de uitvoering van hun taken in een belangenconflict terechtkomen, moeten 

worden vermeden. 
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10.9.2013 A7-0277/121 

Amendement  121 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

namens de GUE/NGL-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  

Richtlijn 2011/92/EU 

Bijlage II A – punt 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 

met name bodem, land, water en 

biodiversiteit, met inbegrip van 

hydromorfologische veranderingen. 

het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 

met name bodem, land, water, lucht en 

biodiversiteit, met inbegrip van 

hydromorfologische veranderingen. 

Or. en 

Motivering 

Zoals in de Commissie verzoekschriften is goedgekeurd, moet ook het gebruik van lucht als 

een natuurlijke hulpbron in aanmerking worden genomen. 
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10.9.2013 A7-0277/122 

Amendement  122 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

namens de GUE/NGL-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 2 

Richtlijn 2011/92/EU 

Bijlage III – punt 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 

met name land, bodem, water en 

biodiversiteit, met inbegrip van 

hydromorfologische veranderingen; 

het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 

met name land, bodem, ondergrond, water, 

lucht en biodiversiteit, met inbegrip van 

hydromorfologische veranderingen; 

Or. en 

Motivering 

Zoals in de Commissie verzoekschriften is goedgekeurd, moet ook het gebruik van lucht als 

een natuurlijke hulpbron in aanmerking worden genomen. 
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10.9.2013 A7-0277/123 

Amendement  123 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

namens de GUE/NGL-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 2 

Richtlijn 2011/92/EU 

Bijlage III – punt 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

de relatieve rijkdom aan en 

beschikbaarheid, kwaliteit en 

regeneratievermogen van natuurlijke 

hulpbronnen (met inbegrip van bodem, 

land, water en biodiversiteit) in het gebied; 

de relatieve rijkdom aan en de 

beschikbaarheid, kwaliteit en het 

regeneratievermogen van natuurlijke 

hulpbronnen (met inbegrip van bodem, 

land, water, lucht en biodiversiteit) in het 

gebied; 

Or. en 

Motivering 

Zoals in de Commissie verzoekschriften is goedgekeurd, moet ook het gebruik van lucht als 

een natuurlijke hulpbron in aanmerking worden genomen. 
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10.9.2013 A7-0277/124 

Amendement  124 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

namens de GUE/NGL-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 2 

Richtlijn 2011/92/EU 

Bijlage III – punt 2 – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

kustgebieden; kustgebieden en het mariene milieu; 

Or. en 

Motivering 

Ook de impact op het mariene milieu in de buurt van kustgebieden moet in aanmerking 

genomen worden: deze wijziging is goedgekeurd in de Commissie verzoekschriften. 
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10.9.2013 A7-0277/125 

Amendement  125 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

namens de GUE/NGL-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 2 

Richtlijn 2011/92/EU 

Bijlage IV – punt 4 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

de uitstoot van verontreinigende stoffen, 

geluidshinder, trillingen, licht, warmte, 

straling, het ontstaan van milieuhinder en 

het wegwerken van afvalstoffen; 

de uitstoot van verontreinigende stoffen, 

geluidshinder, trillingen, licht, warmte, 

straling, het ontstaan van milieuhinder en 

het wegwerken en terugwinnen van 

afvalstoffen; 

Or. en 

Motivering 

Zoals in de Commissie verzoekschriften is goedgekeurd, vormt de impact van de terugwinning 

van afval een uiterst belangrijk punt dat niet mag worden verwaarloosd. 

 

 


