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10.9.2013 A7-0277/114 

Poprawka  114 

Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz i inni 

 

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) 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Artykuł 8 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23a) Progi produkcyjne przewidziane dla 

konwencjonalnej ropy naftowej i gazu 

ziemnego w załączniku I do dyrektywy 

2011/92/UE nie uwzględniają specyfiki 

poziomów dziennej produkcji 

niekonwencjonalnych węglowodorów, 

które często są bardzo zmienne. W 

rezultacie przedsięwzięcia dotyczące tych 

węglowodorów nie podlegają 

obowiązkowej ocenie oddziaływania na 

środowisko na wszystkich poziomach, a 

tylko na poziomie przedsięwzięcia. 

Zgodnie z zasadą ostroŜności, jak 

postulował Parlament Europejski w 

rezolucji z dnia 21 listopada 2012 r. w 

sprawie wpływu działalności wydobywczej 

gazu łupkowego i oleju łupkowego na 

środowisko, wskazane byłoby ujęcie w 

załączniku I do dyrektywy 2011/92/UE 

komercyjnej produkcji węglowodorów 

niekonwencjonalnych, tak aby 

przedsięwzięcia związane z komercyjną 

produkcją takich węglowodorów na 

obszarach będących przedmiotem 

zezwolenia stale podlegały ocenie 

oddziaływania na środowisko. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/115 

Poprawka  115 

Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz i inni 

 

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 – punkty 14 a, 14 b (nowe) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 14a. Wydobycie w celach handlowych 

ropy naftowej i/lub gazu ziemnego 

znajdującego się w warstwach gazu 

łupkowego lub innych osadowych 

formacjach skalnych o równej lub 

mniejszej przepuszczalności i porowatości, 

jeśli wydobyta ilość przekracza 

odpowiednio 500 ton dziennie lub 500 000 

metrów sześciennych dziennie. 

 14b. Wydobycie gazu ziemnego z 

pokładów węgla, jeśli ilość przekracza 

500  000 metrów sześciennych dziennie, z 

wyłączeniem wydobycia ze względów 

bezpieczeństwa. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/116 

Poprawka  116 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 13 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Doświadczenie pokazało, ze w 

przypadkach obrony cywilnej 

przestrzeganie przepisów dyrektywy 

2011/92/UE moŜe mieć negatywne skutki, 

a zatem naleŜy wprowadzić przepis 

upowaŜniający państwa członkowskie do 

niestosowania się do tej dyrektywy w 

stosownych sytuacjach. 

(13) Doświadczenie pokazało, Ŝe jeŜeli 

chodzi o przedsięwzięcia, których jedynym 

celem jest reagowanie w przypadkach 

obrony cywilnej, przestrzeganie przepisów 

dyrektywy 2011/92/UE moŜe mieć 

negatywne oddziaływanie na ten cel, a 

zatem naleŜy wprowadzić przepis 

upowaŜniający państwa członkowskie do 

niestosowania się do tej dyrektywy w 

takich wyjątkowych przypadkach. W 

takich przypadkach w stosownym czasie 

przekazuje się Komisji i zainteresowanym 

grupom społeczeństwa odpowiednie 

informacje uzasadniające tę decyzję oraz 

stwierdzające, Ŝe rozpatrzono wszelkie 

inne moŜliwe rozwiązania. W tym 

względzie dyrektywa powinna uwzględniać 

postanowienia konwencji EKG ONZ o 

ocenach oddziaływania na środowisko w 

kontekście transgranicznym (konwencja z 

Espoo), która w przypadku przedsięwzięć 

transgranicznych wymaga od państw 

uczestniczących wzajemnego 

powiadamiania się i konsultowania. 

W przypadku takich przedsięwzięć 

transgranicznych Komisja powinna w 

stosownych przypadkach i w miarę 

moŜliwości odgrywać rolę bardziej 

proaktywną i polegającą na ułatwianiu. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Komisja Europejska i zainteresowane grupy społeczeństwa powinny w stosownym czasie 

otrzymać informacje o udzieleniu państwom członkowskim w wyjątkowych przypadkach 

zezwolenia na niestosowanie postanowień dyrektywy 2011/92/UE. 
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10.9.2013 A7-0277/117 

Poprawka  117 

João Ferreira 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 22 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (22a) ZaangaŜowanie społeczeństwa w 

proces podejmowania decyzji jest 

niezwykle istotne dla zagwarantowania, Ŝe 

decydent weźmie pod uwagę opinie i 

uwagi mogące mieć wpływ na te decyzje, 

co zwiększy odpowiedzialność i jawność 

procesu podejmowania decyzji, poprawi 

merytoryczną jakość decyzji i przyczyni się 

do zwiększenia wśród społeczeństwa 

świadomości zagadnień dotyczących 

środowiska. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Podkreśla znaczenie zaangaŜowania społeczeństwa. 
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10.9.2013 A7-0277/118 

Poprawka  118 

Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 1 – litera c 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Artykuł 1 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Państwa członkowskie mogą 

zdecydować w konkretnych przypadkach, 

jeŜeli tak przewidziano na mocy prawa 

krajowego, o niezastosowaniu niniejszej 

dyrektywy do przedsięwzięć mających 

jako jedyny cel obronę narodową lub 

obronę cywilną, jeŜeli uwaŜają, Ŝe takie 

zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ 

na te cele. 

3. Państwa członkowskie mogą 

zdecydować w konkretnych przypadkach, 

jeŜeli tak przewidziano na mocy prawa 

krajowego, o niezastosowaniu niniejszej 

dyrektywy do przedsięwzięć mających 

jako jedyny cel obronę narodową, jeŜeli 

uwaŜają, Ŝe takie zastosowanie miałoby 

niekorzystny wpływ na te cele, pod 

warunkiem Ŝe dokonały one właściwej 

oceny wszelkich innych wykonalnych 

rozwiązań oraz uzasadnią przed Komisją 

swoją ostateczną decyzję. 

Or. en 

Uzasadnienie 

W kaŜdym przypadku o ostatecznej decyzji naleŜy powiadomić Komisję. 
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10.9.2013 A7-0277/119 

Poprawka  119 

João Ferreira 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 6 – litera -a (nowa) 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Artykuł 6 – ustęp 1 (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 dodaje się ust. -1 w brzmieniu:  

 -1. Społeczeństwo ma prawo zaŜądać 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko danego przedsięwzięcia 

budzącego jego obawy, stosując w tym 

celu mechanizmy aktywnego uczestnictwa 

obejmujące w szczególności mieszkańców, 

władze lokalne lub organizacje 

pozarządowe. Państwa członkowskie 

podejmują środki i ustanawiają warunki 

niezbędne do zapewnienia skuteczności 

tego prawa. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/120 

Poprawka  120 

Nikolaos Chountis 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 9 a (nowy) 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Artykuł 9 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 po art. 9 dodaje się artykuł w brzmieniu: 

 „Artykuł 9a 

 
Państwa członkowskie dopilnowują, by 

właściwy organ lub organy, wykonując 

obowiązki wynikające z niniejszej 

dyrektywy, nie popadły w konflikt 

interesów w odniesieniu do jakichkolwiek 

obowiązujących ich przepisów.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Podkreśla konieczność unikania jakichkolwiek potencjalnych sytuacji, w których właściwe 

organy, wykonując obowiązki, mogłyby popaść w konflikt interesów. 
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10.9.2013 A7-0277/121 

Poprawka  121 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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  

Dyrektywa 2011/92/UE 

Załącznik II A– punkt 3 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

wykorzystania zasobów naturalnych, w 

szczególności gleby, gruntów, wody, 

róŜnorodności biologicznej, w tym zmian 

hydromorfologicznych. 

wykorzystania zasobów naturalnych, w 

szczególności gleby, gruntów, wody, 

powietrza i róŜnorodności biologicznej, w 

tym zmian hydromorfologicznych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

NaleŜy uwzględnić równieŜ wykorzystanie powietrza, jak przyjęto w komisji PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/122 

Poprawka  122 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 2 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Załącznik III – punkt 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

wykorzystania zasobów naturalnych, w 

szczególności gruntów, gleby, wody, 

róŜnorodności biologicznej, w tym zmian 

hydromorfologicznych; 

wykorzystania zasobów naturalnych, w 

szczególności gruntów, gleby, podglebia, 

wody, powietrza i róŜnorodności 

biologicznej, w tym zmian 

hydromorfologicznych; 

Or. en 

Uzasadnienie 

NaleŜy uwzględnić równieŜ wykorzystanie powietrza, jak przyjęto w komisji PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/123 

Poprawka  123 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 2 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Załącznik III – punkt 2 – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

względnej obfitości, dostępności, jakości i 

zdolności do odtwarzania zasobów 

naturalnych (w tym gleby, gruntów, wody i 

róŜnorodności biologicznej) na danym 

obszarze; 

względnej obfitości, dostępności, jakości i 

zdolności do odtwarzania zasobów 

naturalnych (w tym gleby, gruntów, wody, 

powietrza i róŜnorodności biologicznej) na 

danym obszarze; 

Or. en 

Uzasadnienie 

NaleŜy uwzględnić równieŜ wykorzystanie powietrza, jak przyjęto w komisji PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/124 

Poprawka  124 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 2 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Załącznik III – punkt 2 – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

strefy nabrzeŜne; strefy nabrzeŜne i środowisko morskie; 

Or. en 

Uzasadnienie 

NaleŜy uwzględnić równieŜ środowisko morskie w pobliŜu strefy nabrzeŜnej – poprawka 

przyjęta w komisji PETI. 
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PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

10.9.2013 A7-0277/125 

Poprawka  125 

Nikolaos Chountis, João Ferreira 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 2 

Dyrektywa 2011/92/UE 

Załącznik IV – punkt 4 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, 

światła, ciepła i promieniowania, tworzenia 

niedogodności i usuwania odpadów; 

emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, 

światła, ciepła i promieniowania, tworzenia 

niedogodności, usuwania i odzyskiwania 

odpadów; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Uwzględnienie wpływu odzyskiwania odpadów stanowi bardzo waŜny czynnik, którego nie 

naleŜy pomijać – poprawka przyjęta w komisji PETI. 

 

 


