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10.9.2013 A7-0277/114 

Predlog spremembe  114 
Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz in drugi 
 
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) 
Direktiva 2011/92/EU 
Člen 8 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (23 a) Pragovi proizvodnje, ki so 
predvideni za konvencionalno nafto in 
zemeljski plin v Prilogi I 
Direktive 2011/92/EU ne upoštevajo 
posebnosti dnevnih ravni proizvodnje 
nekonvencionalnih ogljikovodikov, ki so 
pogosto zelo spremenljive. Zaradi tega za 
projekte, povezane s temi ogljikovodiki, 
presoja vpliva na okolje ni obvezna na 
ravni vrelca, temveč na projektni ravni. 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 tržno proizvodnjo 
nekonvencionalnih ogljikovodikov iz 
Priloge I vključiti v Direktivo 2011/92/EU, 
da bi bili projekti o tržni proizvodnji z 
območij, za katera je bilo izdano 
dovoljenje, v zvezi s temi ogljikovodiki 
predmet presoje vplivov na okolje na 
sistematični ravni. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/115 

Predlog spremembe  115 
Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz in drugi 
 
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 – točki 14 a in 14 b (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, kjer načrpana količina presega 
500 ton oziroma 500.000 kubičnih metrov 
na dan. 

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

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/116 

Predlog spremembe  116 
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), João Ferreira 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 13 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(13) Izkušnje so pokazale, da ima skladnost 
z določbami Direktive 2011/92/EU v 

primerih nujnih razmer lahko negativne 
učinke, zato bi bilo treba uvesti določbo, ki 
bo državam članicam dovolila, da v 
ustreznih primerih Direktive ne 
uporabljajo. 

(13) Izkušnje so pokazale, da ima skladnost 
z določbami Direktive 2011/92/EU pri 
projektih, katerih edini namen je civilna 

zaščita, lahko negativne učinke za ta 
namen, zato bi bilo treba uvesti določbo, ki 
bo državam članicam dovolila, da v teh 
izjemnih primerih Direktive ne 
uporabljajo. V teh primerih se Komisiji in 
zadevni javnosti pravočasno zagotovijo 
ustrezne informacije, ki utemeljujejo 
izbiro, ter pod pogojem, da so bile 
pretehtane vse druge izvedljive možnosti. 
Zato bi direktiva morala upoštevati 
določbe Konvencije UN/ECE iz Espooja o 
presoji čezmejnih vplivov na okolje, ki v 
primerih čezmejnih projektov sodelujoče 
države članice zavezujejo k 
medsebojnemu obveščanju in 
posvetovanju. Pri takšnih čezmejnih 
projektih bi Komisija, če je primerno in 
mogoče, morala imeti bolj proaktivno 
vlogo, prevzeti pa bi morala tudi vlogo 
pobudnice. 

Or. en 

Obrazložitev 

Evropsko komisijo in zadevno javnost je treba čim prej obvestiti o tem, da je bilo neki državi 
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10.9.2013 A7-0277/117 

Predlog spremembe  117 
João Ferreira 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 22 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (22 a) Sodelovanje javnosti pri 
sprejemanju odločitev je bistvenega 
pomena, saj lahko tako mnenja in skrbi 
vplivajo na odločitve, ki jih je treba 
sprejeti, s tem pa postane odločanje bolj 
odgovoren in pregleden postopek, 
kakovost vsebine odločitev se izboljša in 
javna ozaveščenost o okoljskih vprašanjih 
poveča. 

Or. en 

Obrazložitev 

Poudari se pomen sodelovanja javnosti. 
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10.9.2013 A7-0277/118 

Predlog spremembe  118 
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis) 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 1 – točka c 
Direktiva 2011/92/EU 
Člen 1 – odstavek 3 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Če je tako določeno z nacionalno 
zakonodajo, se države članice lahko 
odločajo za vsak primer posebej, da se ta 
direktiva ne uporablja za projekte, katerih 
edini namen je nacionalna obramba ali 
civilna zaščita, če ocenijo, da bi takšna 
uporaba škodljivo vplivala na navedene 
namene.“ 

3. Če je tako določeno z nacionalno 
zakonodajo, se države članice lahko 
odločajo za vsak primer posebej, da se ta 
direktiva ne uporablja za projekte, katerih 
edini namen je nacionalna obramba, če 
ocenijo, da bi takšna uporaba škodljivo 
vplivala na navedene namene, pod 
pogojem, da so ustrezno ocenile vse druge 
izvedljive možnosti in končno izbiro 
utemeljile Komisiji. 

Or. en 

Obrazložitev 

Končno odločitev je treba vedno sporočiti Komisiji. 
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10.9.2013 A7-0277/119 

Predlog spremembe  119 
João Ferreira 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 6 – točka -a (novo) 
Direktiva 2011/92/EU 
Člen 6 – odstavek -1 (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Vstavi se naslednji odstavek -1:  

 -1. Javnost ima pravico zahtevati presojo 
vplivov na okolje za projekt, ki vzbuja 
skrb, in v ta namen uporabiti načine za 
dejavno udeležbo, ki vključuje zlasti 
prebivalce, lokalne organe ali nevladne 
organizacije. Države članice sprejmejo 
potrebne ukrepe in vzpostavijo zahtevane 
pogoje, da se ta pravica uveljavi.“ 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/120 

Predlog spremembe  120 
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis) 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 9 a (novo) 
Direktiva 2011/92/EU 
Člen 9 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Za členom 9 se vstavi naslednji člen: 

 „Člen 9a 

 
Države članice zagotovijo, da se pristojni 
organ ali organi pri opravljanju nalog, ki 
izhajajo iz te direktive, ne znajdejo v 
navzkrižju interesov glede na katero koli 
zakonodajo, ki jih zavezuje.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

Poudari se, da je treba preprečiti, da bi se pristojni organi pri opravljanju svojih nalog znašli 

v navzkrižju interesov. 
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10.9.2013 A7-0277/121 

Predlog spremembe  121 
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), João Ferreira 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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  
Direktiva 2011/92/EU 
Priloga II.A – točka 3 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

uporabe naravnih virov, zlasti prsti, 
zemljišč, vode in biotske raznovrstnosti, 
vključno s hidromorfološkimi 
spremembami. 

uporabe naravnih virov, zlasti prsti, 
zemljišč, vode, zraka in biotske 
raznovrstnosti, vključno s 
hidromorfološkimi spremembami. 

Or. en 

Obrazložitev 

Uporaba zraka kot naravnega vira velja v odboru PETI za sprejeto. 
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10.9.2013 A7-0277/122 

Predlog spremembe  122 
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), João Ferreira 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 2 
Direktiva 2011/92/EU 
Priloga III – točka 1 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

uporabo naravnih virov, zlasti zemljišč, 
prsti, vode in biotske raznovrstnosti, 
vključno s hidromorfološkimi 
spremembami; 

uporabo naravnih virov, zlasti zemljišč, 
prsti, podtalja, vode, zraka in biotske 
raznovrstnosti, vključno s 
hidromorfološkimi spremembami; 

Or. en 

Obrazložitev 

Uporaba zraka kot naravnega vira velja v odboru PETI za sprejeto. 
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10.9.2013 A7-0277/123 

Predlog spremembe  123 
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), João Ferreira 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 2 
Direktiva 2011/92/EU 
Priloga III – točka 2 – točka b 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

relativnega obilja, razpoložljivosti, 
kakovosti in regenerativne sposobnosti 
naravnih virov (vključno z zemljo, vodo in 
biotsko raznovrstnostjo) na območju; 

relativnega obilja, razpoložljivosti, 
kakovosti in regenerativne sposobnosti 
naravnih virov (vključno z zemljo, vodo, 
zrakom in biotsko raznovrstnostjo) na 
območju; 

Or. en 

Obrazložitev 

Uporaba zraka kot naravnega vira velja v odboru PETI za sprejeto. 
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10.9.2013 A7-0277/124 

Predlog spremembe  124 
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), João Ferreira 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 2 
Direktiva 2011/92/EU 
Priloga III – točka 2 – točka ii 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

obalna območja; obalna območja in morsko okolje; 

Or. en 

Obrazložitev 

Upoštevati je treba tudi vpliv morskega okolje, ki je blizu obalnih območij; odbor PETI je 

sprejel, da to vključi. 
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10.9.2013 A7-0277/125 

Predlog spremembe  125 
Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), João Ferreira 
v imenu skupine GUE/NGL 
 
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 2 
Direktiva 2011/92/EU 
Priloga IV – točka 4 – točka c 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

emisije onesnažil, hrupa, vibracij, 
osvetljevanja, toplote, sevanja, ustvarjanja 
motenj in odstranjevanja odpadkov, 

emisije onesnažil, hrupa, vibracij, 
osvetljevanja, toplote, sevanja, ustvarjanja 
motenj ter odstranjevanja in predelave 
odpadkov, 

Or. en 

Obrazložitev 

Upoštevanje predelave odpadkov je ključni dejavnik, ki se ne sme prezreti, kot je bilo sprejeto 

v odboru PETI. 

 
 

 


