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10.9.2013 A7-0277/114 

Ändringsförslag  114 
Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz med flera 
 
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) 
Direktiv 2001/92/EU 
Artikel 8 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (23a) De produktionstak som fastställs för 

konventionell råolja och naturgas i 

bilaga I till direktiv 2011/92/EU tar inte 

hänsyn till de särskilda förutsättningarna 

med dagliga produktionsnivåer av 

icke-konventionella kolväten som ofta 

varierar stort. Följaktligen omfattas 

projekt som avser sådana kolväten inte av 

någon obligatorisk 

miljökonsekvensbedömning på 

anläggningsnivå utan på projektnivå. 

I enlighet med försiktighetsprincipen, 

enligt vad som krävs i 

Europaparlamentets resolution av 

den 21 november 2012 om miljöpåverkan 

av utvinning av skiffergas och skifferolja, 

bör kommersiell framställning av 

icke-konventionella kolväten föras in i 

bilaga I till direktiv 2011/92/EU, så att 

projekt för kommersiell framställning på 

ett licensområde vilka avser sådana 

kolväten systematiskt blir föremål för 

miljökonsekvensbedömning. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/115 

Ändringsförslag  115 
Bogusław Sonik, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz med flera 
 
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 2001/92/EU 
Bilaga I – led 14a och 14b (nya) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 14a. Utvinning i kommersiellt syfte av 

råolja och/eller naturgas som förekommer 

i gasförande skifferlager eller andra 

sedimentära bergarter med samma eller 

lägre genomtränglighet och porositet, om 

den utvunna kvantiteten överstiger 

500 ton per dag för olja respektive 

500 000 kubikmeter per dag för naturgas. 

 14b. Utvinning av naturgas från 

kolbäddar, om kvantiteten överstiger 

500 000 kubikmeter per dag, exklusive 

den utvinning som görs av säkerhetsskäl. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/116 

Ändringsförslag  116 
Nikolaos Chountis, João Ferreira 
för GUE/NGL-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 13 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Erfarenheten har visat att 
efterlevnaden av bestämmelserna i direktiv 
2011/92/EU kan ha negativa effekter vid 
civila nödsituationer och åtgärder bör 
därför vidtas för att ge medlemsstaterna 
behörighet att inte tillämpa direktivet i 
vissa fall. 

(13) Erfarenheten har visat att 
efterlevnaden av bestämmelserna i direktiv 
2011/92/EU vad avser projekt vars enda 

ändamål är beredskap för civila 

nödsituationer kan ha negativa effekter för 
detta ändamål, och åtgärder bör därför 
vidtas för att ge medlemsstaterna 
behörighet att inte tillämpa direktivet i 
dessa undantagsfall. I dessa fall bör 
kommissionen och den berörda 

allmänheten få lämplig information i tid 

som motiverar valet, liksom garantier för 

att alla andra möjliga alternativ har 

övervägts. I detta avseende bör direktivet 

ta hänsyn till bestämmelserna i 

Esbokonventionen om 

miljökonsekvensbeskrivningar i ett 

gränsöverskridande sammanhang, som i 

fall med gränsöverskridande projekt 

ålägger de deltagande staterna att 

underrätta och samråda med varandra. 

När det gäller sådana gränsöverskridande 

projekt bör kommissionen, om det är 

lämpligt och möjligt, spela en mer 

proaktiv och underlättande roll. 

Or. en 
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Motivering 

Kommissionen och den berörda allmänheten bör få information i tid när medlemsstaterna i 
undantagsfall ges tillstånd att inte tillämpa bestämmelserna i direktiv 2011/92/EU. 
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10.9.2013 A7-0277/117 

Ändringsförslag  117 
João Ferreira 
för GUE/NGL-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 22a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (22a) Allmänhetens deltagande i 

beslutsfattandet är avgörande för att 

synpunkter och invändningar som kan 

vara relevanta för besluten verkligen tas 

upp till bedömning. Detta gör 

beslutsfattandet mer ansvarsfullt och 

insynsvänligt, förbättrar beslutens kvalitet 

med avseende på deras innehåll och 

bidrar till att öka allmänhetens 

medvetenhet i miljöfrågor. 

Or. en 

Motivering 

Betonar vikten av allmänhetens deltagande. 
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10.9.2013 A7-0277/118 

Ändringsförslag  118 
Nikolaos Chountis 
för GUE/NGL-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 1 – led c 
Direktiv 2001/92/EU 
Artikel 1 – punkt 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna får, efter bedömning 
från fall till fall och inom ramen för den 
nationella lagstiftningen, besluta att inte 
tillämpa detta direktiv på projekt som 
enbart avser det nationella försvaret eller 
civil beredskap om de anser att det skulle 
inverka negativt på detta syfte. 

3. Medlemsstaterna får, efter bedömning 
från fall till fall och inom ramen för den 
nationella lagstiftningen, besluta att inte 
tillämpa detta direktiv på projekt som 
enbart avser det nationella försvaret om de 
anser att det skulle inverka negativt på 
detta syfte, förutsatt att de vederbörligen 
har utvärderat alla andra möjliga 

alternativ och motiverar sitt slutliga val 

inför kommissionen. 

Or. en 

Motivering 

Det slutliga valet måste alltid underrättas till kommissionen. 
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10.9.2013 A7-0277/119 

Ändringsförslag  119 
João Ferreira 
för GUE/NGL-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 6 – led -a (nytt) 
Direktiv 2001/92/EU 
Artikel 6 – punkt -1 (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Följande punkt ska införas som punkt -1:  

 -1. ”Allmänheten ska ha rätt att begära en 

miljökonsekvensbedömning av ett projekt 

som berör den, med hjälp av aktivt 

deltagande av invånare, lokala 

myndigheter eller i synnerhet icke-statliga 

organisationer. Medlemsstaterna ska 

vidta de åtgärder och fastställa de villkor 

som behövs för att ge verkan åt denna 

rätt.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/120 

Ändringsförslag  120 
Nikolaos Chountis 
för GUE/NGL-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 9a (nytt) 
Direktiv 2001/92/EU 
Artikel 9a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Efter artikel 9 ska följande 

artikel införas: 

 ”Artikel 9a 

 
Medlemsstaterna ska se till att den eller de 

behöriga myndigheterna vid fullgörandet 

av de skyldigheter som följer av detta 

direktiv inte hamnar i en intressekonflikt 

på grund av lagstiftning som är bindande 

för dem.” 

Or. en 

Motivering 

Betonar behovet att undvika alla situationer där de behöriga myndigheterna riskerar att 
hamna i en intressekonflikt när de fullgör sina skyldigheter. 
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10.9.2013 A7-0277/121 

Ändringsförslag  121 
Nikolaos Chountis, João Ferreira 
för GUE/NGL-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 
Direktiv 2001/92/EU 
Bilaga II.A – led 3 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) utnyttjandet av naturresurser, framförallt 
jord, mark, vatten och biologisk mångfald, 
inklusive hydromorfologiska förändringar. 

b) utnyttjandet av naturresurser, framförallt 
jord, mark, vatten, luft och biologisk 
mångfald, inklusive hydromorfologiska 
förändringar. 

Or. en 

Motivering 

Utnyttjande av luft som naturresurs måste också behandlas enligt vad som antagits i PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/122 

Ändringsförslag  122 
Nikolaos Chountis, João Ferreira 
för GUE/NGL-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 2 
Direktiv 2001/92/EU 
Bilaga III – punkt 1 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) utnyttjandet av naturresurser, framförallt 
jord, mark, vatten och biologisk mångfald, 
inklusive hydromorfologiska förändringar, 

c) utnyttjandet av naturresurser, framförallt 
jord, mark, alv, vatten, luft och biologisk 
mångfald, inklusive hydromorfologiska 
förändringar, 

Or. en 

Motivering 

Utnyttjande av luft som naturresurs måste också behandlas enligt vad som antagits i PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/123 

Ändringsförslag  123 
Nikolaos Chountis, João Ferreira 
för GUE/NGL-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 2 
Direktiv 2001/92/EU 
Bilaga III – punkt 2 – led b 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) naturresursernas relativa förekomst, 
tillgänglighet, kvalitet och 
förnyelseförmåga i området (inklusive jord, 
mark, vatten och biologisk mångfald), 

b) naturresursernas relativa förekomst, 
tillgänglighet, kvalitet och 
förnyelseförmåga i området (inklusive jord, 
mark, vatten, luft och biologisk mångfald), 

Or. en 

Motivering 

Utnyttjande av luft som naturresurs måste också behandlas enligt vad som antagits i PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/124 

Ändringsförslag  124 
Nikolaos Chountis, João Ferreira 
för GUE/NGL-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 2 
Direktiv 2001/92/EU 
Bilaga III – punkt 2 – led ii 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) kustområden, ii) kustområden och marin miljö, 

Or. en 

Motivering 

Påverkan på den marina miljön nära kustområden måste också behandlas; tillägget har 
antagits i PETI. 
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10.9.2013 A7-0277/125 

Ändringsförslag  125 
Nikolaos Chountis, João Ferreira 
för GUE/NGL-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 2 
Direktiv 2001/92/EU 
Bilaga IV – punkt 5 – led c 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) utsläppen av föroreningar, buller, 
vibrationer, ljus, värme och strålning, 
uppkomsten av andra störningar samt 
bortskaffandet av avfall, 

c) utsläppen av föroreningar, buller, 
vibrationer, ljus, värme och strålning, 
uppkomsten av andra störningar samt 
bortskaffande och återvinning av avfall, 

Or. en 

Motivering 

Återvinningen av avfall är en nyckelfaktor som inte får förbises enligt vad som antagits 
i PETI. 

 
 


