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Ændringsforslag 62
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er nødvendigt at ændre direktiv 
2011/92/EU for at styrke kvaliteten af 
miljøkonsekvensvurderingen, strømline de
forskellige trin i proceduren og øge 
sammenhængen og samspillet med andre 
EU-retsakter og –politikker og med 
medlemsstaternes strategier og politikker 
på områder, der er underlagt national 
kompetence.

(3) Det er nødvendigt at ændre direktiv 
2011/92/EU for at styrke kvaliteten af 
miljøkonsekvensvurderingen, strømline de 
forskellige trin i proceduren, tilpasse 
proceduren til principperne for intelligent 
regulering og øge sammenhængen og 
samspillet med andre EU-retsakter og –
politikker og med medlemsstaternes
strategier og politikker på områder, der er 
underlagt national kompetence.

Or. en

Begrundelse

Principperne for intelligent regulering skal indarbejdes i revisionerne af VVM-direktivet for 
at minimere unødvendige lovgivningsmæssige byrder, navnlig for SMV'er.

Ændringsforslag 63
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er nødvendigt at ændre direktiv 
2011/92/EU for at styrke kvaliteten af 
miljøkonsekvensvurderingen, strømline de 
forskellige trin i proceduren og øge 
sammenhængen og samspillet med andre 
EU-retsakter og –politikker og med 
medlemsstaternes strategier og politikker 
på områder, der er underlagt national 
kompetence.

(3) Det er nødvendigt at ændre direktiv 
2011/92/EU for at styrke kvaliteten af 
miljøkonsekvensvurderingen, strømline de 
forskellige trin i proceduren og øge 
sammenhængen og samspillet med andre 
EU-retsakter og –politikker og med 
medlemsstaternes strategier og politikker 
på områder, der er underlagt national 
kompetence. I mange tilfælde blev de 
administrative procedurer for lange og 
besværlige, hvilket medførte forsinkelser 
og skabte yderligere risici med hensyn til 
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beskyttelse af miljøet. I den forbindelse 
bør forenkling og harmonisering af 
procedurerne være et af målene med 
direktiv 2011/92/EU. Der skal tages 
hensyn til det hensigtsmæssige i at oprette 
en kvikskranke for at muliggøre 
koordineret vurdering eller fælles 
procedurer, når der er behov for flere 
miljøkonsekvensvurderinger, f.eks. i 
forbindelse med grænseoverskridende 
projekter, og for at definere flere 
specifikke kriterier for obligatoriske 
vurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er nødvendigt at ændre direktiv 
2011/92/EU for at styrke kvaliteten af 
miljøkonsekvensvurderingen, strømline de 
forskellige trin i proceduren og øge 
sammenhængen og samspillet med andre 
EU-retsakter og –politikker og med 
medlemsstaternes strategier og politikker 
på områder, der er underlagt national 
kompetence.

(3) Det er nødvendigt at ændre direktiv 
2011/92/EU for at styrke kvaliteten af 
miljøkonsekvensvurderingen, strømline de 
forskellige trin i proceduren og øge 
sammenhængen og samspillet med andre 
EU-retsakter og –politikker og med 
medlemsstaternes strategier og politikker 
på områder, der er underlagt national 
kompetence. I mange tilfælde blev de 
administrative procedurer for lange og 
besværlige, hvilket medførte forsinkelser 
og skabte yderligere risici med hensyn til 
beskyttelse af miljøet. I den forbindelse 
bør forenkling og harmonisering af 
procedurerne være et af målene med 
direktiv 2011/92/EU. Der skal tages 
hensyn til det hensigtsmæssige i at oprette 
en kvikskranke for at muliggøre 
koordineret vurdering eller fælles 
procedurer, når der er behov for flere 
miljøkonsekvensvurderinger, f.eks. i 
forbindelse med grænseoverskridende 
projekter, og for at definere flere 
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specifikke kriterier for obligatoriske 
vurderinger.

Or. en

Ændringsforslag 65
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) For at sikre en harmoniseret 
anvendelse og en ensartet beskyttelse af 
miljøet i EU bør Kommissionen i sin 
egenskab af traktaternes vogter sikre en 
kvalitativ såvel som en proceduremæssig 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2011/92/EU, herunder 
bestemmelserne om offentlig høring og 
deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag 66
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Ved projekter med eventuelle 
grænseoverskridende virkninger for 
miljøet stiller de berørte medlemsstater en 
fælles og paritetisk sammensat 
kvikskranke til rådighed, der er ansvarlig 
for alle trin i proceduren. En endelig 
projekttilladelse kræver godkendelse fra 
alle berørte medlemsstater.

Or. de
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Ændringsforslag 67
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Det omarbejdede direktiv 2011/92/EU 
skal desuden sikre, at der opnås øget 
miljøbeskyttelse og større 
ressourceeffektivitet, og fremme 
vedvarende vækst i Europa. Til det formål 
er det nødvendigt at forenkle og 
harmonisere de planlagte procedurer.

Or. de

Ændringsforslag 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I løbet af det sidste årti har 
miljøspørgsmål som ressourceeffektivitet, 
klimaændringer og katastroferisici fået 
større betydning i politikudformningen, og 
de bør derfor også spille en afgørende rolle 
i vurderings- og beslutningsprocesserne, 
især i forbindelse med 
infrastrukturprojekter.

(4) I løbet af det sidste årti har 
miljøspørgsmål som ressourceeffektivitet, 
klimaændringer og katastroferisici fået 
større betydning i politikudformningen, og 
de bør derfor også spille en afgørende rolle 
i vurderings- og beslutningsprocesserne, 
især i forbindelse med 
infrastrukturprojekter. Kommissionen bør 
foreslå en liste over kriterier og 
angivelser, herunder visuel indvirkning, 
med henblik på en bedre gennemførelse 
af direktiv 2011/92/EU med hensyn til 
beskyttelse af kulturarven og den 
historiske arv, da der i øjeblikket ikke 
findes nogen retningslinjer i denne 
henseende.

Or. en



AM\936759DA.doc 7/72 PE510.827v01-00

DA

Ændringsforslag 69
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I løbet af det sidste årti har 
miljøspørgsmål som ressourceeffektivitet, 
klimaændringer og katastroferisici fået 
større betydning i politikudformningen, og 
de bør derfor også spille en afgørende rolle 
i vurderings- og beslutningsprocesserne, 
især i forbindelse med 
infrastrukturprojekter.

(4) I løbet af det sidste årti har 
miljøspørgsmål som ressourceeffektivitet, 
klimaændringer og katastroferisici fået 
større betydning i politikudformningen, og 
de bør derfor også spille en afgørende rolle 
i vurderings- og beslutningsprocesserne, 
især i forbindelse med 
infrastrukturprojekter. Kommissionen bør 
foreslå en liste over kriterier og 
angivelser, herunder visuel indvirkning, 
med henblik på en bedre gennemførelse 
af direktiv 2011/92/EU med hensyn til 
beskyttelse af kulturarven og den 
historiske arv, da der i øjeblikket ikke 
findes nogen retningslinjer i denne 
henseende.

Or. en

Ændringsforslag 70
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Temastrategien for 
jordbundsbeskyttelse og køreplanen til et 
ressourceeffektivt Europa lægger vægt på 
en bæredygtig udnyttelse af jordbunden og 
understreger behovet for at gøre noget ved 
den ikke-bæredygtige udvidelse af de 
beboede områder over tid (inddragelse af 
arealer). Desuden anerkender 
slutdokumentet fra FN-konferencen om 
bæredygtig udvikling, der blev afholdt i 
Rio de Janeiro den 20.-22. juni 2012, den 
økonomiske og samfundsmæssige 

(6) Temastrategien for 
jordbundsbeskyttelse og køreplanen til et 
ressourceeffektivt Europa lægger vægt på 
en bæredygtig udnyttelse af jordbunden og 
understreger behovet for at gøre noget ved 
den ikke-bæredygtige udvidelse af de 
beboede områder over tid (inddragelse af 
arealer). Desuden anerkender 
slutdokumentet fra FN-konferencen om 
bæredygtig udvikling, der blev afholdt i 
Rio de Janeiro den 20.-22. juni 2012, den 
økonomiske og samfundsmæssige 
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betydning af god arealforvaltning, herunder 
jordbundsforvaltning, og det akutte behov 
for at rette op på jordforringelser. 
Offentlige og private projekters virkning på 
jordarealer, navnlig i form af inddragelse af 
arealer, og på jordbunden, herunder 
organisk stof, erosion, komprimering og 
arealbefæstelse, bør undersøges og 
begrænses, bl.a. ved hjælp af 
hensigtsmæssige arealanvendelsesplaner 
og –politikker på nationalt, regionalt og 
lokalt plan.

betydning af god arealforvaltning, herunder 
jordbundsforvaltning, og det akutte behov 
for at rette op på jordforringelser. 
Offentlige og private projekters virkning på 
jordarealer, navnlig i form af inddragelse af 
arealer og tab af land- og 
skovbrugsarealer til produktion af 
fødevarer og foderstoffer såvel som 
reproducerbare råstoffer, og på 
jordbunden, herunder organisk stof, 
erosion, komprimering og arealbefæstelse, 
bør undersøges og begrænses, bl.a. ved 
hjælp af hensigtsmæssige 
arealanvendelsesplaner og –politikker på 
nationalt, regionalt og lokalt plan.

Or. de

Begrundelse

Med EU-Kommissionens forslag er det første gang, at virkningerne af et projekt på 
jordarealer efterprøves som led i en miljøkonsekvensvurdering. Genstanden for beskyttelse, 
nemlig jordarealer, bør imidlertid ikke kun være begrænset til det rent kvalitative miljøaspekt, 
der vedrører jordens frugtbarhed, men bør også udvides til opretholdelse af land- og 
skovbrugsarealer i kvantitativ henseende.

Ændringsforslag 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Tiltag for at beskytte og fremme 
kulturarven og landskaber, der er en 
integrerende del af den kulturelle 
mangfoldighed, som Unionen er forpligtet 
til at respektere og fremme i henhold til 
artikel 167, stk. 4, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, kan 
med fordel baseres på de definitioner og 
principper, der er opstillet i Europarådets 
konventioner om disse emner, særlig 
konventionen om bevaring af Europas 
arkitekturarv, den europæiske 
landskabskonvention og

(11) Tiltag for at beskytte og fremme 
kulturarven og landskaber, der er en 
integrerende del af den kulturelle 
mangfoldighed, som Unionen er forpligtet 
til at respektere og fremme i henhold til 
artikel 167, stk. 4, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, kan 
med fordel baseres på de definitioner og 
principper, der er opstillet i Europarådets 
konventioner om disse emner, særlig 
konventionen om bevaring af Europas 
arkitekturarv, den europæiske 
landskabskonvention, rammekonventionen 
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rammekonventionen om kulturarvens 
værdi for samfundet.

om kulturarvens værdi for samfundet og 
den internationale Recommendation 
concerning Safeguarding and 
Contemporary Role of Historic Areas, 
som UNESCO vedtog i 1976 i Nairobi.

Or. en

Ændringsforslag 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11a) Den visuelle indvirkning er et 
væsentlig kriterium i forbindelse med 
miljøkonsekvensvurderinger med henblik 
på at bevare den kulturhistoriske arv og 
byerne. Den bør indgå som endnu et 
element i forbindelse med vurderingerne.

Or. es

Begrundelse

Den visuelle indvirkning findes allerede lovgivningen i visse medlemsstater, f.eks. Frankrig, 
Italien og Det Forenede Kongerige.

Ændringsforslag 73
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Under anvendelsen af direktiv 
2011/92/EU er det nødvendigt at sikre et 
konkurrencepræget erhvervsklima, særlig 
for små og mellemstore virksomheder, for 
at skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst i overensstemmelse med de mål, der 
er opstillet i Kommissionens meddelelse,

(12) Under anvendelsen af direktiv 
2011/92/EU er det nødvendigt at sikre 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i 
overensstemmelse med de mål, der er 
opstillet i Kommissionens meddelelse,
"Europa 2020 – En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst".
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"Europa 2020 – En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst".

Or. es

Begrundelse

Forenkling af punktet. Det er altid positivt at sikre virksomhedernes og de små og 
mellemstore virksomheders konkurrenceevne, men det må aldrig gå forud for de 
miljøgarantier, som et projekt bør opfylde.

Ændringsforslag 74
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Under anvendelsen af direktiv 
2011/92/EU er det nødvendigt at sikre et 
konkurrencepræget erhvervsklima, særlig 
for små og mellemstore virksomheder, for 
at skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst i overensstemmelse med de mål, der 
er opstillet i Kommissionens meddelelse,
"Europa 2020 – En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst".

(12) Under anvendelsen af direktiv 
2011/92/EU er det nødvendigt at sikre et 
konkurrencepræget erhvervsklima, særlig 
for små og mellemstore virksomheder, for 
at skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst i overensstemmelse med de mål, der 
er opstillet i Kommissionens meddelelse,
"Europa 2020 – En strategi for intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst", og med den 
for nyligt ajourførte meddelelse om 
industripolitikken "En stærkere 
europæisk industripolitik for vækst og 
økonomisk genopretning" 
(COM(2012)0582).

Or. en

Begrundelse

EU må udnytte det fulde potentiale af alle sine eksisterende politiske instrumenter inden for 
miljø- og industripolitik og udvikle en integreret tilgang for at nå målene med EU's 
industripolitik. Miljøkonsekvensvurderinger (VVM) er et centralt skridt i muliggørelsen af 
visse industriprojekter og bidrager til EU's økonomiske udvikling og vækst.

Ændringsforslag 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Der gives kun tilladelse til offentlige 
og private projekter, der forventes at få en 
væsentlig indvirkning på miljøet, når der 
er foretaget en miljøkonsekvensvurdering 
af den væsentlige indvirkning, sådanne 
projekter forventes at have på miljøet.
Konsekvensvurderingen foretages på 
basis af de relevante informationer fra 
bygherren og suppleres, om nødvendigt, 
af de myndigheder og medlemmer af 
offentligheden, som forventes at blive 
påvirket af projektet.
Konsekvensvurderingen foretages af 
uafhængige, akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter, til hvis betaling 
bygherren også bidrager.

Or. lt

Ændringsforslag 76
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Med henblik på at styrke 
offentlighedens adgang og 
gennemsigtigheden, bør der i hver enkelt 
medlemsstat stilles en central portal til 
rådighed, der elektronisk formidler 
rettidige miljøoplysninger vedrørende 
gennemførelsen af dette direktiv.

Or. en
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Ændringsforslag 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at mindske den administrative 
byrde, smidiggøre 
beslutningstagningsprocessen og reducere 
projektomkostningerne skal der tages de
nødvendige skridt med henblik på at 
standardisere de kriterier, der skal 
efterleves, jf. forordning (EU) 1025/2012 
om europæisk standardisering1. Formålet 
er at støtte anvendelsen af den bedste 
tilgængelige teknik (BAT), forbedre 
konkurrenceevnen og undgå forskellige 
fortolkninger af reglen.
_______________
1 EUT L 316 af 14.11.2012, s.12.

Or. es

Ændringsforslag 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Med det formål altid at forenkle og 
fremme de kompetente myndigheders 
arbejde skal der udarbejdes vejledninger 
vedrørende kriterierne, der tager højde for 
de forskellige sektorers industrielle eller 
økonomiske aktivitet. Med hensyn til 
denne foranstaltning kan vejledningerne i 
artikel 6 om anvendelse af direktiv 
92/43/EØF om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter tjene som 
inspiration1.
_______________
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1EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. 

Or. es

Ændringsforslag 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) Med det formål at respektere og 
bevare den kulturhistoriske arv udvikler 
Kommissionen og/eller medlemsstaterne 
en vejledning om de kriterier, der skal 
efterleves.

Or. es

Begrundelse

I mange tilfælde ved forvaltningerne ikke, hvilke kriterier de skal anvende eller vurdere for at 
bevare den kulturhistoriske arv. Denne foranstaltning vil give større vished.

Ændringsforslag 80
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringen har vist, at det i 
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til ikke at anvende direktivet i sådanne 
tilfælde.

(13) Erfaringen har vist, at det i 
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til rent undtagelsesvist ikke at anvende 
direktivet på projekter, der udelukkende 
har et civilt beredskabsformål, forudsat at 
Kommissionen og den berørte 
offentlighed informeres herom på 
passende vis.
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Or. en

Ændringsforslag 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringen har vist, at det i 
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til ikke at anvende direktivet i sådanne 
tilfælde.

(13) Erfaringen har vist, at det i 
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til ikke at anvende direktivet i sådanne
usædvanlige tilfælde efter at have hørt 
den berørte offentlighed.

Or. en

Ændringsforslag 82
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringen har vist, at det i 
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til ikke at anvende direktivet i sådanne 
tilfælde.

(13) Erfaringen har vist, at det i 
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til ikke at anvende direktivet i sådanne 
tilfælde. I den forbindelse bør direktivet 
tage højde for bestemmelserne i 
Esbokonventionen, som pålægger de 
deltagende stater en forpligtelse med 
hensyn til notifikation og samråd i 
forbindelse med grænseoverskridende 
projekter. Ved sådanne 
grænseoverskridende projekter bør 
Kommissionen spille en mere proaktiv og 
formidlende rolle, når og hvis det er 



AM\936759DA.doc 15/72 PE510.827v01-00

DA

hensigtsmæssigt og muligt.

Or. en

Ændringsforslag 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Proportionalitet skal tages i 
betragtning i miljøkonsekvensvurderingen 
af projekterne. De krav, der stilles i VVM-
vurderingen af et projekt, skal være 
proportionale med dets størrelse og den 
fase, det befinder sig i.

Or. en

Ændringsforslag 84
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Artikel 1, stk. 4, i direktiv 
2011/92/EU, der bestemmer, at direktivet 
ikke finder anvendelse på projekter, der 
vedtages i enkeltheder ved en national 
særlov, åbner en kattelem med 
begrænsede proceduremæssige garantier 
og vil i væsentlig grad kunne omgå 
gennemførelsen af direktivet.

Or. en

Ændringsforslag 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) For at undgå unødvendige tiltag og 
udgifter skal der i forbindelse med de 
projekter, der er opført i bilag II, 
forelægges en hensigtsbeskrivelse på højst 
30 sider om projektets karakteristika og 
placering med henblik på gennemførelse 
af en screening, der består i en indledende 
vurdering af projektets gennemførlighed. 
Denne screening bør være offentlig og 
behandle de faktorer, der er anført i 
artikel 3. Projektets væsentlige direkte og 
indirekte virkninger skal påvises.

Or. es

Ændringsforslag 86
João Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De kompetente myndigheder bør 
forpligtes til at foretage en afgrænsning
("scoping") af, hvor omfattende og 
detaljerede miljøoplysninger der skal
forelægges i form af en miljørapport. For 
at forbedre kvaliteten af vurderingen og 
strømline beslutningsprocessen er det 
vigtigt at fastsætte på EU-plan, hvilke 
kategorier af oplysninger de kompetente 
myndigheders afgrænsning skal omfatte.

(17) De kompetente myndigheder bør 
forpligtes til at foretage en afgrænsning
("scoping") af, hvor omfattende og 
detaljerede miljøoplysninger der skal
behandles i form af en
konsekvensundersøgelse. For at forbedre 
kvaliteten af vurderingen og strømline 
beslutningsprocessen er det vigtigt at 
fastsætte på EU-plan, hvilke kategorier af 
oplysninger de kompetente myndigheders 
afgrænsning skal omfatte.

Or. pt

Ændringsforslag 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De kompetente myndigheder bør 
forpligtes til at foretage en afgrænsning
("scoping") af, hvor omfattende og 
detaljerede miljøoplysninger der skal 
forelægges i form af en miljørapport. For at 
forbedre kvaliteten af vurderingen og 
strømline beslutningsprocessen er det 
vigtigt at fastsætte på EU-plan, hvilke 
kategorier af oplysninger de kompetente
myndigheders afgrænsning skal omfatte.

(17) De kompetente myndigheder bør 
forpligtes til at foretage en afgrænsning
("scoping") af, hvor omfattende og 
detaljerede miljøoplysninger der skal 
forelægges i form af en miljørapport. For at 
forbedre kvaliteten af vurderingen, 
forenkle procedurerne og strømline 
beslutningsprocessen er det vigtigt at 
fastsætte på EU-plan, hvilke kategorier af 
oplysninger de kompetente myndigheders 
afgrænsning skal omfatte.

Or. en

Ændringsforslag 88
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Den miljørapport om et projekt, som 
bygherren skal forelægge, bør omfatte en 
vurdering af rimelige alternativer til det 
påtænkte projekt, herunder af den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres 
(referencescenario), med det formål at 
forbedre kvaliteten af 
vurderingsprocessen og gøre det muligt at 
integrere miljøhensyn i en tidlig fase af 
projektudformningen.

(18) Den miljørapport om et projekt, som 
bygherren skal forelægge, bør omfatte en 
vurdering af rimelige alternativer til det 
påtænkte projekt.

Or. fr

Ændringsforslag 89
Eija-Riitta Korhola
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Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Den miljørapport om et projekt, som 
bygherren skal forelægge, bør omfatte en 
vurdering af rimelige alternativer til det 
påtænkte projekt, herunder af den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres 
(referencescenario), med det formål at 
forbedre kvaliteten af vurderingsprocessen 
og gøre det muligt at integrere miljøhensyn 
i en tidlig fase af projektudformningen.

(18) Den miljørapport om et projekt, som 
bygherren skal forelægge, bør omfatte en 
vurdering af rimelige alternativer til det 
påtænkte projekt med det formål at 
forbedre kvaliteten af vurderingsprocessen 
og gøre det muligt at integrere miljøhensyn 
i en tidlig fase af projektudformningen.

Or. en

Ændringsforslag 90
João Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Den miljørapport om et projekt, som 
bygherren skal forelægge, bør omfatte en 
vurdering af rimelige alternativer til det 
påtænkte projekt, herunder af den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres
(referencescenario), med det formål at 
forbedre kvaliteten af vurderingsprocessen 
og gøre det muligt at integrere miljøhensyn 
i en tidlig fase af projektudformningen.

(18) Den miljøkonsekvensundersøgelse
om et projekt, som bygherren skal 
forelægge, bør omfatte en vurdering af alle
rimelige alternativer til det påtænkte 
projekt, herunder af den nuværende 
miljøstatus' sandsynlige udvikling, hvis 
projektet ikke gennemføres
(referencescenario), med det formål at 
forbedre kvaliteten af vurderingsprocessen 
og gøre det muligt at integrere miljøhensyn 
i en tidlig fase af projektudformningen.
(Dette ændringsforslag vedrører hele 
dokumentet)

Or. pt

Begrundelse

Ved at fastholde betegnelsen "miljøkonsekvensundersøgelse" i stedet for "miljørapport" er det 
muligt at knytte miljøkonsekvensvurderingen, dens mål og metodik stærkere sammen. En 
ændret terminologi vil ikke blot skabe forvirring, men ændre det endelige dokuments 
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anvendelsesområde og formål.

Ændringsforslag 91
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Der bør indføres tidsfrister for de 
forskellige trin i 
miljøkonsekvensvurderingen af projekter 
for at bidrage til en mere effektiv 
beslutningsproces og øge retssikkerheden, 
idet der også tages hensyn til det påtænkte 
projekts art, kompleksitet, placering og 
dimensioner. Disse tidsfrister bør under 
ingen omstændigheder føre til, at man går 
på kompromis med de høje 
miljøbeskyttelsesstandarder, navnlig ikke 
dem, der følger af anden EU-lovgivning på 
miljøområdet, og heller ikke med 
offentlighedens deltagelse og adgang til 
klage og domstolsprøvelse.

(22) Der bør indføres rimelige og 
forudsigelige tidsfrister for de forskellige 
trin i miljøkonsekvensvurderingen af 
projekter for at bidrage til en mere effektiv 
beslutningsproces og øge retssikkerheden, 
idet der også tages hensyn til det påtænkte 
projekts art, kompleksitet, placering og 
dimensioner. Disse tidsfrister bør under 
ingen omstændigheder føre til, at man går 
på kompromis med de høje 
miljøbeskyttelsesstandarder, navnlig ikke 
dem, der følger af anden EU-lovgivning på 
miljøområdet, og heller ikke med 
offentlighedens deltagelse og adgang til 
klage og domstolsprøvelse.

Or. en

Ændringsforslag 92
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) En af målsætningerne i 
Århuskonventionen, der er ratificeret af 
EU og gennemført i Unionens egen 
lovgivning, er at sikre offentlig deltagelse 
i beslutningsprocesser på miljøområdet. 
En sådan deltagelse, herunder deltagelse 
af sammenslutninger, organisationer og 
grupper, især ikkestatslige organisationer, 
som fremmer miljøbeskyttelse, bør derfor 
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fremmes. Artikel 9, stk. 2 og 4, i 
Århuskonventionen indeholder ydermere 
bestemmelser om adgang til ved en 
domstol eller ved andre procedurer at få 
prøvet den materielle og processuelle 
lovlighed af enhver afgørelse, handling 
eller undladelse, der er omfattet af 
bestemmelserne om offentlig deltagelse i 
konventionens artikel 6.

Or. es

Begrundelse

Betragtning 17, 19, 20 og 21 fra det tidligere direktiv medtages i forkortet udgave. 
Principperne i Århuskonventionen bør fortsat omtales i det nye direktivs betragtninger.

Ændringsforslag 93
João Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) En inddragelse af offentligheden i 
beslutningstagningen er afgørende for at 
sikre, at der tages hensyn til synspunkter 
og betænkeligheder, som kan være 
relevante for beslutningerne, hvorved 
ansvarlighed og gennemsigtighed i 
beslutningsprocessen fremmes, 
beslutningernes formelle kvalitet 
forbedres, og offentlighedens 
opmærksomhed på miljøspørgsmål øges.

Or. pt

Ændringsforslag 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) I henhold til gældende direktiv 
2011/92/EU er efterforskning efter og 
udvinding af såvel konventionelle som 
ukonventionelle kulbrinter omfattet af 
bilag II med undtagelse af den 
efterforskede eller udvundne mængde. 
Sådanne projekter kræver en individuel 
kontrol på basis af de kriterier, der er 
nævnt i bilag III, med henblik på at 
bestemme, hvorvidt indvirkningerne på 
miljøet er væsentlige. I henhold til 
"Kommissionens vejledning om 
anvendelsen af direktiv 85/337/EØF på 
projekter vedrørende efterforskning efter 
og udvinding af ukonventionelle 
kulbrinter"1 og kravene i Europa-
Parlamentets beslutning af 21. november 
2012 om miljøindvirkninger af udvinding 
af skifergas og skiferolie2 skal projekter 
vedrørende ukonventionelle kultbrinter 
omfattes af nærværende direktiv, således 
som det allerede er tilfælde med 
konventionelle aktiviteter. Bilag I til 
direktiv 2011/92/EU bør derfor ændres, 
således at projekter i tilknytning til 
efterforskning efter og udvinding af 
ukonventionelle kulbrinter, som kan 
forventes at få væsentlig indvirkning på 
miljøet, er undergivet en obligatorisk 
vurdering af miljøpåvirkningen.
__________________
1 Ares(2011)1339393.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0443.

Or. it

Ændringsforslag 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) De tærskelværdier for beskyttelse, 
der er fastsat for olie og naturgas i bilag I 
til direktiv 2011/92/EU, tager ikke højde 
for det særlige forhold omkring de daglige 
produktionsniveauer for ukonventionelle 
kulbrinter, der ofte er svingende og 
lavere, og som opnås med 
udvindingsteknikker, der er særligt 
miljøbelastende, som f.eks. hydraulisk 
frakturering. Som følge heraf, og på trods 
af deres miljøindvirkninger, bør projekter 
vedrørende disse kulbrinter være 
underlagt en obligatorisk 
konsekvensvurdering i henhold til bilag I 
til nærværende direktiv, uanset den 
udvundne mængde.

Or. es

Begrundelse

Dette ændringsforslag genbruger formuleringen fra ordførerens ændringsforslag 8, men 
forenkler og supplerer ordlyden med det formål at understrege, at behovet for en vurdering af 
ukonventionelle kulbrinter ikke så meget skyldes den udvundne mængde, men snarere de 
miljøbelastende teknikker, der anvendes i forbindelse med udvindingen.

Ændringsforslag 96
Tadeusz Cymański

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Bilag II indeholder bl.a. projekter 
vedrørende efterforskning efter 
ukonventionelle kulbrinter, uanset de 
udvundne mængder på dette stadie.

Or. pl
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Ændringsforslag 97
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) De nye bestemmelser bør også gælde 
for projekter, for hvilke anmodningen om
tilladelse er indgivet før fristen for 
gennemførelse af direktivet i national ret, 
men for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato.

(24) De nye bestemmelser bør kun gælde 
for projekter, for hvilke der formelt er 
indledt en VVM-procedure efter fristen for 
gennemførelse af direktivet i national ret.

Or. en

Begrundelse

At kræve af projektudviklere, som har indledt en VVM-procedure inden gennemførelsen af i 
national ret af det ændrede VVM-direktiv, at de skal opfylde de nye krav, hvis denne 
procedure ikke er afsluttet på tidspunktet for gennemførelse i national ret, er i strid med nogle 
af de grundlæggende retsprincipper som f.eks. principperne om ikketilbagevirkende kraft og 
retssikkerhed.

Ændringsforslag 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) De nye bestemmelser bør også gælde 
for projekter, for hvilke anmodningen om 
tilladelse er indgivet før fristen for 
gennemførelse af direktivet i national ret, 
men for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato.

(24) De nye bestemmelser bør kun gælde 
for projekter, for hvilke VVM-
undersøgelsen ikke er indledt på datoen
for gennemførelse af direktiv 2011/92/EU i 
national ret.

Or. en

Begrundelse

Den anvendelse med tilbagevirkende kraft, der foreslås i Kommissionens tekst, skaber 



PE510.827v01-00 24/72 AM\936759DA.doc

DA

betydelig retsusikkerhed for projektudviklere. Tilbagevirkende kraft kan således føre til en 
genåbning af vilkårene og fristerne for proceduren, hvorved projektudviklere forpligtes til at 
gentage proceduremæssige skridt, som de allerede har taget. Det kan resultere i væsentlige 
forsinkelser og øgede omkostninger for både projektudviklere og kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) De nye bestemmelser bør også gælde 
for projekter, for hvilke anmodningen om 
tilladelse er indgivet før fristen for 
gennemførelse af direktivet i national ret, 
men for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato.

(24) De nye bestemmelser bør
udelukkende gælde for projekter, for 
hvilke vurderingen af indvirkningen på 
miljøet endnu ikke er indledt før fristen for 
gennemførelse af nærværende direktiv i 
national ret.

Or. it

Ændringsforslag 100
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 2, litra a), affattes første led 
således:

udgår

"- gennemførelse af anlægsarbejder eller 
nedrivningsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder"

Or. de

Begrundelse

Genindsættelse af ordlyden i det i øjeblikket gældende VVM-direktiv. Dermed underkastes 
nedrivningsarbejder ikke længere regelmæssigt en miljøkonsekvensvurdering. Nedrivning af 
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bygninger, installationer og arbejder samt opgravning af veje betragtes i reglen ikke som et 
indgreb i det naturlige miljø eller landskabet, men resulterer derimod i en forbedring af 
beskaffenheden af jord, vand, natur og landskab. Derfor bør disse projekter, der tjener til at 
reducere inddragelsen af arealer og dermed udtrykkeligt gennemføres med henblik på 
miljøbeskyttelse, ikke underkastes nogen miljøkonsekvensvurdering.

Ændringsforslag 101
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 2, litra a), affattes første led 
således:

udgår

"- gennemførelse af anlægsarbejder eller 
nedrivningsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder"

Or. de

Ændringsforslag 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 2, litra a), affattes første led 
således:

udgår

"- gennemførelse af anlægsarbejder eller 
nedrivningsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder"

Or. en
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Begrundelse

Medtagelse af nedrivningsarbejder er uforholdsmæssigt.

Ændringsforslag 103
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 2, litra a), affattes første led 
således:

udgår

"- gennemførelse af anlægsarbejder eller 
nedrivningsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder"

Or. en

Begrundelse

Nedrivningsarbejder kan betragtes som indgreb i det naturlige miljø (sag C-50/09). Den 
nuværende definition omfatter allerede nedrivningsarbejder, og derfor er det ikke nødvendigt 
at ændre den. Dette direktiv bør kun gælde for nedrivning af projekter omfattet af bilag I og 
II. På grund af nedrivningsarbejdernes art giver det mening at betegne disse arbejder som et 
bilag II-projekt. Derfor bør bilag II.13 ændres, så det omfatter nedrivningsarbejder omfattet 
af bilag I og II.

Ændringsforslag 104
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelse af anlægsarbejder eller 
nedrivningsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder

- gennemførelse af anlægsarbejder og
andre installationer eller arbejder; 
nedrivningsarbejder er ligeledes omfattet 
af dette direktiv, såfremt de ikke er 
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underlagt sektorspecifikke regler

Or. fr

Begrundelse

Visse nedrivningsarbejder har ikke væsentlig indvirkning på miljøet. De bør således fritages 
fra yderligere forpligtelser, hvis selve destruktionen allerede pålægger forpligtelser.

Ændringsforslag 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) I stk. 2, litra a), affattes første led
således:

a) I stk. 2, litra a), tilføjes efter første led
følgende:

"- gennemførelse af anlægsarbejder eller
nedrivningsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder"

"- gennemførelse af nedrivningsarbejder, 
som ikke er omfattet af direktiv 
2004/35/EF og 2010/75/EU"

Or. it

Begrundelse

For at undgå overlapning af regler og procedurer.

Ændringsforslag 106
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – led 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelse af anlægsarbejder eller
nedrivningsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder

- gennemførelse af anlægsarbejder eller 
andre installationer eller arbejder, 
herunder nedrivningsarbejder, der 
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umiddelbart hænger sammen hermed 

Or. de

Begrundelse

Ordlyden i det gældende VVM-direktiv bør bibeholdes. Det bør kun være 
nedrivningsarbejder, der umiddelbart hænger sammen med gennemførelse af installationer 
eller arbejder, der er omfattet heraf. Der er ingen begrundelse for at medtage andre 
nedrivningsarbejder, der udelukkende vedrører fjernelse af anlæg, og som dermed ikke 
belaster miljøet.

Ændringsforslag 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelse af anlægsarbejder eller
nedrivningsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder

- gennemførelse af anlægsarbejder og 
tilknyttede nedrivningsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder

Or. en

Ændringsforslag 108
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelse af anlægsarbejder eller
nedrivningsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder

- gennemførelse af anlægsarbejder, 
herunder nedrivningsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder

Or. en
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Begrundelse

Forslaget henviser specifikt til nedrivningsarbejder som et af de områder, for hvilke der 
kræves en VVM. Medlemsstaterne tilpasser dette i deres nationale lovgivning.

Ændringsforslag 109
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelse af anlægsarbejder eller
nedrivningsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder

- gennemførelse af anlægsarbejder og, hvis 
det er relevant, nedrivningsarbejder eller 
andre installationer eller arbejder eller 
driften heraf

Or. en

Begrundelse

Der bør gennemføres en fuldstændig miljøkonsekvensvurdering for hele livscyklussen, 
herunder drifts- og nedlukningsfaserne.

Ændringsforslag 110
Sabine Wils, João Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- gennemførelse af anlægsarbejder eller 
nedrivningsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder

- gennemførelse af anlægsarbejder eller 
nedrivningsarbejder, etablering eller
udvidelse af byggearbejder eller andre 
installationer, ændring af driften af 
installationer eller installationers ydeevne 
i overensstemmelse med stk. 1 

Or. en
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Begrundelse

I forbindelse med strukturel og operationel udvidelse (f.eks. forøgelse af kapaciteten) af 
installationer – selv med forventede betydelige miljøpåvirkninger – skal der kun udføres 
VVM-undersøgelser, hvis de godkendes i en formel administrativ procedure. Denne mangel 
afhjælpes med dette ændringsforslag.

Ændringsforslag 111
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I stk. 2, litra a), affattes andet led 
således:
"- andre indgreb i det naturlige miljø 
eller i landskaber, herunder sådanne, 
der tager sigte på efterforskning efter og 
udnyttelse af ressourcer i 
undergrunden"

Or. en

Begrundelse

Udnyttelse af ressourcer i undergrunden er allerede omfattet af projektet. Efterforskning efter 
ressourcer i undergrunden tilføjes for at medtage prospekteringsarbejder.

Ændringsforslag 112
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I stk. 2, litra a), affattes andet led 
således:
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"- andre indgreb i det naturlige miljø 
eller i landskaber, herunder sådanne, 
der tager sigte på efterforskning efter og 
udvinding af kulbrinte"

Or. en

Begrundelse

Udvinding af kulbrinte skal være omfattet af projektet. Efterforskning efter kulbrinte tilføjes 
for at medtage prospekteringsarbejder.

Ændringsforslag 113
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 a (nyt)  

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I stk. 2, litra a), indsættes følgende 
afsnit:
"Ved projekt forstås ikke projekter og 
aktiviteter, der vedtages i enkeltheder eller 
er tilladt ved en særlig national lov."

Or. de

Begrundelse

Da projektbegrebet ikke blot omfatter gennemførelse af anlægsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder, men også "andre indgreb i det naturlige miljø eller i 
landskabet", får EU-medlemsstaterne den nødvendige fleksibilitet til i enkelttilfælde at kræve, 
at der gennemføres en VVM, hvis en aktivitet evt. har betydelige indvirkninger på miljøet. Det 
bør dog ikke være nødvendigt at foretage dette skøn, hvis medlemsstaten har besluttet sig for 
at vedtage en særlov, der er i overensstemmelse med EU-retten, og som tillader bestemte 
aktiviteter eller muliggør en myndighedstilladelse. 

Ændringsforslag 114
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
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Direktiv 2011/92/EU 
Artikel 1 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 2, litra c), affattes således:
"c) "tilladelse": afgørelse fra den eller 
de kompetente myndighed(er), som giver 
bygherren ret til at påbegynde 
projektet."

Or. en

Ændringsforslag 115
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra a a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Stk. 2, litra f), affattes således:
"f) "kompetente myndighed(er)": 
myndighed(er), som medlemsstaterne 
udpeger til at udføre de opgaver, der 
følger af dette direktiv. Medlemsstaterne 
er ikke forpligtede til at overdrage den/de 
myndighed/myndigheder, der gives 
kompetence til at tildele eller afslå 
tilladelse, alle andre kompetencer, der 
følger af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Direktivet giver anledning til adskillige kompetencer (f.eks. til at screene et projekt, at 
fastlægge omfang osv.), og det fremgår, at medlemsstaterne bør udpege en "kompetent 
myndighed" for hver af disse kompetencer. Det bør klart fremgå af definitionen, at 
medlemsstaterne ikke er forpligtede til at overdrage alle disse kompetencer til de 
myndigheder, der gives kompetence til at tildele eller afslå tilladelse. Medlemsstaterne bør 
have lov til f.eks. at overdrage kompetence til at screene eller fastlægge omfanget af projektet 
til en myndighed og kompetence til at indrømme eller afslå tilladelse til en anden myndighed.
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Ændringsforslag 116
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "miljøkonsekvensvurdering": en proces i 
henhold til artikel 5 – 10, der omfatter 
udfærdigelse af en miljørapport,
gennemførelse af høringer (herunder af 
den berørte offentlighed og
miljømyndighederne), den kompetente 
myndigheds vurdering under hensyntagen 
til miljørapporten og resultaterne af 
høringerne som led i tilladelsesproceduren 
samt offentliggørelse af information om 
afgørelsen.

g) "miljøkonsekvensvurdering": en proces i 
henhold til artikel 5 – 10, der omfatter 
udfærdigelse af en miljørapport, den 
kompetente myndigheds kontrol, 
hensyntagen til miljørapporten og 
resultaterne af høringerne (herunder af 
den berørte offentlighed og
myndighederne) som led i 
tilladelsesproceduren samt offentliggørelse 
af information om afgørelsen.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af en klar definition af "miljøkonsekvensvurdering" bør ikke misbruges til at 
udvide direktivets anvendelsesområde/indføre ekstra krav. Kommissionen kræver offentlig 
høring på to tidspunkter: 1) når miljørapporten udarbejdes, og 2) i forbindelse med den 
generelle høring i løbet af beslutningsprocessen. En sådan dobbelt offentlig høring 1) savner 
merværdi, 2) tvinger medlemsstaterne til at tilpasse velfungerende lovgivning 3) forlænger 
den samlede procedure unødigt. I vores ændringsforslag tages der fuldt hensyn til 
miljøkonsekvensvurderingen i beslutningen om tilladelse.

Ændringsforslag 117
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra g 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "miljøkonsekvensvurdering": en proces i g) "miljøkonsekvensvurdering": en proces i 
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henhold til artikel 5 – 10, der omfatter 
udfærdigelse af en miljørapport, 
gennemførelse af høringer (herunder af den 
berørte offentlighed og 
miljømyndighederne), den kompetente 
myndigheds vurdering under hensyntagen 
til miljørapporten og resultaterne af 
høringerne som led i tilladelsesproceduren 
samt offentliggørelse af information om 
afgørelsen.

henhold til artikel 5 – 10, der omfatter 
udfærdigelse af en miljørapport, herunder 
overvejelse af rimelige alternativer,
gennemførelse af høringer (herunder af den 
berørte offentlighed og 
miljømyndighederne), den kompetente 
myndigheds vurdering under hensyntagen 
til miljørapporten og resultaterne af 
høringerne som led i tilladelsesproceduren, 
fastlæggelse af foranstaltninger til 
overvågning af væsentlige negative 
miljøpåvirkninger og foranstaltninger til 
afhjælpning og kompensation samt 
offentliggørelse af information om 
afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 118
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1– stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "miljøkonsekvensvurdering": en proces i 
henhold til artikel 5 – 10, der omfatter 
udfærdigelse af en miljørapport, 
gennemførelse af høringer (herunder af den 
berørte offentlighed og 
miljømyndighederne), den kompetente
myndigheds vurdering under hensyntagen 
til miljørapporten og resultaterne af 
høringerne som led i tilladelsesproceduren 
samt offentliggørelse af information om 
afgørelsen.

g) "miljøkonsekvensvurdering": en proces i 
henhold til artikel 5 – 10, der omfatter 
udfærdigelse af en miljørapport under 
bygherrens ansvar, gennemførelse af 
høringer (herunder af den berørte 
offentlighed og miljømyndighederne som 
anført i artikel 6, stk. 1), vurdering fra den 
kompetente myndighed og/eller de 
kompetente myndigheder som anført i 
artikel 6, stk. 1, under hensyntagen til 
miljørapporten og resultaterne af 
høringerne som led i tilladelsesproceduren 
samt offentliggørelse af information om 
afgørelsen.

Or. fr
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Begrundelse

Definitionen, som Kommissionen har givet, kan fortolkes som en overførsel af ansvar fra 
bygherren til den kompetente myndighed. Dette ændringsforslag skal løse dette problem ved 
at præcisere visse bestemmelser.

Ændringsforslag 119
Sabine Wils, João Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "miljøkonsekvensvurdering": en proces i 
henhold til artikel 5 – 10, der omfatter 
udfærdigelse af en miljørapport, 
gennemførelse af høringer (herunder af den 
berørte offentlighed og 
miljømyndighederne), den kompetente 
myndigheds vurdering under hensyntagen 
til miljørapporten og resultaterne af 
høringerne som led i tilladelsesproceduren 
samt offentliggørelse af information om 
afgørelsen.

g) "miljøkonsekvensvurdering": en proces i 
henhold til artikel 5 – 10, der omfatter 
udfærdigelse af en miljørapport, 
gennemførelse af høringer (herunder af den 
berørte offentlighed og 
miljømyndighederne), den kompetente 
myndigheds vurdering under hensyntagen 
til miljørapporten, herunder den 
oprindelige immissionsbelastning, og 
resultaterne af høringerne som led i 
tilladelsesproceduren samt offentliggørelse 
af information om afgørelsen.

Or. en

Begrundelse

Sammenknytning af VVM-procedurerne og godkendelsesprocesserne under en særlig ret 
(sektorbestemte forordninger) forhindrer en holistisk idenfikation, beskrivelse og vurdering af 
miljøpåvirkningerne. Der ses bort fra den oprindelige immissionsbelastning på projektstedet 
som følge af drift af eksisterende installationer og fra transportsektoren. Konsekvenserne af 
projektet kan kun vurderes ordentligt ved at medtage disse oprindelige 
immissionsbelastninger.

Ændringsforslag 120
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra g 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "miljøkonsekvensvurdering": en proces i 
henhold til artikel 5 – 10, der omfatter 
udfærdigelse af en miljørapport, 
gennemførelse af høringer (herunder af den 
berørte offentlighed og 
miljømyndighederne), den kompetente 
myndigheds vurdering under hensyntagen 
til miljørapporten og resultaterne af 
høringerne som led i tilladelsesproceduren 
samt offentliggørelse af information om 
afgørelsen.

g) "miljøkonsekvensvurdering": en proces i 
henhold til artikel 5 – 10, der omfatter 
udfærdigelse af en miljørapport, 
gennemførelse af høringer (herunder af den 
berørte offentlighed og 
miljømyndighederne), den kompetente 
myndigheds vurdering under hensyntagen 
til miljørapporten under inddragelse af 
imissionsbelastningen og resultaterne af 
høringerne som led i tilladelsesproceduren 
samt offentliggørelse af information om 
afgørelsen.

Or. de

Ændringsforslag 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 2 tilføjes følgende definition: 
"ga) "standard": en teknisk specifikation, 
der er vedtaget af et anerkendt 
standardiseringsorgan, til gentagen eller 
konstant anvendelse, men hvis 
overholdelse ikke er obligatorisk, og som 
er en af følgende typer standarder:
a) "international standard": en standard, 
der er vedtaget af et internationalt 
standardiseringsorgan
b) "europæisk standard": en standard, 
der er vedtaget af en europæisk 
standardiseringsorganisation
c) "harmoniseret standard": en 
europæisk standard, der er vedtaget på 
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grundlag af en anmodning fra 
Kommissionen med henblik på 
gennemførelse af EU-
harmoniseringslovgivning
d) "national standard": en standard, der 
er vedtaget af et nationalt 
standardiseringsorgan"

Or. en

Begrundelse

Definitionen stammer fra forordning (EU) nr. 1025/2013 om europæisk standardisering.

Ændringsforslag 122
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 2 tilføjes følgende definition: 
"ga) "historiske steder i byer": en del af 
en større helhed omfattende det naturlige 
og det bebyggede miljø og indbyggernes 
hverdagsliv. Inden for dette bredere 
område, der er beriget med værdier af 
fjern eller ny oprindelse, og som hele 
tiden undergår en dynamisk proces med 
gentagne forandringer, kan nye 
byområder betragtes som miljøbeviser på 
udviklingsstadiet."

Or. en

Ændringsforslag 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b b (nyt)



PE510.827v01-00 38/72 AM\936759DA.doc

DA

Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) I stk. 2 tilføjes følgende definition:
"gb) "vurdering af visuelle virkninger": 
visuel virkning defineres som en ændring 
i udseendet af eller udsynet til et opbygget 
eller naturligt landskab og byområder 
som resultat af udviklingen, som kan være 
positiv (forbedring) eller negativ 
(forringelse); en vurdering af visuelle 
virkninger omfatter også nedrivning af 
bygninger, der er fredede, eller som har 
en strategisk rolle i det traditionelle 
billede af en lokalitet eller et landskab; 
begrebet omfatter åbenlys ændring af 
geologisk topografi og eventuelle andre 
hindringer som f.eks. bygninger eller 
mure, der indskrænker udsyn på naturen 
og begrænser landskabets harmoni; 
visuelle virkninger vurderes i høj grad ved 
hjælp af kvalitative vurderinger 
sammenholdt med menneskers 
påskønnelse af og samspil med landskabet 
såvel som den værdi, der hermed tilføjes 
til en lokalitet (genius loci)."

Or. en

Begrundelse

Visuel virkning er af afgørende betydning med hensyn til bl.a. kyster, vindmølleparker og 
historiske bygninger.

Ændringsforslag 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b c (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra g c (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) I stk. 2 tilføjes følgende definition:
"gc) "fælles procedure": i 
overensstemmelse med den fælles 
procedure udsteder den kompetente 
myndighed én miljøkonsekvensvurdering, 
der integrerer en eller flere myndigheders 
vurderinger, uden at dette dog 
indskrænker øvrige bestemmelser i anden 
relevant EU-lovgivning."

Or. en

Ændringsforslag 125
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra g a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 2 tilføjes følgende definition:
"ga) "fælles procedure": i 
overensstemmelse med den fælles 
procedure udsteder den kompetente 
myndighed én miljøkonsekvensvurdering, 
der integrerer en eller flere myndigheders 
vurderinger, uden at dette dog 
indskrænker øvrige bestemmelser i anden 
relevant EU-lovgivning."

Or. en

Ændringsforslag 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b d (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra g d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) I stk. 2 tilføjes følgende definition:
"gd) "forenkling": færre formularer og 
administrative procedurer, udarbejdelse 
af fælles procedurer eller 
koordinationsværktøjer for at integrere de 
mange myndigheders vurderinger; 
forenkling går også ud på at udarbejde 
fælles kriterier, at gøre proceduren med 
fremsendelse af rapporter kortere og 
styrke objektive og videnskabelige 
vurderinger."

Or. en

Ændringsforslag 127
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b b (nyt) 
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) I stk. 2 tilføjes følgende definition:
"gb) "forenkling": færre formularer, 
udarbejdelse af fælles procedurer og 
koordinationsværktøjer for at integrere de 
kompetente myndigheders vurderinger; 
forenkling går også ud på at udarbejde 
fælles kriterier, fastlægge kortere frister 
for fremsendelse af rapporter og styrke 
objektive og videnskabelige vurderinger."

Or. en

Ændringsforslag 128
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 2 tilføjes følgende definition:
"ga) "uafhængig": i stand til at udvise 
teknisk eller videnskabelig objektivitet, 
ikke underlagt bygherrens, den 
kompetente myndigheds eller de 
nationale, regionale og lokale regeringers 
ledelse eller indflydelse."

Or. en

Ændringsforslag 129
Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan fra sag til sag, og 
såfremt der er hjemmel hertil i national 
lovgivning, beslutte ikke at anvende dette 
direktiv på projekter, der alene tjener et 
nationalt forsvarsformål eller et civilt 
beredskabsformål, hvis de vurderer, at en 
sådan anvendelse ville skade disse formål.

3. Medlemsstaterne kan fra sag til sag 
beslutte ikke at anvende dette direktiv på 
projekter, der alene tjener et nationalt 
forsvarsformål eller et civilt 
beredskabsformål, hvis de vurderer, at en 
sådan anvendelse ville skade disse formål.

Or. en

Ændringsforslag 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan fra sag til sag, og 
såfremt der er hjemmel hertil i national 
lovgivning, beslutte ikke at anvende dette 
direktiv på projekter, der alene tjener et 
nationalt forsvarsformål eller et civilt 
beredskabsformål, hvis de vurderer, at en 
sådan anvendelse ville skade disse formål.

3. Medlemsstaterne kan fra sag til sag, og 
såfremt der er hjemmel hertil i national 
lovgivning, beslutte ikke at anvende dette 
direktiv på projekter, der alene tjener et 
nationalt forsvarsformål, hvis de vurderer, 
at en sådan anvendelse ville skade disse 
formål.

Or. en

Begrundelse

Undtagelsen, der vedrører projekter udelukkende med et civilt beredskabsformål, indsættes i 
artikel 2, stk. 4.

Ændringsforslag 131
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan fra sag til sag, og 
såfremt der er hjemmel hertil i national 
lovgivning, beslutte ikke at anvende dette 
direktiv på projekter, der alene tjener et 
nationalt forsvarsformål eller et civilt 
beredskabsformål, hvis de vurderer, at en 
sådan anvendelse ville skade disse formål.

3. Medlemsstaterne kan fra sag til sag, og 
såfremt der er hjemmel hertil i national 
lovgivning, beslutte ikke at anvende dette 
direktiv på projekter, der alene tjener et 
nationalt forsvarsformål eller et civilt 
beredskabsformål, hvis de vurderer, at en 
sådan anvendelse ville skade disse formål, 
og såfremt der ikke er alvorlig risiko for 
befolkningens sundhed.

Or. es

Ændringsforslag 132
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Judith A. Merkies
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
projekter, der vedtages i enkeltheder ved 
en særlig national lov, såfremt de mål, der 
forfølges ved dette direktiv, herunder at 
stille oplysninger til rådighed, nås 
gennem lovgivningsprocessen. Hvert 
andet år fra den dato, der er fastsat i 
artikel 2, stk. 1, i direktiv XXX [OPOCE 
please introduce the n° of this Directive],
underretter medlemsstaterne 
Kommissionen om de tilfælde, hvor de har 
gjort brug af denne bestemmelse.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er en undtagelse, der åbner en kattelem med begrænsede proceduremæssige garantier. 
Selv om de fleste medlemsstater ikke anvender denne undtagelse, kan den i væsentlig grad 
omgå gennemførelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag 133
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
projekter, der vedtages i enkeltheder ved 
en særlig national lov, såfremt de mål, der 
forfølges ved dette direktiv, herunder at 
stille oplysninger til rådighed, nås 
gennem lovgivningsprocessen. Hvert 
andet år fra den dato, der er fastsat i 
artikel 2, stk. 1, i direktiv XXX [OPOCE 
please introduce the n° of this Directive], 

udgår
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underretter medlemsstaterne 
Kommissionen om de tilfælde, hvor de har 
gjort brug af denne bestemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 134
Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra c
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1– stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
projekter, der vedtages i enkeltheder ved en 
særlig national lov, såfremt de mål, der 
forfølges ved dette direktiv, herunder at 
stille oplysninger til rådighed, nås gennem 
lovgivningsprocessen. Hvert andet år fra 
den dato, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, i 
direktiv XXX [OPOCE please introduce 
the n° of this Directive], underretter 
medlemsstaterne Kommissionen om de 
tilfælde, hvor de har gjort brug af denne 
bestemmelse.

4. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
projekter, der godkendes i enkeltheder ved 
en særlig national lov, såfremt de mål, der 
forfølges ved dette direktiv, herunder at 
stille oplysninger til rådighed, nås gennem 
lovgivningsprocessen. Hvert andet år fra 
den dato, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, i 
direktiv XXX [OPOCE please introduce 
the n° of this Directive], underretter 
medlemsstaterne Kommissionen om de 
tilfælde, hvor de har gjort brug af denne 
bestemmelse.

Or. en

Ændringsforslag 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 – litra c a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende indsættes som stk. 4a:
"4a. Nærværende direktiv finder ikke 
anvendelse på arbejder, der er foreskrevet 
inden for rammerne af en tilladelse 
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udstedt i henhold til direktiv 2010/75/EU 
eller er nødvendige for gennemførelsen af 
foranstaltninger til forebyggelse eller 
genopretning af en miljøskade i henhold 
til direktiv 2004/35/EF."

Or. it

Begrundelse

For at undgå overlapning af regler og procedurer.

Ændringsforslag 136
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Artikel 2, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne vedtager efter at 
have hørt offentligheden de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
projekter, der bl.a. på grund af deres 
art, dimensioner eller placering kan 
forventes at få væsentlige indvirkninger 
på miljøet, undergives et krav om 
tilladelse og en vurdering af disse 
indvirkninger, inden der gives tilladelse.
Den kompetente myndighed fastlægger, 
hvis det er relevant, på tidspunktet for 
udstedelse af tilladelsen foranstaltninger 
til overvågning af væsentlige negative 
miljøpåvirkninger og afhjælpende og 
kompenserende foranstaltninger. Disse 
projekter er defineret i artikel 4."

Or. en

Begrundelse

Artikel 2, stk. 1, tilpasses den nye tekst i artikel 8, stk. 2, der indeholder bestemmelser om 
foranstaltninger til overvågning af væsentlige negative miljøpåvirkninger og afhjælpende og 
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kompenserende foranstaltninger. Desuden forbedres inddragelsen af offentligheden.

Ændringsforslag 137
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, underkastes 
projektet en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i den 
pågældende EU-lovgivning.

3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, tilstræber 
medlemsstaterne en koordineret eller en 
fælles procedure, der opfylder kravene i 
den pågældende EU-lovgivning, såfremt 
dette er hensigtsmæssigt.

Or. de

Begrundelse

En koordinering af procedurer som foreslået af Kommissionen hilses principielt velkommen. 
Det bør imidlertid overlades til medlemsstaterne at vurdere, hvilket EU-retsgrundlag der er 
egnet til denne koordinering. Der bør heller ikke "for enhver pris" foretages en koordinering.

Ændringsforslag 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, underkastes
projektet en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i den 

3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, kan projektet
underkastes en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i den 
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pågældende EU-lovgivning. pågældende EU-lovgivning, hvis 
myndighederne i den pågældende 
medlemsstat finder det hensigtsmæssigt.

Or. en

Begrundelse

Den fælles procedure har potentiale til at strømline processen, men den nuværende 
formulering udelukker andre fleksible løsninger. En obligatorisk koordinering vil ikke i sig 
selv forenkle processen eller gøre den hurtigere, men den bør anvendes, hvor det er relevant. 
I nogle medlemsstater er domstolene involveret i vurderingen, og andre myndigheder kan ikke 
bestemme over domstolene.

Ændringsforslag 139
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, underkastes
projektet en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i den 
pågældende EU-lovgivning.

3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, kan projektet
underkastes en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i den 
pågældende EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 140
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis kravet om 3. Hvis kravet om 
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miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, underkastes
projektet en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i den 
pågældende EU-lovgivning.

miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, kan projektet
underkastes en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i den 
pågældende EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 141
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, underkastes
projektet en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i den 
pågældende EU-lovgivning.

3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra
anden EU-lovgivning, kan projektet
underkastes en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i den 
pågældende EU-lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør gives en vis fleksibilitet med hensyn til, hvordan de ønsker at opfylde 
kravene i forskellige EU-direktiver, uden at de overordnede mål med denne lovgivning 
undermineres.

Ændringsforslag 142
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, underkastes
projektet en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i den 
pågældende EU-lovgivning.

3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, kan projektet
underkastes en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i den 
pågældende EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 143
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, underkastes 
projektet en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i den 
pågældende EU-lovgivning.

3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, underkastes 
projektet en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i følgende
EU-lovgivning:

- direktiv 2009/147/EF om beskyttelse af 
vilde fugle
- direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af 
en ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger
- direktiv 2010/75/EU om industrielle 
emissioner
- Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring 
af naturtyper samt vilde dyr og planter.

Or. de
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Ændringsforslag 144
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter den koordinerede procedure 
samordner den kompetente myndighed de 
forskellige vurderinger, som den 
pågældende EU-lovgivning kræver, og 
som udstedes af forskellige myndigheder, 
uden at dette dog indskrænker eventuelle 
modstridende bestemmelser i anden 
relevant EU-lovgivning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vi sætter pris på Kommissionens ønske om at fremskynde og strømline beslutningsprocessen, 
men vi kan ikke støtte en obligatorisk indførelse af en fælles eller koordineret 
vurderingsprocedure. Det ændrede direktiv bør sætte medlemsstaterne i stand til at anvende 
en beslutningsproces, der er skræddersyet til et specifikt projekts behov. Dette betyder, at 
medlemsstaterne frit bør kunne beslutte, om ikkeparallelle eller parallelle procedurer eller en 
fælles eller en ikkefælles procedure vil opfylde et specifikt projekts behov.

Ændringsforslag 145
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter den koordinerede procedure 
samordner den kompetente myndighed de 
forskellige vurderinger, som den 
pågældende EU-lovgivning kræver, og som 
udstedes af forskellige myndigheder, uden 
at dette dog indskrænker eventuelle 
modstridende bestemmelser i anden 

Hvis et projekt er underlagt den 
koordinerede procedure, samordner den 
kompetente myndighed de forskellige 
vurderinger, som den pågældende EU-
lovgivning kræver, og som udstedes af 
forskellige myndigheder, uden at dette dog 
indskrænker eventuelle modstridende 
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relevant EU-lovgivning. bestemmelser i anden relevant EU-
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 146
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter den koordinerede procedure 
samordner den kompetente myndighed de 
forskellige vurderinger, som den 
pågældende EU-lovgivning kræver, og som 
udstedes af forskellige myndigheder, uden 
at dette dog indskrænker eventuelle 
modstridende bestemmelser i anden 
relevant EU-lovgivning.

Efter den koordinerede procedure 
samordner den kompetente myndighed de 
forskellige vurderinger, som den 
pågældende EU-lovgivning kræver, og som 
udstedes af forskellige myndigheder, uden 
at dette dog indskrænker anden relevant 
EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 147
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter den koordinerede procedure 
samordner den kompetente myndighed de 
forskellige vurderinger, som den 
pågældende EU-lovgivning kræver, og som 
udstedes af forskellige myndigheder, uden 
at dette dog indskrænker eventuelle 
modstridende bestemmelser i anden 
relevant EU-lovgivning.

Efter den koordinerede procedure 
samordner den eller de kompetente
myndigheder de forskellige vurderinger, 
som den pågældende EU-lovgivning 
kræver, og som udstedes af forskellige 
myndigheder, uden at dette dog 
indskrænker eventuelle modstridende 
bestemmelser i anden relevant EU-
lovgivning.
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Or. de

Ændringsforslag 148
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter den fælles procedure udsteder den 
kompetente myndighed én 
miljøkonsekvensvurdering, der integrerer 
en eller flere myndigheders vurderinger, 
uden at dette dog indskrænker eventuelle 
modstridende bestemmelser i anden 
relevant EU-lovgivning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Vi går i princippet ind for, at dobbeltvurderinger og alle andre spørgsmål, der hindrer en 
ubesværet afvikling af beslutningsprocessen eller sinker den, bør tages op, men det ændrede 
direktiv skal gøre det muligt at udvikle projekter i faser, og det skal anerkende, at der kan 
kræves tilladelser fra forskellige myndigheder i forbindelse med alle specifikke projekter i 
forskellige faser og på forskellige tidspunkter.

Ændringsforslag 149
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter den fælles procedure udsteder den 
kompetente myndighed én 
miljøkonsekvensvurdering, der integrerer 
en eller flere myndigheders vurderinger, 
uden at dette dog indskrænker eventuelle 
modstridende bestemmelser i anden 

Hvis et projekt er underlagt den fælles 
procedure, udsteder den kompetente 
myndighed én miljøkonsekvensvurdering, 
der integrerer en eller flere myndigheders 
vurderinger, uden at dette dog indskrænker 
eventuelle modstridende bestemmelser i 
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relevant EU-lovgivning. anden relevant EU-lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 150
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter den fælles procedure udsteder den 
kompetente myndighed én 
miljøkonsekvensvurdering, der integrerer 
en eller flere myndigheders vurderinger, 
uden at dette dog indskrænker eventuelle 
modstridende bestemmelser i anden 
relevant EU-lovgivning.

Efter den fælles procedure udsteder den
eller de kompetente myndigheder én 
miljøkonsekvensvurdering, der integrerer 
en eller flere myndigheders vurderinger, 
uden at dette dog indskrænker eventuelle 
modstridende bestemmelser i anden 
relevant EU-lovgivning.

Or. de

Ændringsforslag 151
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger én myndighed 
for hvert projekt, der får ansvaret for at 
lette tilladelsesproceduren for projektet.

udgår

Or. de

Begrundelse

En koordinering af procedurer som foreslået af Kommissionen hilses principielt velkommen. 
Det bør imidlertid overlades til medlemsstaterne at vurdere, hvilket EU-retsgrundlag der er 
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egnet til denne koordinering. Der bør heller ikke "for enhver pris" foretages en koordinering.

Ændringsforslag 152
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger én myndighed 
for hvert projekt, der får ansvaret for at 
lette tilladelsesproceduren for projektet.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 153
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger én myndighed 
for hvert projekt, der får ansvaret for at 
lette tilladelsesproceduren for projektet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Tilsvarende bør udpegningen af én myndighed ske efter medlemsstaternes skøn, så de 
kompetente myndigheder kan struktureres og organiseres på en måde, der giver mening for 
de enkelte nationale systemer, lovrammer og særlige projekter. Det er tilstrækkeligt, at det 
fremgår af det ændrede direktiv, at det ikke er til hinder for en fælles procedure eller en 
koordineret procedure, hvis medlemsstaterne erkender, at en sådan fælles procedure eller 
koordinering vil opfylde et specifikt projekts behov.
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Ændringsforslag 154
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger én myndighed 
for hvert projekt, der får ansvaret for at 
lette tilladelsesproceduren for projektet.

Medlemsstaterne kan udpege én 
myndighed for hvert projekt, der letter
tilladelsesproceduren for projektet.

Or. nl

Ændringsforslag 155
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger én myndighed 
for hvert projekt, der får ansvaret for at 
lette tilladelsesproceduren for projektet.

Medlemsstaterne kan udpege én 
myndighed for hvert projekt, der får 
ansvaret for at lette tilladelsesproceduren 
for projektet.

Or. en

Ændringsforslag 156
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger én myndighed 
for hvert projekt, der får ansvaret for at 
lette tilladelsesproceduren for projektet.

Medlemsstaterne kan udpege én 
myndighed for hvert projekt, der får 
ansvaret for at lette tilladelsesproceduren 
for projektet.
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Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør gives en vis fleksibilitet med hensyn til, hvordan de ønsker at opfylde 
kravene i forskellige EU-direktiver, uden at de overordnede mål med denne lovgivning 
undermineres.

Ændringsforslag 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udpeger én myndighed 
for hvert projekt, der får ansvaret for at 
lette tilladelsesproceduren for projektet.

Medlemsstaterne udpeger én myndighed 
for hvert projekt, der får ansvaret for at 
lette miljøkonsekvensvurderingen for 
projektet.

Or. pl

Ændringsforslag 158
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I alle miljøkonsekvensvurderinger skal 
projektudvikleren i miljørapporten påvise, 
at der er taget hensyn til al anden EU-
lovgivning, der er relevant for det 
foreslåede anlægsprojekt, for hvilket der 
kræves individuelle 
miljøkonsekvensvurderinger.

Or. en



AM\936759DA.doc 57/72 PE510.827v01-00

DA

Begrundelse

Det er vigtigt at understrege, at miljørapportens anvendelsesområde skal tilpasses til de 
overordnede mål med den EU-lovgivning, der finder anvendelse på 
miljøkonsekvensvurderinger.

Ændringsforslag 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 2, stk. 4, affattes således:
"4. Medlemsstaterne kan i 
undtagelsestilfælde fritage et konkret 
projekt helt eller delvist fra de i dette 
direktiv fastsatte bestemmelser, jf. dog 
artikel 7.
Til dette formål skal medlemsstaterne 
fastsætte tærskelværdier til udelukkelse af 
de projekter, der ikke har væsentlig 
indvirkning på miljøet, for at begrænse 
arbejdsbyrden for 
sagsbehandlingstjenesterne og for at sikre 
projektansøgerne ved at muliggøre en 
gennemførelse af projekterne inden for 
rimelige og kontrollerede tidsfrister."

Or. fr

Ændringsforslag 160
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nessa Childers, Vittorio 
Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 2, stk. 4, affattes således:
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"4. Medlemsstaterne kan i 
undtagelsestilfælde, og såfremt der er 
hjemmel hertil i national lovgivning, 
fritage et konkret projekt, der 
udelukkende tjener et civilt 
beredskabsformål, helt eller delvist fra de 
i dette direktiv fastsatte bestemmelser,
hvis en sådan anvendelse ville skade disse 
formål, jf. dog artikel 7.
Medlemsstaterne skal i så fald:
-a) informere og høre den berørte 
offentlighed
a) undersøge, om der bør foretages en 
anden form for vurdering
b) stille oplysninger, der er fremkommet 
i henhold til andre former for vurdering 
som nævnt under litra a), oplysninger 
vedrørende afgørelsen om at indrømme 
undtagelsen samt grundene til, at den er 
blevet indrømmet, til rådighed for den 
berørte offentlighed
c) forud for tilladelsen underrette 
Kommissionen om begrundelsen for den 
indrømmede undtagelse samt give den 
de oplysninger, som de i givet fald stiller 
til rådighed for deres egne statsborgere.
Kommissionen fremsender straks de 
modtagne dokumenter til de øvrige 
medlemsstater.
Kommissionen underretter hvert år 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af dette stykke."

Or. en

Begrundelse

Undtagelsen i artikel 1, stk. 3, der vedrører projekter udelukkende med et civilt 
beredskabsformål, indsættes i artikel 2, stk. 4. Desuden forbedres inddragelsen af 
offentligheden.

Ændringsforslag 161
Franco Bonanini
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 2, stk. 4, affattes således:
"4. Medlemsstaterne kan i 
undtagelsestilfælde fritage et konkret 
projekt helt eller delvist fra de i dette 
direktiv fastsatte bestemmelser, jf. dog 
artikel 7.
Medlemsstaterne skal i så fald:
-a) høre den berørte offentlighed, idet de 
sikrer en passende repræsentation af de 
sociale og økonomiske interessegrupper, 
der befinder sig i det miljø, som påvirkes 
af arbejderne
a) undersøge, om der bør foretages en 
anden form for vurdering
b) stille oplysninger, der er fremkommet 
i henhold til andre former for vurdering 
som nævnt under litra a), oplysninger 
vedrørende afgørelsen om at indrømme 
undtagelsen samt grundene til, at den er 
blevet indrømmet, til rådighed for den 
berørte offentlighed
c) forud for tilladelsen underrette 
Kommissionen om begrundelsen for den 
indrømmede undtagelse samt give den 
de oplysninger, som de i givet fald stiller 
til rådighed for deres egne statsborgere.
Kommissionen fremsender straks de 
modtagne dokumenter til de øvrige 
medlemsstater. 
Kommissionen underretter hvert år 
Europa-Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af dette stykke."

Or. it



PE510.827v01-00 60/72 AM\936759DA.doc

DA

Ændringsforslag 162
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 2, stk. 4, første afsnit, affattes 
således:
"4. Medlemsstaterne kan i 
undtagelsestilfælde og kun efter høring 
af offentligheden fritage et konkret 
projekt helt eller delvist fra de i dette 
direktiv fastsatte bestemmelser, jf. dog 
artikel 7."

Or. en

Ændringsforslag 163
João Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 4 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 2, stk. 4, første afsnit, affattes 
således:
"4. Medlemsstaterne kan i 
undtagelsestilfælde fritage et konkret 
projekt helt eller delvist fra de i dette 
direktiv fastsatte bestemmelser, jf. dog
artikel 6, stk. 1 (nyt), og artikel 7."

Or. pt

Begrundelse

Formålet med indsættelse af udtrykket "artikel 6, stk. 1 (nyt)" er at sikre sammenhæng med 
det ændringsforslag, der forslår, at offentligheden får ret til at anmode om en 
miljøkonsekvensvurdering af et bestemt projekt, der har dens interesse, ved hjælp af den 
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aktive inddragelsesmekanisme, der navnlig inddrager befolkningen, myndigheder eller 
foreninger.

Ændringsforslag 164
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Miljøkonsekvensvurderingen skal,
afhængigt af hvert enkelt tilfælde og i 
overensstemmelse med artikel 4 til 11, 
bestå i på passende måde at påvise,
beskrive og vurdere et projekts væsentlige
direkte og indirekte virkninger på følgende 
faktorer:

Miljøkonsekvensvurderingen skal på 
baggrund af hver enkelt sag, i 
overensstemmelse med artikel 5-10 og på 
passende vis påvise og beskrive et projekts
relevante direkte og indirekte virkninger på 
følgende faktorer og vurdere, om disse 
virkninger er væsentlige:

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af ordet "væsentlig" hilses velkommen, da det gør det klart, at VVM-
undersøgelsen bør fokusere på de miljøaspekter, der sandsynligvis vil blive væsentligt berørt. 
Ordet relevant gør det klart, at kun relevante virkninger bør være omfattet af VVM-
undersøgelsen. Henvisningen til de relevante artikler i direktivet bør være en henvisning til 
artikel 5-10 i stedet for artikel 4-11, da screening (artikel 4) ikke er et element i VVM-
undersøgelser, og det er adgang til domstolene (artikel 11) heller ikke.

Ændringsforslag 165
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Miljøkonsekvensvurderingen skal, 
afhængigt af hvert enkelt tilfælde og i 
overensstemmelse med artikel 4 til 11, 
bestå i på passende måde at påvise, 
beskrive og vurdere et projekts væsentlige 

Miljøkonsekvensvurderingen skal, 
afhængigt af hvert enkelt tilfælde og
basismiljøbetingelserne og i 
overensstemmelse med artikel 4-11, bestå i 
på passende måde at påvise, beskrive og 
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direkte og indirekte virkninger på følgende 
faktorer:

vurdere et projekts væsentlige direkte og 
indirekte virkninger på følgende faktorer:

Or. en

Ændringsforslag 166
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) befolkningen, menneskers sundhed og 
den biologiske mangfoldighed med særlig 
vægt på arter og naturtyper, der er 
beskyttet i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF(*) og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF(**)

a) mennesker, fauna og flora

Or. de

Begrundelse

Ordlyden i det gældende VVM-direktiv skal bibeholdes. De nyligt foreslåede begreber er for 
vage, og der mangler en forbindelse til det konkrete projekt.

Ændringsforslag 167
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) befolkningen, menneskers sundhed og 
den biologiske mangfoldighed med særlig 
vægt på arter og naturtyper, der er 
beskyttet i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF(*) og Europa-Parlamentets og

a) befolkningen, menneskers sundhed, 
fauna, flora og den biologiske 
mangfoldighed med særlig vægt på arter og 
naturtyper, der er beskyttet i henhold til 
direktiv 92/43/EØF og direktiv 
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Rådets direktiv 2009/147/EF(**) 2009/147/EF

Or. en

Ændringsforslag 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) befolkningen, menneskers sundhed og
den biologiske mangfoldighed med særlig 
vægt på arter og naturtyper, der er 
beskyttet i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF(*) og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF(**)

a) befolkningen, menneskers sundhed og
dyr og planter med særlig vægt på arter og 
naturtyper, der er beskyttet i henhold til 
Rådets direktiv 92/43/EØF(*) og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF(**)

Or. it

Begrundelse

Omformulering på basis af den gældende tekst.

Ændringsforslag 169
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) befolkningen, menneskers sundhed og 
den biologiske mangfoldighed med særlig 
vægt på arter og naturtyper, der er 
beskyttet i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF(*) og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF(**)

a) befolkningen, menneskers sundhed og 
den biologiske mangfoldighed og, hvor det 
er relevant, med særlig vægt på arter og 
naturtyper, der er beskyttet i henhold til 
Rådets direktiv 92/43/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF
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Or. en

Ændringsforslag 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) befolkningen, menneskers sundhed og 
den biologiske mangfoldighed med særlig 
vægt på arter og naturtyper, der er 
beskyttet i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF(*) og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF(**)

a) befolkningen, menneskers sundhed og 
den biologiske mangfoldighed med særlig 
vægt på arter og naturtyper, der er 
beskyttet i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF og direktiv 
2000/60/EF(*)
_______________
(*) EUT L 327 af 22.12.2000, s.1.

Or. en

Begrundelse

Vandrammedirektivet tilføjes.

Ændringsforslag 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
2011/92/EG
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og
klimaændringer

b) jordbund, vand, luft, klima og landskab

Or. de
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Begrundelse

Direktivets nuværende ordlyd bør ikke ændres. De nyligt foreslåede begreber er for vage. De 
ville evt. skabe et usikkert retsgrundlag for den senere gennemførelse af direktivet. I sidste 
ende ville omfanget af miljøkonsekvensvurderingen være uklart. Man bør bl.a. fortsat 
bibeholde de for øjeblikket anvendte begreber. Hvad angår følgerne af klimaændringerne, 
efterprøves disse allerede under litra d) og e).

Ændringsforslag 172
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og
klimaændringer

b) jordbund, vand, luft og klima

Or. en

Begrundelse

"Jordarealer" bør slettes, da arealudnyttelse henhører under medlemsstaternes kompetence i 
overensstemmelse med artikel 192, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Det er ikke muligt for projektudviklere af et lokalt projekt at vurdere 
virkningerne på de globale klimaændringer.

Ændringsforslag 173
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og 
klimaændringer

b) jordbund, vand, luft og klimaændringer

Or. de
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Ændringsforslag 174
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
2011/92/EU
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og
klimaændringer

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og
klima

Or. de

Ændringsforslag 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og 
klimaændringer

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og 
klima

Or. pl

Ændringsforslag 176
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU 
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og 
klimaændringer

b) jordarealer, jordbund, undergrund,
vand, luft, klima og klimaændringer samt 
naturressourcer

Or. en
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Ændringsforslag 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og 
klimaændringer

b) jordarealer, undergrund, jordbund, 
vand, luft og klimaændringer

Or. lt

Ændringsforslag 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og 
klimaændringer

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og 
klimaændringer (i form af 
drivhusgasemissioner)

Or. it

Ændringsforslag 179
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) jord under opdyrkning

Or. de

Begrundelse

Med EU-Kommissionens forslag er det første gang, at virkningerne af et projekt på 
jordarealer efterprøves som led i en miljøkonsekvensvurdering. Genstanden for beskyttelse, 
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nemlig jordarealer, bør imidlertid ikke kun være begrænset til det rent kvalitative miljøaspekt, 
der vedrører jordens frugtbarhed, men bør også udvides til opretholdelse af land- og 
skovbrugsarealer i kvantitativ henseende.

Ændringsforslag 180
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) materielle goder, kulturarv og 
landskabet

c) materielle goder og kulturarv

Or. de

Begrundelse

Direktivets nuværende ordlyd bør ikke ændres. De nyligt foreslåede begreber er for vage. De 
ville evt. skabe et usikkert retsgrundlag for den senere gennemførelse af direktivet. I sidste 
ende ville omfanget af miljøkonsekvensvurderingen være uklart.

Ændringsforslag 181
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) materielle goder, kulturarv og 
landskabet

c) materielle goder (herunder indvirkning 
på værdien af ejendomme), kulturarv og 
landskabet

Or. en

Ændringsforslag 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) materielle goder, kulturarv og 
landskabet

c) materielle goder, kulturarv og 
landskabet i overensstemmelse med artikel 
3 i traktaten om Den Europæiske Union 
og artikel 36 og 167 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde

Or. en

Ændringsforslag 183
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) materielle goder, kulturarv og 
landskabet

c) materielle goder, kulturarv og 
landskabet i overensstemmelse med artikel 
3 i traktaten om Den Europæiske Union

Or. en

Ændringsforslag 184
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de i litra a), b) og c) nævnte faktorers 
eksponering, sårbarhed og 
modstandsdygtighed over for natur- og 

udgår
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menneskeskabte katastroferisici.

Or. de

Ændringsforslag 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de i litra a), b) og c) nævnte faktorers 
eksponering, sårbarhed og 
modstandsdygtighed over for natur- og 
menneskeskabte katastroferisici.

udgår

Or. de

Begrundelse

Det er vanskeligt at forudse virkningerne af naturkatastrofer, og de kan ikke bestemmes i 
tilstrækkeligt omfang.

Ændringsforslag 186
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de i litra a), b) og c) nævnte faktorers 
eksponering, sårbarhed og 
modstandsdygtighed over for natur- og 
menneskeskabte katastroferisici.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Med forslaget indføres de i litra a), b) og c) nævnte faktorers eksponering, sårbarhed og 
modstandsdygtighed over for natur- og menneskeskabte katastroferisici. Dermed udvides 
direktivets anvendelsesområde til at omfatte et område, der går videre end miljøspørgsmål, 
som kan føre til mere komplekse, dyrere og længere miljørapporter og kopiere kravene i 
anden EU-lovgivning som f.eks. Seveso III-direktivet (om kontrol med risikoen for større 
uheld) f.eks. i forbindelse med vurdering af faciliteter, der er udsat for katastroferisici.

Ændringsforslag 187
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de i litra a), b) og c) nævnte faktorers 
eksponering, sårbarhed og 
modstandsdygtighed over for natur- og 
menneskeskabte katastroferisici.

e) de i litra a), b) og c) nævnte faktorers 
eksponering, sårbarhed og 
modstandsdygtighed over for sandsynlige
natur- og menneskeskabte katastroferisici, 
for så vidt eksisterende EU-lovgivning 
eller internationale konventioner kræver 
en sådan vurdering.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at anvende dette krav på alle projekter, der er omfattet af direktivet, da 
det ville være for byrdefuldt for mange af dem. Projekter, der er udsat for eller er sårbare 
over for katastrofer, er omfattet af enten andre retsakter i EU-lovgivningen eller 
internationale konventioner.

Ændringsforslag 188
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) der tages højde for betydelige 
miljømæssige konsekvenser for de i nyt 
litra a, b og c nævnte faktorer som følge 
af projektbetingede risici i forbindelse 
med naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer. Man skal se på de 
begivenheder, der efter fornuftig 
vurdering betragtes som værende 
karakteristiske for projekttypen. 

Or. de

Ændringsforslag 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Såfremt der forefindes tilgængelige 
standardiserede procedurer vedrørende 
bestemte projekter eller anlæg, der 
overholder BAT-kriterierne (bedste 
tilgængelige teknik), bør den kompetente 
myndighed tage hensyn til omtalte 
standardisering og fokusere 
miljøkonsekvensvurderingen på 
anlæggets eller projektets placering.

Or. es


