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Amendement 62
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Richtlijn 2011/92/EU moet worden 
gewijzigd om de kwaliteit van de 
milieueffectbeoordelingsprocedure te 
verbeteren, de verschillende stappen van de 
procedure te stroomlijnen en de samenhang 
en synergieën met de overige wetgeving en 
beleidsinitiatieven van de Unie te 
versterken, alsmede met de door de 
lidstaten voor hun bevoegdheidsdomeinen 
ontwikkelde strategieën en 
beleidsmaatregelen.

(3) Richtlijn 2011/92/EU moet worden 
gewijzigd om de kwaliteit van de 
milieueffectbeoordelingsprocedure te 
verbeteren, de verschillende stappen van de 
procedure te stroomlijnen en deze in 
overeenstemming te brengen met de 
beginselen van slimme regelgeving en de 
samenhang en synergieën met de overige 
wetgeving en beleidsinitiatieven van de 
Unie te versterken, alsmede met de door de 
lidstaten voor hun bevoegdheidsdomeinen 
ontwikkelde strategieën en 
beleidsmaatregelen.

Or. en

Motivering

De beginselen van slimme regelgeving moeten bij de herziening van de MEB-richtlijn worden 
toegepast om lasten als gevolg van onnodige regelgeving tot een minimum te beperken, met 
name voor het mkb.

Amendement 63
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Richtlijn 2011/92/EU moet worden 
gewijzigd om de kwaliteit van de 
milieueffectbeoordelingsprocedure te 
verbeteren, de verschillende stappen van de 
procedure te stroomlijnen en de samenhang 
en synergieën met de overige wetgeving en 

(3) Richtlijn 2011/92/EU moet worden 
gewijzigd om de kwaliteit van de 
milieueffectbeoordelingsprocedure te 
verbeteren, de verschillende stappen van de 
procedure te stroomlijnen en de samenhang 
en synergieën met de overige wetgeving en 



PE510.827v01-00 4/78 AM\936759NL.doc

NL

beleidsinitiatieven van de Unie te 
versterken, alsmede met de door de 
lidstaten voor hun bevoegdheidsdomeinen 
ontwikkelde strategieën en 
beleidsmaatregelen.

beleidsinitiatieven van de Unie te 
versterken, alsmede met de door de 
lidstaten voor hun bevoegdheidsdomeinen 
ontwikkelde strategieën en 
beleidsmaatregelen. In veel gevallen 
werden de bestuursrechtelijke procedures 
te ingewikkeld en te lang, wat voor 
vertragingen zorgde en bijkomende 
risico's opleverde voor de bescherming 
van het milieu. Daarom moet Richtlijn 
2011/92/EU onder meer ten doel hebben 
de procedures te vereenvoudigen en te 
harmoniseren. Er moet rekening worden 
gehouden met het feit dat het nuttig kan 
zijn om een enkel loket in het leven te 
roepen, met het oog op een 
gecoördineerde beoordeling of 
gemeenschappelijke procedures in 
gevallen waarin meerdere MEB's nodig 
zijn, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdende 
projecten, en om meer specifieke criteria 
voor verplichte beoordelingen vast te 
stellen.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Richtlijn 2011/92/EU moet worden 
gewijzigd om de kwaliteit van de 
milieueffectbeoordelingsprocedure te 
verbeteren, de verschillende stappen van de 
procedure te stroomlijnen en de samenhang 
en synergieën met de overige wetgeving en 
beleidsinitiatieven van de Unie te 
versterken, alsmede met de door de 
lidstaten voor hun bevoegdheidsdomeinen 
ontwikkelde strategieën en 
beleidsmaatregelen.

(3) Richtlijn 2011/92/EU moet worden 
gewijzigd om de kwaliteit van de 
milieueffectbeoordelingsprocedure te 
verbeteren, de verschillende stappen van de 
procedure te stroomlijnen en de samenhang 
en synergieën met de overige wetgeving en 
beleidsinitiatieven van de Unie te 
versterken, alsmede met de door de 
lidstaten voor hun bevoegdheidsdomeinen 
ontwikkelde strategieën en 
beleidsmaatregelen. In veel gevallen 
werden de bestuursrechtelijke procedures 
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te ingewikkeld en te lang, wat voor 
vertragingen zorgde en bijkomende 
risico's opleverde voor de bescherming 
van het milieu. Daarom moet Richtlijn 
2011/92/EU onder meer ten doel hebben 
de procedures te vereenvoudigen. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit 
dat het nuttig kan zijn om een enkel loket 
in het leven te roepen, met het oog op een 
gecoördineerde beoordeling of 
gemeenschappelijke procedures in 
gevallen waarin meerdere MEB's nodig 
zijn, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdende 
projecten, en om meer specifieke criteria 
voor verplichte beoordelingen vast te 
stellen.

Or. en

Amendement 65
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Om een geharmoniseerde 
toepassing en een gelijk niveau van 
bescherming van het milieu in de hele 
Unie te waarborgen, dient de Commissie 
als hoedster van de Verdragen toe te zien 
op de kwalitatieve en procedurele 
naleving van de bepalingen van Richtlijn 
2011/92/EU, met inbegrip van de 
voorschriften inzake openbare 
raadpleging en inspraak van het publiek.

Or. en

Amendement 66
Christa Klaß
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Bij projecten met mogelijke 
grensoverschrijdende milieueffecten 
zorgen de deelnemende lidstaten voor een 
gemeenschappelijk en paritair 
samengesteld contactpunt dat voor alle 
procedures bevoegd is. Voor de definitieve 
goedkeuring van een project is de 
toestemming van alle betrokken lidstaten 
vereist.

Or. de

Amendement 67
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) De herziene Richtlijn 2011/92/EU 
beoogt bovendien te waarborgen dat het 
milieu beter wordt beschermd, de 
hulpbronnen efficiënter worden gebruikt 
en een duurzame groei in Europa wordt 
bevorderd. Daartoe moeten de voorziene 
procedures worden vereenvoudigd en 
geharmoniseerd.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Milieuoverwegingen zoals een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, biodiversiteit, 
klimaatverandering en risico's op rampen 
hebben het jongste decennium aan belang 
gewonnen bij de beleidsvorming en moeten 
derhalve worden meegenomen als kritieke 
elementen in de beoordelings- en 
besluitvormingsprocessen, met name voor 
infrastructuurprojecten.

(4) Milieuoverwegingen zoals een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, biodiversiteit, 
klimaatverandering en risico's op rampen 
hebben het jongste decennium aan belang 
gewonnen bij de beleidsvorming en moeten 
derhalve worden meegenomen als kritieke 
elementen in de beoordelings- en 
besluitvormingsprocessen, met name voor 
infrastructuurprojecten. De Commissie 
dient een lijst van criteria en 
aanwijzingen, onder meer met betrekking 
tot visuele effecten, voor te stellen met het 
oog op een betere tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2011/92/EU wat betreft het 
behoud van historisch en cultureel 
erfgoed, aangezien hiervoor thans geen 
richtsnoeren bestaan.

Or. en

Amendement 69
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Milieuoverwegingen zoals een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, biodiversiteit, 
klimaatverandering en risico's op rampen 
hebben het jongste decennium aan belang 
gewonnen bij de beleidsvorming en moeten 
derhalve worden meegenomen als kritieke 
elementen in de beoordelings- en 
besluitvormingsprocessen, met name voor 
infrastructuurprojecten.

(4) Milieuoverwegingen zoals een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, biodiversiteit, 
klimaatverandering en risico's op rampen 
hebben het jongste decennium aan belang 
gewonnen bij de beleidsvorming en moeten 
derhalve worden meegenomen als kritieke 
elementen in de beoordelings- en 
besluitvormingsprocessen, met name voor 
infrastructuurprojecten. De Commissie 
dient een lijst van criteria en 
aanwijzingen, onder meer met betrekking 
tot visuele effecten, voor te stellen met het 
oog op een betere tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2011/92/EU wat betreft het 
behoud van historisch en cultureel 
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erfgoed, aangezien hiervoor thans geen 
richtsnoeren bestaan.

Or. en

Amendement 70
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In de Thematische strategie voor 
bodembescherming en het Stappenplan 
voor efficiënt hulpbronnengebruik in 
Europa wordt de nadruk gelegd op het 
belang van een duurzaam bodemgebruik en 
de noodzaak om de onhoudbare toename 
van de bebouwde oppervlakte 
(ruimtebeslag) aan te pakken. In het 
eindrapport van de VN-Conferentie over 
Duurzame Ontwikkeling, die van 20 tot 22 
juni 2012 in Rio de Janeiro plaatsvond, 
worden de economische en sociale effecten 
erkend van een goed grondbeheer, met 
inbegrip van de bodem, en wordt gepleit 
voor dringende maatregelen om de 
bodemaantasting te keren. Bij openbare en 
publieke projecten moeten de effecten op 
het grondgebruik, met name ruimtebeslag, 
en het bodemgebruik, waaronder 
organische materialen, erosie, 
bodemverdichting en verzilting, worden 
bekeken en beperkt, onder meer door 
bodembestemmingsplannen op te stellen en 
een nationaal, regionaal en lokaal 
ruimtelijkordeningsbeleid uit te stippelen.

(6) In de Thematische strategie voor 
bodembescherming en het Stappenplan 
voor efficiënt hulpbronnengebruik in 
Europa wordt de nadruk gelegd op het 
belang van een duurzaam bodemgebruik en 
de noodzaak om de onhoudbare toename 
van de bebouwde oppervlakte 
(ruimtebeslag) aan te pakken. In het 
eindrapport van de VN-Conferentie over 
Duurzame Ontwikkeling, die van 20 tot 22 
juni 2012 in Rio de Janeiro plaatsvond, 
worden de economische en sociale effecten 
erkend van een goed grondbeheer, met 
inbegrip van de bodem, en wordt gepleit 
voor dringende maatregelen om de 
bodemaantasting te keren. Bij openbare en 
publieke projecten moeten de effecten op 
het grondgebruik, met name ruimtebeslag 
en het verlies van landbouw- en bosgrond 
voor de levensmiddelen- en 
diervoederproductie en de productie van 
hernieuwbare grondstoffen, en het 
bodemgebruik, waaronder organische 
materialen, erosie, bodemverdichting en 
verzilting, worden bekeken en beperkt, 
onder meer door 
bodembestemmingsplannen op te stellen en 
een nationaal, regionaal en lokaal 
ruimtelijkordeningsbeleid uit te stippelen.

Or. de
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Motivering

Met het voorstel van de Europese Commissie worden voor het eerst in het kader van een 
milieueffectbeoordeling de effecten van een project op land onderzocht. De bescherming van 
land mag echter niet beperkt blijven tot het louter kwalitatieve milieuaspect van 
bodemvruchtbaarheid, maar dient tevens te worden uitgebreid tot de kwantitatieve 
instandhouding van landbouw- en bosgrond.

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Voor de bescherming en bevordering 
van cultureel erfgoed en waardevolle 
landschappen, die een integrerend 
onderdeel vormen van de culturele 
verscheidenheid die de Unie krachtens 
artikel 167, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie dient te eerbiedigen en te bevorderen, 
kan doorgaans worden voortgebouwd op 
de definities en beginselen die zijn 
opgenomen in de toepasselijke verdragen 
van de Raad van Europa, met name de 
Overeenkomst inzake het behoud van het 
architectonische erfgoed van Europa, het 
Europees Landschapsverdrag en de Kader-
Conventie over de waarde van cultureel 
erfgoed voor de samenleving.

(11) Voor de bescherming en bevordering 
van cultureel erfgoed en waardevolle 
landschappen, die een integrerend 
onderdeel vormen van de culturele 
verscheidenheid die de Unie krachtens 
artikel 167, lid 4, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie dient te eerbiedigen en te bevorderen, 
kan doorgaans worden voortgebouwd op 
de definities en beginselen die zijn 
opgenomen in de toepasselijke verdragen 
van de Raad van Europa, met name de 
Overeenkomst inzake het behoud van het 
architectonische erfgoed van Europa, het 
Europees Landschapsverdrag, de Kader-
Conventie over de waarde van cultureel 
erfgoed voor de samenleving en de in 1976 
in Nairobi door de UNESCO aangenomen 
internationale Aanbeveling betreffende de 
bescherming van historische objecten en 
hun rol in de hedendaagse samenleving.

Or. en

Amendement 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Het visuele effect is een essentieel 
criterium bij de milieueffectbeoordeling
voor het behoud van het historisch en 
cultureel erfgoed, voor de natuurlijke 
landschappen en voor de steden; dit moet 
een extra element zijn om toe te passen bij 
de beoordelingen.

Or. es

Motivering

Het visuele effect bestaat al in de wetgeving van lidstaten als Frankrijk, Italië en het Verenigd 
Koninkrijk.

Amendement 73
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2011/29/EU moet, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen, een 
concurrerend ondernemingsklimaat 
worden gewaarborgd om een slimme, 
duurzame en inclusieve groei tot stand te 
brengen overeenkomstig de doelstellingen 
van de mededeling van de Commissie 
"Europa 2020 – Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei".

(12) Bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2011/29/EU moet een slimme, duurzame 
en inclusieve groei worden gewaarborgd 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
mededeling van de Commissie "Europa 
2020 – Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei".

Or. es

Motivering

Vereenvoudiging van de overweging. Het waarborgen van het concurrentievermogen van 
ondernemingen en mkb's is altijd positief, maar kan nooit prevaleren boven milieugaranties 
waaraan een project moet voldoen.
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Amendement 74
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2011/29/EU moet, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen, een 
concurrerend ondernemingsklimaat worden 
gewaarborgd om een slimme, duurzame en 
inclusieve groei tot stand te brengen 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
mededeling van de Commissie "Europa 
2020 – Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei".

(12) Bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
2011/29/EU moet, met name voor kleine 
en middelgrote ondernemingen, een 
concurrerend ondernemingsklimaat worden 
gewaarborgd om een slimme, duurzame en 
inclusieve groei tot stand te brengen 
overeenkomstig de doelstellingen van de 
mededeling van de Commissie "Europa 
2020 – Een strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei" en de 
recentelijk geactualiseerde mededeling 
over het industriebeleid, getiteld "Een 
sterkere Europese industrie om bij te 
dragen tot groei en economisch herstel" 
(COM(2012) 582).

Or. en

Motivering

De EU moet het potentieel van al haar bestaande beleidsinstrumenten op het gebied van het 
milieu- en het industrieel beleid ten volle benutten en een geïntegreerde aanpak hanteren om 
de doelstellingen van het industriebeleid van de Unie te bereiken. Milieueffectbeoordelingen 
(MEB) vormen een belangrijke stap bij de verwezenlijking van bepaalde industrieprojecten en 
dragen bij tot economische ontwikkeling en groei in de EU.

Amendement 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Vergunningen mogen alleen 
worden verleend voor openbare of 
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particuliere projecten die aanzienlijke 
milieueffecten kunnen hebben, nadat een 
beoordeling is uitgevoerd van de 
aanzienlijke milieueffecten die dergelijke 
projecten kunnen hebben. Die 
beoordeling dient plaats te vinden aan de 
hand van de door de opdrachtgever 
verstrekte relevante informatie en moet, 
waar nodig, worden aangevuld door de 
autoriteiten en het publiek voor wie het 
project gevolgen kan hebben. De 
beoordeling dient te worden uitgevoerd 
door onafhankelijke, erkende en 
technisch bekwame deskundigen, aan 
wiens vergoeding de opdrachtgever ook 
dient bij te dragen.

Or. lt

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Ter verbetering van de toegang 
voor het publiek en de transparantie dient 
in elke lidstaat een centraal portaal te 
worden opgezet dat langs de elektronische 
weg actuele milieu-informatie verschaft 
over de tenuitvoerlegging van deze 
richtlijn.

Or. en

Amendement 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om de administratieve last te 
verlichten, het besluitvormingsproces te 
versnellen en de projectkosten te 
reduceren worden de noodzakelijke 
stappen gezet in de richting van 
standaardisatie van de te volgen criteria 
volgens Verordening (EU) 1025/2012 
betreffende Europese normalisatie1. Doel 
is het ondersteunen van de toepassing van 
de beste beschikbare technologie (BAT), 
het verbeteren van het 
concurrentievermogen en het vermijden 
van verschillende interpretaties van de 
norm.
_______________
1 PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.

Or. es

Amendement 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Altijd met als doel de 
vereenvoudiging en ondersteuning van 
het werk van de bevoegde instanties, 
worden richtsnoeren met criteria 
ontwikkeld, waarbij rekening wordt 
gehouden met de kenmerken van de 
verschillende economische en industriële 
sectoren. Deze maatregel zal zijn geënt op 
de instructies van artikel 6 voor de 
toepassing van Richtlijn 92/43/EEG 
inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna1.
_______________
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1 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

Or. es

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Om te zorgen voor het best 
mogelijke behoud van het historisch en 
cultureel erfgoed wordt door de 
Commissie en/of de lidstaten een 
richtsnoer met te volgen criteria 
ontwikkeld.

Or. es

Motivering

In veel gevallen weten instanties niet goed welke criteria moeten worden toegepast of 
beoordeeld ten behoeve van het behoud van historisch en cultureel erfgoed. Deze maatregel 
zorgt voor meer zekerheid.

Amendement 80
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In de praktijk is gebleken dat de 
toepassing van de bepalingen van Richtlijn 
2011/92/EU in bepaalde noodsituaties 
nadelige gevolgen kan hebben en de 
lidstaten derhalve de mogelijkheid dienen 
te krijgen de richtlijn in specifieke 
gevallen niet toe te passen.

(13) In de praktijk is gebleken dat de 
toepassing van de bepalingen van Richtlijn 
2011/92/EU in bepaalde noodsituaties 
nadelige gevolgen kan hebben en de 
lidstaten derhalve de mogelijkheid dienen 
te krijgen de richtlijn bij wijze van 
uitzondering niet toe te passen op 
projecten die uitsluitend ten doel hebben 
het hoofd te bieden aan civiele 
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noodsituaties, waarbij aan de Commissie 
en het betrokken publiek passende 
informatie moet worden verstrekt.

Or. en

Amendement 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In de praktijk is gebleken dat de 
toepassing van de bepalingen van Richtlijn 
2011/92/EU in bepaalde noodsituaties 
nadelige gevolgen kan hebben en de 
lidstaten derhalve de mogelijkheid dienen 
te krijgen de richtlijn in specifieke gevallen 
niet toe te passen.

(13) In de praktijk is gebleken dat de 
toepassing van de bepalingen van Richtlijn 
2011/92/EU in bepaalde noodsituaties 
nadelige gevolgen kan hebben en de 
lidstaten derhalve de mogelijkheid dienen 
te krijgen de richtlijn in dergelijke 
uitzonderlijke gevallen niet toe te passen, 
na het betrokken publiek te hebben 
geraadpleegd.

Or. en

Amendement 82
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In de praktijk is gebleken dat de 
toepassing van de bepalingen van Richtlijn 
2011/92/EU in bepaalde noodsituaties 
nadelige gevolgen kan hebben en de 
lidstaten derhalve de mogelijkheid dienen 
te krijgen de richtlijn in specifieke gevallen 
niet toe te passen.

(13) In de praktijk is gebleken dat de 
toepassing van de bepalingen van Richtlijn 
2011/92/EU in bepaalde noodsituaties 
nadelige gevolgen kan hebben en de 
lidstaten derhalve de mogelijkheid dienen 
te krijgen de richtlijn in specifieke gevallen 
niet toe te passen. In de richtlijn moet 
daarom rekening worden gehouden met 
de bepalingen van het Verdrag van Espoo, 
waarbij de deelnemende landen aan 
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grensoverschrijdende projecten elkaar op 
de hoogte moeten houden en moeten 
raadplegen. Bij zulke 
grensoverschrijdende projecten moet de 
Commissie waar en wanneer passend en 
mogelijk een meer proactieve en 
faciliterende rol gaan spelen.

Or. en

Amendement 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Bij de milieueffectbeoordeling 
van de projecten moet rekening worden 
gehouden met het evenredigheidsbeginsel. 
De eisen die bij de 
milieueffectbeoordeling aan een project 
worden gesteld, moeten evenredig zijn aan 
de omvang van het project en het stadium 
van de uitvoering ervan.

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Artikel 1, lid 4, van Richtlijn 
2011/92/EU, waarin is bepaald dat de 
richtlijn niet van toepassing is op 
projecten die worden aangenomen via een 
specifieke nationale wet, zet de deur open 
voor allerlei vrijstellingen en voorziet 
slechts in beperkte procedurele 
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waarborgen, zodat de toepassing van de 
richtlijn op grote schaal kan worden 
omzeild.

Or. en

Amendement 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16 bis) Om onnodige inspanningen en 
uitgaven te voorkomen, moet er voor de 
projecten van bijlage II een 
ontwerpverslag van intenties komen van 
maximaal dertig pagina's, dat de 
kenmerken van het project en informatie 
over de locatie bevat om door de screening 
te komen, en daarnaast een eerste 
beoordeling van de levensvatbaarheid van 
het project. Deze screening zal openbaar 
zijn en voldoen aan de in artikel 3 
genoemde factoren. De belangrijke directe 
en indirecte effecten zullen erin naar 
voren komen.

Or. es

Amendement 86
João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De bevoegde autoriteiten moeten 
worden verplicht de reikwijdte en het 
detailleringsniveau van de in het
milieurapport op te nemen informatie te 
bepalen (scoping). Om de kwaliteit van de 

(17) De bevoegde autoriteiten moeten 
worden verplicht de reikwijdte en het 
detailleringsniveau van de in de 
milieueffectrapportage aan de orde te 
stellen informatie te bepalen (scoping). Om 
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beoordeling te verbeteren en het 
besluitvormingsproces te stroomlijnen 
moeten op EU-niveau de 
informatiecategorieën worden vastgesteld 
op basis waarvan de bevoegde autoriteiten 
hun beslissing dienen te nemen.

de kwaliteit van de beoordeling te 
verbeteren en het besluitvormingsproces te 
stroomlijnen moeten op EU-niveau de 
informatiecategorieën worden vastgesteld 
op basis waarvan de bevoegde autoriteiten 
hun beslissing dienen te nemen.

Or. pt

Amendement 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De bevoegde autoriteiten moeten 
worden verplicht de reikwijdte en het 
detailleringsniveau van de in het 
milieurapport op te nemen informatie te 
bepalen (scoping). Om de kwaliteit van de 
beoordeling te verbeteren en het 
besluitvormingsproces te stroomlijnen 
moeten op EU-niveau de 
informatiecategorieën worden vastgesteld 
op basis waarvan de bevoegde autoriteiten 
hun beslissing dienen te nemen.

(17) De bevoegde autoriteiten moeten 
worden verplicht de reikwijdte en het 
detailleringsniveau van de in het 
milieurapport op te nemen informatie te 
bepalen (scoping). Om de kwaliteit van de 
beoordeling te verbeteren, de procedures te 
vereenvoudigen en het 
besluitvormingsproces te stroomlijnen 
moeten op EU-niveau de 
informatiecategorieën worden vastgesteld 
op basis waarvan de bevoegde autoriteiten 
hun beslissing dienen te nemen.

Or. en

Amendement 88
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Als middel om de kwaliteit van het
beoordelingsproces te verbeteren en om 
het mogelijk te maken de milieuaspecten 
vanaf een vroeg ontwerpstadium mee te 

(18) Het door de opdrachtgever in te 
dienen milieurapport van een project moet
een beoordeling bevatten van de voor het 
voorgestelde project relevante redelijke 
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nemen, moet het door de opdrachtgever in 
te dienen milieurapport van een project een 
beoordeling bevatten van de voor het 
voorgestelde project relevante redelijke 
alternatieven, waaronder de te verwachten 
ontwikkeling van de bestaande toestand 
van het milieu wanneer het project niet 
wordt uitgevoerd (referentiescenario).

alternatieven.

Or. fr

Amendement 89
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Als middel om de kwaliteit van het 
beoordelingsproces te verbeteren en om het 
mogelijk te maken de milieuaspecten vanaf 
een vroeg ontwerpstadium mee te nemen, 
moet het door de opdrachtgever in te 
dienen milieurapport van een project een 
beoordeling bevatten van de voor het 
voorgestelde project relevante redelijke 
alternatieven, waaronder de te verwachten 
ontwikkeling van de bestaande toestand 
van het milieu wanneer het project niet 
wordt uitgevoerd (referentiescenario).

(18) Als middel om de kwaliteit van het 
beoordelingsproces te verbeteren en om het 
mogelijk te maken de milieuaspecten vanaf 
een vroeg ontwerpstadium mee te nemen, 
moet het door de opdrachtgever in te 
dienen milieurapport van een project een 
beoordeling bevatten van de voor het 
voorgestelde project relevante redelijke 
alternatieven.

Or. en

Amendement 90
João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als middel om de kwaliteit van het 
beoordelingsproces te verbeteren en om het 

Als middel om de kwaliteit van het 
beoordelingsproces te verbeteren en om het 
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mogelijk te maken de milieuaspecten vanaf
een vroeg ontwerpstadium mee te nemen, 
moet het door de opdrachtgever in te 
dienen milieurapport van een project een 
beoordeling bevatten van de voor het 
voorgestelde project relevante redelijke 
alternatieven, waaronder de te verwachten 
ontwikkeling van de bestaande toestand 
van het milieu wanneer het project niet 
wordt uitgevoerd (referentiescenario).

mogelijk te maken de milieuaspecten vanaf 
een vroeg ontwerpstadium mee te nemen, 
moet de door de opdrachtgever in te dienen 
milieueffectrapportage van een project een 
beoordeling bevatten van de voor het 
voorgestelde project relevante redelijke 
alternatieven, waaronder de te verwachten 
ontwikkeling van de bestaande toestand 
van het milieu wanneer het project niet 
wordt uitgevoerd (referentiescenario).

(Dit amendement is op de gehele tekst van 
toepassing.)

Or. pt

Motivering

Door de term ‘milieueffectrapportage' te gebruiken in plaats van de term ‘milieurapport'
wordt bijgedragen aan de effectiviteit van milieueffectbeoordeling, alsmede van de 
doelstellingen en de methodologie daarvan. Verandering van terminologie kan leiden tot 
verwarring en kan van invloed zijn op de reikwijdte en de doelstelling van het uiteindelijke 
document.

Amendement 91
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Er moet een tijdschema voor de 
verschillende stappen van de 
milieubeoordeling van projecten worden 
vastgesteld om een efficiëntere 
besluitvorming aan te moedigen en de 
rechtszekerheid te verhogen, rekening
houdend met de aard, complexiteit, locatie 
en omvang van het voorgestelde project. 
Dat tijdschema mag in geen geval afbreuk 
doen aan het hoge niveau van de normen 
voor milieubescherming, met name de 
normen die uit andere milieuwetgeving van 
de Unie voortvloeien, noch aan werkelijke 
inspraak en toegang tot de rechter.

(22) Er moet een redelijk en voorspelbaar
tijdschema voor de verschillende stappen 
van de milieubeoordeling van projecten 
worden vastgesteld om een efficiëntere 
besluitvorming aan te moedigen en de 
rechtszekerheid te verhogen, rekening 
houdend met de aard, complexiteit, locatie 
en omvang van het voorgestelde project. 
Dat tijdschema mag in geen geval afbreuk 
doen aan het hoge niveau van de normen 
voor milieubescherming, met name de 
normen die uit andere milieuwetgeving van 
de Unie voortvloeien, noch aan werkelijke 
inspraak en toegang tot de rechter.
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Or. en

Amendement 92
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Een van de doelstellingen van het 
Verdrag van Aarhus, geratificeerd door 
de EU en overgedragen aan haar eigen 
wetgeving, is het waarborgen van de 
rechten op deelname door het publiek in 
het besluitvormingsproces omtrent 
milieuzaken. Inspraak, waaronder 
inspraak door verenigingen, organisaties 
en groepen, in het bijzonder niet-
gouvernementele organisaties die de 
milieubescherming bevorderen, moet 
bijgevolg steeds worden aangemoedigd. 
Daarnaast regelt artikel 9, leden 2 en 4, 
van het Verdrag van Aarhus de toegang 
tot gerechtelijke of andere procedures 
voor het bestrijden van de materiële en 
formele rechtmatigheid van de besluiten, 
het handelen of het nalaten vallende 
onder de inspraakbepalingen.

Or. es

Motivering

Overwegingen 17, 19, 20 en 21 van de oude richtlijn worden hier samengevat. De beginselen 
van het Verdrag van Aarhus moeten ook in de overwegingen van deze nieuwe richtlijn weer 
worden genoemd.

Amendement 93
João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Publieke inspraak bij de 
besluitvorming is van essentieel belang 
om ervoor te zorgen dat rekening 
gehouden wordt met meningen en zorgen 
die relevant kunnen zijn voor deze 
besluiten, waardoor de 
verantwoordingsplicht en de transparantie 
van het besluitvormingsproces worden 
vergroot, de inhoudelijke kwaliteit van 
besluiten wordt verbeterd en aan de 
bewustwording van het publiek ten 
aanzien van milieukwesties wordt 
bijgedragen.

Or. pt

Amendement 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Krachtens de geldende Richtlijn 
2011/92/EU is de exploratie en winning 
van conventionele en onconventionele 
koolwaterstoffen in bijlage II opgenomen 
ongeacht de geëxploreerde of gewonnen 
hoeveelheid. Dergelijke projecten vereisen 
een controle van geval tot geval op basis 
van de criteria in bijlage III, teneinde te 
bepalen hoe aanzienlijk hun gevolgen 
voor het milieu zijn. Overeenkomstig de 
"Nota met richtsnoeren van de Commissie 
inzake de tenuitvoerlegging van Richtlijn 
85/337/EEG betreffende projecten in 
verband met de exploratie en exploitatie 
van onconventionele koolwaterstoffen"1

en de vereisten van de resolutie van het 
Europees Parlement over de gevolgen 
voor het milieu van de winning van 
schaliegas en schalieolie2 moeten de 
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projecten met betrekking tot 
onconventionele koolwaterstoffen net als 
de conventionele activiteiten aan deze 
richtlijn worden onderworpen. Daarom 
moet bijlage I van Richtlijn 2011/92/EU 
worden gewijzigd zodat de projecten in 
verband met de exploratie en winning van 
onconventionele koolwaterstoffen die 
aanzienlijke gevolgen voor het milieu 
kunnen hebben, aan een verplichte 
milieueffectbeoordeling worden 
onderworpen.
__________________
1 Ares(2011)1339393.
2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Amendement 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Bij de in bijlage I van Richtlijn 
2011/92/EU voorgestelde 
beschermingsnormen voor aardolie en 
aardgas wordt geen rekening gehouden 
met de specificatie van de niveaus 
dagelijks geproduceerde niet-
conventionele koolwaterstoffen, die vaak 
zeer variabel en ondermaats zijn, terwijl 
de stoffen worden gewonnen middels 
technieken die zeer belastend zijn voor het 
milieu, zoals hydraulisch boren. Derhalve, 
en ondanks hun effect op het milieu, moet 
een milieueffectbeoordeling zoals bedoeld 
in bijlage I van de onderhavige richtlijn 
een verplicht onderdeel zijn van de 
projecten waarmee deze koolwaterstoffen 
zijn gemoeid, ongeacht de hoeveelheid 
gewonnen stoffen.
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Or. es

Motivering

In dit amendement wordt de formulering van het gestelde in amendement 8 weer opgenomen. 
De bewoording wordt echter vereenvoudigd en aangevuld om te beargumenteren dat 
beoordeling in het geval van koolwaterstoffen noodzakelijk is, niet zozeer vanwege de 
hoeveelheid materiaal die wordt gewonnen, maar vanwege de zeer milieubelastende 
technieken die bij de winning worden gebruikt.

Amendement 96
Tadeusz Cymański

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) Bijlage II omvat onder andere 
projecten op het gebied van de prospectie 
van niet-conventionele koolwaterstoffen, 
onafhankelijk van de in deze fase 
gewonnen hoeveelheid.

Or. pl

Amendement 97
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De nieuwe bepalingen dienen 
eveneens van toepassing te zijn op 
projecten waarvoor vóór het verstrijken 
van de omzettingstermijn van deze richtlijn 
een vergunning is aangevraagd, maar 
waarvan de milieueffectbeoordeling niet 
vóór die datum is afgesloten.

(24) De nieuwe bepalingen dienen alleen
van toepassing te zijn op projecten 
waarvoor de MEB-procedure na het 
verstrijken van de omzettingstermijn van 
deze richtlijn formeel is ingeleid.

Or. en
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Motivering

De bepaling dat opdrachtgevers die vóór de omzetting van de gewijzigde MEB-richtlijn een 
milieueffectbeoordelingsprocedure zijn begonnen, aan de nieuwe aanvullende vereisten van 
deze procedure moeten voldoen wanneer de procedure op de datum van omzetting niet is 
afgesloten, druist in tegen een aantal fundamentele rechtsbeginselen, zoals het verbod van 
toepassing met terugwerkende kracht en het beginsel van rechtszekerheid.

Amendement 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De nieuwe bepalingen dienen 
eveneens van toepassing te zijn op 
projecten waarvoor vóór het verstrijken 
van de omzettingstermijn van deze 
richtlijn een vergunning is aangevraagd, 
maar waarvan de milieueffectbeoordeling
niet vóór die datum is afgesloten.

(24) De nieuwe bepalingen dienen alleen
van toepassing te zijn op projecten 
waarvoor de milieueffectbeoordeling op de 
datum van omzetting van Richtlijn 
2011/92/EU nog niet is begonnen.

Or. en

Motivering

De in de tekst van de Commissie voorgestelde toepassing met terugwerkende kracht zorgt 
voor een aanzienlijke mate van rechtsonzekerheid voor opdrachtgevers. Een toepassing met 
terugwerkende kracht kan ertoe leiden dat voorwaarden en termijnen van de procedure 
achteraf worden gewijzigd, waardoor de opdrachtgevers worden verplicht reeds voltooide 
stappen van de procedure te herhalen. Dit kan resulteren in aanzienlijke vertraging en hogere 
kosten voor de opdrachtgevers en de bevoegde autoriteiten.

Amendement 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De nieuwe bepalingen dienen 
eveneens van toepassing te zijn op 

(24) De nieuwe bepalingen dienen 
uitsluitend van toepassing te zijn op 
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projecten waarvoor vóór het verstrijken 
van de omzettingstermijn van deze richtlijn 
een vergunning is aangevraagd, maar 
waarvan de milieueffectbeoordeling niet 
vóór die datum is afgesloten.

projecten waarvoor vóór het verstrijken 
van de omzettingstermijn van deze richtlijn 
nog geen milieueffectbeoordeling is 
opgestart.

Or. it

Amendement 100
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) In lid 2, onder a), wordt het eerste 
streepje vervangen door:

Schrappen

"- de uitvoering van bouw- of 
sloopwerken, of de totstandbrenging van 
andere installaties of werken,"

Or. de

Motivering

Herstel van de tekst van de huidige MEB-richtlijn. Daarmee worden sloopwerken niet meer 
regelmatig aan een milieueffectbeoordeling onderworpen. Doorgaans betekent de sloop van 
gebouwen, installaties, wegen en andere werken geen ingreep in het natuurlijke milieu of het 
landschap, maar leidt ze tot een verbetering van de toestand van de bodem, het water, het 
natuurlijke milieu en het landschap. In dit verband is het zaaks dat deze projecten, die erop 
zijn gericht het ruimtebeslag terug te dringen en daarmee uitdrukkelijk bijdragen tot de 
bescherming van het milieu, niet aan een milieueffectbeoordeling worden onderworpen.

Amendement 101
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter a – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) In lid 2, onder a), wordt het eerste 
streepje vervangen door:

Schrappen

"- de uitvoering van bouw- of 
sloopwerken, of de totstandbrenging van 
andere installaties of werken,"

Or. de

Amendement 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –punt 1 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) In lid 2, onder a), wordt het eerste 
streepje vervangen door:

Schrappen

"— de uitvoering van bouw- of 
sloopwerken, of de totstandbrenging van 
andere installaties of werken,"

Or. en

Motivering

Het zou onevenredig zijn wanneer de richtlijn tot sloopwerken zou worden uitgebreid.

Amendement 103
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –punt 1 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter a – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) In lid 2, onder a), wordt het eerste 
streepje vervangen door:

Schrappen

"— de uitvoering van bouw- of 
sloopwerken, of de totstandbrenging van 
andere installaties of werken,"

Or. en

Motivering

Sloopwerken kunnen worden beschouwd als ingreep in de natuurlijke omgeving (zaak C-
50/90). De bestaande definitie omvat reeds sloopwerken, zodat een wijziging van de definitie 
niet is vereist. De richtlijn dient slechts van toepassing te zijn op de sloop van projecten 
bedoeld in de bijlagen I en II. Op grond van hun aard is het zinvol om sloopwerken in te delen
als projecten van bijlage II. Daarom dient punt 13 van bijlage II te worden gewijzigd door er 
sloopwerken van projecten van de bijlagen I en II in op te nemen.

Amendement 104
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2011/92/EG
Artikel 1 – lid 2 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de uitvoering van bouw- of sloopwerken, 
of de totstandbrenging van andere 
installaties of werken,

- de uitvoering van bouwwerken en de 
totstandbrenging van andere installaties of 
werken. Sloopwerken vallen ook onder 
deze richtlijn wanneer ze niet aan 
sectorale voorschriften zijn onderworpen,

Or. fr

Motivering

Sommige sloopwerken hebben geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu. Daarom hoeven ze 
niet aan aanvullende verplichtingen te voldoen indien er aan de vernietiging al verplichtingen 
zijn verbonden.
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Amendement 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) In lid 2, onder a), wordt het eerste 
streepje vervangen door:

(a) In lid 2, onder a), wordt na het eerste 
streepje het volgende toegevoegd:

- de uitvoering van bouw- of sloopwerken, 
of de totstandbrenging van andere 
installaties of werken,

- de uitvoering van sloopwerken die niet 
tot het toepassingsgebied van de 
Richtlijnen 2004/35/EG en 2010/75/EU 
behoren;

Or. it

Motivering

Om dubbele normen en procedures te vermijden.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de uitvoering van bouw- of sloopwerken, 
of de totstandbrenging van andere 
installaties of werken,

- de uitvoering van bouwwerken of de 
totstandbrenging van andere installaties,
waaronder sloopwerken die rechtstreeks 
verband houden met de 
bouwwerkzaamheden,

Or. de

Motivering

 De tekst van de huidige MEB-richtlijn moet worden behouden. Het is wenselijk daarin alleen 
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sloopwerken die rechtstreeks verband houden met de bouwwerkzaamheden op te nemen. De 
opneming van andere sloopwerken die er uitsluitend op zijn gericht een bouwwerk te 
verwijderen en milieubederf daarmee juist ongedaan moeten maken, is ongegrond.

Amendement 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –punt 1 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de uitvoering van bouw- of sloopwerken, 
of de totstandbrenging van andere 
installaties of werken,

- de uitvoering van bouwwerken en 
daaraan gerelateerde sloopwerken, of de 
totstandbrenging van andere installaties of 
werken,

Or. en

Amendement 108
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –punt 1 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de uitvoering van bouw- of sloopwerken, 
of de totstandbrenging van andere 
installaties of werken,

- de uitvoering van bouwwerken, met 
inbegrip van sloopwerken, of de 
totstandbrenging van andere installaties of 
werken,

Or. en

Motivering

Het voorstel verwijst specifiek naar sloopwerken als projecten waarvoor een MEB moet 
worden uitgevoerd. De lidstaten moeten desbetreffende wijzigingen invoeren in hun nationale 
wetgeving.
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Amendement 109
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –punt 1 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de uitvoering van bouw- of sloopwerken, 
of de totstandbrenging van andere 
installaties of werken,

- de uitvoering van bouwwerken en, in 
voorkomend geval, sloopwerken, of de 
totstandbrenging of exploitatie van andere 
installaties of werken,

Or. en

Motivering

Er dient een volledige milieueffectbeoordeling te worden uitgevoerd voor de gehele 
levenscyclus, met inbegrip van de exploitatie- en ontmantelingsfasen.

Amendement 110
Sabine Wils, João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –punt 1 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter a – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de uitvoering van bouw- of sloopwerken, 
of de totstandbrenging van andere 
installaties of werken,

- de uitvoering van bouw- of sloopwerken,
de totstandbrenging of uitbreiding van 
bouwwerken of andere installaties of de 
wijziging van de exploitatie of de 
prestaties van een installatie wanneer deze 
gevolgen heeft als bedoeld in lid 1,

Or. en

Motivering

Voor de uitbreiding van de bouwwerken van installaties of van de exploitatie ervan (bv. een 
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uitbreiding van de capaciteit) hoeft alleen een MEB te worden uitgevoerd indien voor een 
dergelijke uitbreiding een vergunning wordt verleend in een formele bestuurlijke procedure; 
dit geldt zelfs wanneer de uitbreiding aanzienlijke gevolgen heeft voor het milieu. Deze lacune 
wordt door dit amendement verholpen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) In lid 2, onder a), wordt het tweede 
streepje vervangen door:
"- andere ingrepen in natuurlijk milieu 
of landschap, inclusief de ingrepen voor 
het onderzoek naar en de ontginning van 
bodemschatten;"

Or. en

Motivering

De ontginning van bodemschatten valt reeds onder de definitie van een project. Het 
onderzoek naar bodemschatten wordt aan de bepaling toegevoegd opdat de richtlijn ook van 
toepassing is op exploratiewerkzaamheden.

Amendement 112
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter a – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) In lid 2, onder a), wordt het tweede 
streepje vervangen door:
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"- andere ingrepen in natuurlijk milieu 
of landschap, inclusief de ingrepen voor 
het onderzoek naar en de ontginning van 
bodemschatten;"

Or. en

Motivering

De ontginning van koolwaterstoffen moet onder de definitie van een project vallen. Het 
onderzoek naar koolwaterstoffen wordt aan de bepaling toegevoegd opdat de richtlijn ook 
van toepassing is op exploratiewerkzaamheden.

Amendement 113
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter a – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) In lid 2, onder a), wordt de 
volgende alinea toegevoegd:
"Projecten en activiteiten die in detail 
worden aangenomen of toegestaan via 
een nationale wet dienen niet als project 
te worden aangemerkt."

Or. de

Motivering

Doordat het begrip project naast de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van 
andere installaties ook "andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap" omvat, is de voor 
de EU-lidstaten noodzakelijke speelruimte aanwezig om voor elk geval afzonderlijk een MEB 
te vereisen, wanneer een activiteit aanzienlijke effecten op het milieu kan hebben. Deze 
beoordelingsvrijheid dient echter grenzen te hebben wanneer de lidstaat middels een met de 
Europese wetgeving verenigbare wet heeft besloten bepaalde activiteiten toe te staan of 
middels een bestuurlijke vergunning mogelijk te maken.

Amendement 114
Sandrine Bélier
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU 
Artikel 1 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) In lid 2 wordt punt c) vervangen 
door:
"c) "vergunning": het besluit van de 
bevoegde instantie of instanties 
waardoor de opdrachtgever het recht 
verkrijgt om met het project te 
beginnen;"

Or. en

Amendement 115
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1– lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) In lid 2 wordt punt f) vervangen 
door:
"(f) "bevoegde instantie" of "bevoegde 
instanties": de instantie of instanties die 
de lidstaten aanwijzen om de taken uit te 
voeren, die uit deze richtlijn 
voortvloeien. De lidstaten zijn niet 
verplicht om aan de autoriteit of de 
autoriteiten die is of zijn belast met het 
verlenen of weigeren van een vergunning, 
alle andere bevoegdheden te delegeren die 
uit deze richtlijn voortvloeien.

Or. en
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Motivering

Uit de richtlijn vloeien verschillende bevoegdheden voort (bv. de bevoegdheid tot screening 
en scoping van een project) en in de richtlijn is bepaald dat de lidstaten voor elk van deze 
bevoegdheden een "bevoegde autoriteit" moeten aanwijzen. In deze definitie moet duidelijk 
worden aangegeven dat de lidstaten niet verplicht zijn al deze bevoegdheden aan al de 
autoriteiten te delegeren aan welke zij de bevoegdheid overdragen om een vergunning te 
verlenen of weigeren. De lidstaten moeten bijvoorbeeld de bevoegdheid tot screening of 
scoping van een project aan de ene autoriteit kunnen overdragen en de bevoegdheid tot het 
verlenen of weigeren van een vergunning aan een andere.

Amendement 116
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"g) "milieueffectbeoordeling": het proces 
vanaf de opstelling van een milieurapport, 
de organisatie van raadplegingen (onder 
meer van het betrokken publiek en de 
milieu-instanties), de beoordeling door de 
bevoegde autoriteit, rekening houdend met 
het milieurapport en de resultaten van de 
raadpleging in het kader van de 
vergunningsprocedure, tot en met de 
verstrekking van informatie over het 
besluit overeenkomstig de artikelen 5 tot 
en met 10

"g) "milieueffectbeoordeling": het proces 
vanaf de opstelling van een milieurapport, 
de controle door de bevoegde autoriteit, 
rekening houdend met het milieurapport en 
de resultaten van de raadpleging (met 
inbegrip van de raadpleging van het 
betrokken publiek en de autoriteiten) in 
het kader van de vergunningsprocedure, tot 
en met de verstrekking van informatie over 
het besluit overeenkomstig de artikelen 5 
tot en met 10

Or. en

Motivering

De introductie van een duidelijke definitie van "milieueffectbeoordeling" mag niet als 
gelegenheid worden aangegrepen om de werkingssfeer van de richtlijn uit te breiden en/of 
nieuwe vereisten in te voeren. De Commissie schrijft een openbare raadpleging in twee 
ronden voor: 1) bij de opstelling van het milieurapport, en 2) tijdens de algemene 
raadpleging in het kader van het besluitvormingsproces. Een dergelijke dubbele raadpleging 
heeft echter ten eerste geen toegevoegde waarde, dwingt de lidstaten ten tweede om goed 
functionerende wetgeving te wijzigen en zorgt ten derde voor een onnodige verlenging van de 
hele procedure. In ons amendement wordt de MEB volledig in aanmerking genomen bij de 
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beslissing over het verlenen of weigeren van een vergunning.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter g 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"g) "milieueffectbeoordeling": het proces 
vanaf de opstelling van een milieurapport, 
de organisatie van raadplegingen (onder 
meer van het betrokken publiek en de 
milieu-instanties), de beoordeling door de 
bevoegde autoriteit, rekening houdend met 
het milieurapport en de resultaten van de 
raadpleging in het kader van de 
vergunningsprocedure, tot en met de 
verstrekking van informatie over het 
besluit overeenkomstig de artikelen 5 tot 
en met 10

"g) "milieueffectbeoordeling": het proces 
vanaf de opstelling van een milieurapport, 
met inbegrip van de overweging van 
redelijke alternatieven, de organisatie van 
raadplegingen (onder meer van het 
betrokken publiek en de milieu-instanties), 
de beoordeling door de bevoegde autoriteit, 
rekening houdend met het milieurapport en 
de resultaten van de raadpleging in het 
kader van de vergunningsprocedure, de 
vaststelling van maatregelen voor het 
monitoren van aanzienlijke schadelijke 
milieueffecten en maatregelen ter 
verlichting of compensatie van dergelijke 
effecten, tot en met de verstrekking van 
informatie over het besluit overeenkomstig 
de artikelen 5 tot en met 10

Or. en

Amendement 118
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/92/EG
Artikel 1 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "milieueffectbeoordeling": het proces g) "milieueffectbeoordeling": het proces 
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vanaf de opstelling van een milieurapport, 
de organisatie van raadplegingen (onder 
meer van het betrokken publiek en de 
milieu-instanties), de beoordeling door de 
bevoegde autoriteit, rekening houdend met 
het milieurapport en de resultaten van de 
raadpleging in het kader van de 
vergunningsprocedure, tot en met de 
verstrekking van informatie over het 
besluit overeenkomstig de artikelen 5 tot 
en met 10.

vanaf de opstelling van een milieurapport 
onder verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever, de organisatie van 
raadplegingen (onder meer van het 
betrokken publiek en de in artikel 6, lid 1 
bedoelde milieu-instanties), de beoordeling 
door de bevoegde autoriteit en/of door de 
in artikel 6, lid 1 bedoelde instanties, 
rekening houdend met het milieurapport en 
de resultaten van de raadpleging in het 
kader van de vergunningsprocedure, tot en 
met de verstrekking van informatie over 
het besluit overeenkomstig de artikelen 5 
tot en met 10.

Or. fr

Motivering

De door de Commissie gegeven definitie zou kunnen worden geïnterpreteerd als een 
overdracht van verantwoordelijkheid van de opdrachtgever naar de bevoegde autoriteit. Dit 
amendement lost dit probleem op door enkele bepalingen te verduidelijken.

Amendement 119
Sabine Wils, João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"g) "milieueffectbeoordeling": het proces 
vanaf de opstelling van een milieurapport, 
de organisatie van raadplegingen (onder 
meer van het betrokken publiek en de 
milieu-instanties), de beoordeling door de 
bevoegde autoriteit, rekening houdend met 
het milieurapport en de resultaten van de 
raadpleging in het kader van de 
vergunningsprocedure, tot en met de 
verstrekking van informatie over het 
besluit overeenkomstig de artikelen 5 tot 
en met 10

"g) "milieueffectbeoordeling": het proces 
vanaf de opstelling van een milieurapport, 
de organisatie van raadplegingen (onder 
meer van het betrokken publiek en de 
milieu-instanties), de beoordeling door de 
bevoegde autoriteit, rekening houdend met 
het milieurapport, met inbegrip van de 
beoordeling van de initiële emissielast, en 
de resultaten van de raadpleging in het 
kader van de vergunningsprocedure, tot en 
met de verstrekking van informatie over 
het besluit overeenkomstig de artikelen 5 
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tot en met 10

Or. en

Motivering

Het feit dat de MEB-procedures worden gekoppeld aan goedkeuringsprocedures waarvoor 
bijzondere wettelijke regelingen gelden (sectorale wetgeving), belet een holistische 
vaststelling, beschrijving en beoordeling van milieueffecten. De initiële emissielasten op de 
locatie van het project als gevolg van de exploitatie van bestaande installaties en van de 
transportsector worden daardoor buiten beschouwing gelaten. Het effect van een project kan 
alleen naar behoren worden beoordeeld als deze initiële emissielasten in aanmerking worden 
genomen.

Amendement 120
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter g 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) "milieueffectbeoordeling": het proces 
vanaf de opstelling van een milieurapport, 
de organisatie van raadplegingen (onder 
meer van het betrokken publiek en de 
milieu-instanties), de beoordeling door de 
bevoegde autoriteit, rekening houdend met 
het milieurapport en de resultaten van de 
raadpleging in het kader van de 
vergunningsprocedure, tot en met de 
verstrekking van informatie over het 
besluit overeenkomstig de artikelen 5 tot 
en met 10.

g) "milieueffectbeoordeling": het proces 
vanaf de opstelling van een milieurapport, 
de organisatie van raadplegingen (onder 
meer van het betrokken publiek en de 
milieu-instanties), de beoordeling door de 
bevoegde autoriteit, rekening houdend met 
het milieurapport met inachtneming van 
het emissieniveau en de resultaten van de 
raadpleging in het kader van de 
vergunningsprocedure, tot en met de 
verstrekking van informatie over het 
besluit overeenkomstig de artikelen 5 tot 
en met 10.

Or. de

Amendement 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In lid 2 wordt de volgende definitie 
toegevoegd: 
"g bis) "norm": een door een erkende 
normalisatie-instelling vastgestelde 
technische specificatie voor herhaalde of 
voortdurende toepassing, waarvan de 
naleving niet verplicht is en die tot een 
van de volgende categorieën behoort:
a) "internationale norm": een door een 
internationale normalisatie-instelling 
vastgestelde norm;
b) "Europese norm": een door een 
Europese normalisatieorganisatie 
vastgestelde norm;
c) "geharmoniseerde norm": een 
Europese norm die op verzoek van de
Commissie is vastgesteld met het oog op 
de toepassing van harmonisatiewetgeving 
van de Unie;
d) "nationale norm": een door een 
nationale normalisatie-instelling 
vastgestelde norm;"

Or. en

Motivering

Deze definitie is overgenomen uit Verordening (EU) nr. 1025/2012 betreffende Europese 
normalisatie.

Amendement 122
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In lid 2 wordt de volgende definitie 
toegevoegd: 
"g bis) "historische stadslocatie": 
onderdeel van een groter ruimtelijk 
geheel, waartoe de natuurlijke en de 
gebouwde omgeving inclusief de 
dagelijkse beleving van de bewoners 
behoren. Binnen dit ruimtelijke geheel, 
dat wordt gekenmerkt door in een ver of 
recent verleden gevormde waarden en dat 
voortdurend is onderworpen aan een 
dynamisch proces van opeenvolgende 
transformaties, kunnen nieuwe stedelijke 
ruimten worden beschouwd als milieu in 
wording."

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b ter (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) In lid 2 wordt de volgende definitie 
toegevoegd:
"g ter)"beoordeling van de zichtbare 
effecten": zichtbare effecten worden 
gedefinieerd als veranderingen in het 
uitzicht van het aangelegde of het 
natuurlijke landschap en van stedelijke 
gebieden ten gevolge van ontwikkeling en 
kunnen zowel positief (verbetering) als 
negatief (achteruitgang) zijn. Een 
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beoordeling van de zichtbare effecten 
omvat ook de sloopwerken van 
bouwwerken die beschermd zijn of een 
strategische rol spelen in het traditionele 
uitzicht van een plek of een landschap. 
Deze beoordeling heeft betrekking op 
duidelijke veranderingen in de 
geologische topografie en op alle andere 
obstakels, zoals gebouwen of muren, die 
het uitzicht op de natuur of de harmonie 
van het landschap verstoren. Zichtbare 
effecten worden over het algemeen 
beoordeeld op basis van een kwalitatief 
oordeel, waarin de waardering van 
mensen voor en hun interactie met het 
landschap en de waarde die men aan een 
plek hecht (genius loci) worden 
meegenomen."

Or. en

Motivering

Zichtbare effecten zijn een essentieel element bij de beoordeling van projecten die betrekking 
hebben op de kust, windparken, historische gebouwen, enz.

Amendement 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b quater (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter g quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quater) In lid 2 wordt de volgende 
definitie toegevoegd:
"g quater) "gemeenschappelijke 
procedure": in het kader van de 
gemeenschappelijke procedure voert de 
bevoegde autoriteit één 
milieueffectbeoordeling uit waarin de 
beoordelingen van één of meer 
autoriteiten worden geïntegreerd, 
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onverminderd andersluidende bepalingen 
in andere relevante EU-wetgeving."

Or. en

Amendement 125
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter g bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In lid 2 wordt de volgende definitie 
toegevoegd:
"g bis) "gemeenschappelijke procedure": 
in het kader van de gemeenschappelijke 
procedure voert de bevoegde autoriteit één 
milieueffectbeoordeling uit waarin de 
beoordelingen van één of meer 
autoriteiten worden geïntegreerd, 
onverminderd andersluidende bepalingen 
in andere relevante EU-wetgeving."

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b quinquies (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter g quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b quinquies) In lid 2 wordt de volgende 
definitie toegevoegd:
"g quinquies) "vereenvoudiging": de 
beperking van het aantal formulieren en 
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administratieve procedures, de uitwerking 
van gemeenschappelijke procedures en 
coördinatie-instrumenten met het oog op 
integratie van de door de bevoegde 
autoriteiten uitgevoerde beoordelingen. 
Vereenvoudiging houdt in dat er 
gemeenschappelijke criteria worden 
opgesteld, dat de opstelling van rapporten 
wordt bespoedigd en dat objectieve en 
wetenschappelijke evaluaties worden 
versterkt."

Or. en

Amendement 127
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b ter (nieuw) 
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b ter) In lid 2 wordt de volgende definitie 
toegevoegd:
"g ter) "vereenvoudiging": de beperking 
van het aantal formulieren, de uitwerking 
van gemeenschappelijke procedures en 
coördinatie-instrumenten met het oog op 
integratie van de door de bevoegde 
autoriteiten uitgevoerde beoordelingen. 
Vereenvoudiging houdt in dat er 
gemeenschappelijke criteria worden 
opgesteld, dat de termijnen voor het 
indienen van rapporten worden verkort en 
dat objectieve en wetenschappelijke 
evaluaties worden versterkt."

Or. en

Amendement 128
Sandrine Bélier
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) In lid 2 wordt de volgende definitie 
toegevoegd:
"g bis) "onafhankelijk": in staat tot 
technische of wetenschappelijke 
objectiviteit, vrij van sturing of invloed 
door de opdrachtgever, de bevoegde 
autoriteit of de nationale, regionale of 
lokale overheid."

Or. en

Amendement 129
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –punt 1 – letter c
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien hun nationale wetgeving in die 
mogelijkheid voorziet, kunnen de lidstaten 
per geval besluiten deze richtlijn niet toe te 
passen voor projecten die uitsluitend 
bestemd zijn voor nationale defensie of om 
het hoofd te bieden aan civiele 
noodsituaties, indien zij oordelen dat 
toepassing in die gevallen nadelige 
gevolgen zou hebben voor deze 
doeleinden."

3. De lidstaten kunnen per geval besluiten 
deze richtlijn niet toe te passen voor 
projecten die uitsluitend bestemd zijn voor 
nationale defensie of om het hoofd te 
bieden aan civiele noodsituaties, indien zij 
oordelen dat toepassing in die gevallen 
nadelige gevolgen zou hebben voor deze 
doeleinden."

Or. en
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Amendement 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –punt 1 – letter c
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien hun nationale wetgeving in die 
mogelijkheid voorziet, kunnen de lidstaten 
per geval besluiten deze richtlijn niet toe te 
passen voor projecten die uitsluitend 
bestemd zijn voor nationale defensie of om 
het hoofd te bieden aan civiele 
noodsituaties, indien zij oordelen dat 
toepassing in die gevallen nadelige 
gevolgen zou hebben voor deze 
doeleinden."

3. Indien hun nationale wetgeving in die 
mogelijkheid voorziet, kunnen de lidstaten 
per geval besluiten deze richtlijn niet toe te 
passen voor projecten die uitsluitend 
bestemd zijn voor nationale defensie, 
indien zij oordelen dat toepassing in die 
gevallen nadelige gevolgen zou hebben 
voor deze doeleinden."

Or. en

Motivering

De vrijstellingsbepaling voor projecten die uitsluitend bestemd zijn om het hoofd te bieden 
aan civiele noodsituaties wordt ingevoegd in artikel 2, lid 4.

Amendement 131
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien hun nationale wetgeving in die 
mogelijkheid voorziet, kunnen de lidstaten 
per geval besluiten deze richtlijn niet toe te 
passen voor projecten die uitsluitend 
bestemd zijn voor nationale defensie of om 
het hoofd te bieden aan civiele 
noodsituaties, indien zij oordelen dat 

3. Indien hun nationale wetgeving in die 
mogelijkheid voorziet, kunnen de lidstaten 
per geval besluiten deze richtlijn niet toe te 
passen voor projecten die uitsluitend 
bestemd zijn voor nationale defensie of om 
het hoofd te bieden aan civiele 
noodsituaties, indien zij oordelen dat 
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toepassing in die gevallen nadelige 
gevolgen zou hebben voor deze 
doeleinden.

toepassing in die gevallen nadelige 
gevolgen zou hebben voor deze 
doeleinden, en mits er geen sprake is van 
een ernstig risico voor de 
volksgezondheid.

Or. es

Amendement 132
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Judith A. Merkies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –punt 1 – letter c
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
projecten die in detail worden 
aangenomen via een specifieke nationale 
wet indien de doelstellingen van de deze 
richtlijn, met inbegrip van de 
informatieverstrekking, via het 
wetgevingsproces worden bereikt. Om de 
twee jaar na de in artikel 2, lid 1, van 
Richtlijn XXX [Nummer van deze richtlijn 
in te vullen door het Bureau voor 
publicaties] genoemde datum stellen de 
lidstaten de Commissie in kennis van alle 
gevallen waarin zij deze bepaling hebben 
toegepast.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling zet de deur open voor vrijstellingen en voorziet slechts in beperkte procedurele 
waarborgen. Hoewel de meeste lidstaten geen gebruik maken van deze vrijstelling, zou de 
toepassing van de richtlijn er op brede schaal door kunnen worden omzeild.

Amendement 133
Sandrine Bélier
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –punt 1 – letter c
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
projecten die in detail worden 
aangenomen via een specifieke nationale 
wet indien de doelstellingen van de deze 
richtlijn, met inbegrip van de 
informatieverstrekking, via het 
wetgevingsproces worden bereikt. Om de 
twee jaar na de in artikel 2, lid 1, van 
Richtlijn XXX [Nummer van deze richtlijn 
in te vullen door het Bureau voor 
publicaties] genoemde datum stellen de 
lidstaten de Commissie in kennis van alle 
gevallen waarin zij deze bepaling hebben 
toegepast.

Schrappen

Or. en

Amendement 134
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –punt 1 – letter c
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1– lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
projecten die in detail worden 
aangenomen via een specifieke nationale 
wet indien de doelstellingen van de deze 
richtlijn, met inbegrip van de 
informatieverstrekking, via het 
wetgevingsproces worden bereikt. Om de 
twee jaar na de in artikel 2, lid 1, van 
Richtlijn XXX [Nummer van deze richtlijn 
in te vullen door het Bureau voor 

4. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
projecten die in detail worden goedgekeurd
via een specifieke nationale wet indien de 
doelstellingen van deze richtlijn, met 
inbegrip van de informatieverstrekking, via 
het wetgevingsproces worden bereikt. Om 
de twee jaar na de in artikel 2, lid 1, van 
Richtlijn XXX [Nummer van deze richtlijn 
in te vullen door het Bureau voor 
publicaties] genoemde datum stellen de 
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publicaties] genoemde datum stellen de 
lidstaten de Commissie in kennis van alle 
gevallen waarin zij deze bepaling hebben 
toegepast.

lidstaten de Commissie in kennis van alle 
gevallen waarin zij deze bepaling hebben 
toegepast.

Or. en

Amendement 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter c bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) het volgende lid 4 bis wordt 
ingevoegd:
"4 bis. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op werken waarvoor krachtens 
Richtlijn 2010/75/EU een vergunning is 
verleend of die noodzakelijk zijn om de 
preventie- en herstelmaatregelen met 
betrekking tot de milieuschade uit hoofde 
van Richtlijn 2004/35/EG te kunnen 
uitvoeren."

Or. it

Motivering

Om dubbele normen en procedures te vermijden.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –punt 1 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Artikel 2, lid 1, wordt vervangen 
door:
De lidstaten treffen na raadpleging van 
het publiek de nodige maatregelen om te 
verzekeren dat een vergunning vereist is 
voor projecten die een aanzienlijk 
milieueffect kunnen hebben, onder meer 
gezien hun aard, omvang of ligging, en 
een beoordeling van hun effecten
plaatsvindt alvorens een vergunning 
wordt verleend. Door de bevoegde 
autoriteit worden, nadat een vergunning 
is verleend, maatregelen voor het 
monitoren van aanzienlijke schadelijke 
milieueffecten en maatregelen ter 
verlichting of compensatie van dergelijke 
effecten vastgesteld. Deze projecten 
worden omschreven in artikel 4.".

Or. en

Motivering

Artikel 2, lid 1, wordt in overeenstemming gebracht met de nieuwe tekst van artikel 8, lid 2, 
die voorziet in maatregelen voor het monitoren van aanzienlijke schadelijke milieueffecten en 
maatregelen ter verlichting of compensatie van dergelijke effecten. Daarnaast wordt de 
inspraak van het publiek versterkt.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 
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wordt een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure vastgesteld
die aan de vereisten van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie voldoet.

streven de lidstaten, indien passend 
geacht, naar een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure die aan de 
vereisten van de toepasselijke wetgeving 
van de Unie voldoet.

Or. de

Motivering

De door de Commissie nagestreefde coördinatie van procedures moet in beginsel worden 
toegejuicht; de lidstaten moeten echter de keuze blijven houden welke rechtsgrondslagen van 
de EU voor deze coördinatie geschikt lijken. Bovendien mag coördinatie niet "tot elke prijs" 
plaatsvinden.

Amendement 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 
wordt een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure vastgesteld 
die aan de vereisten van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie voldoet.

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 
kan een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure worden 
vastgesteld die aan de vereisten van de 
toepasselijke wetgeving van de Unie 
voldoet, wanneer de autoriteiten in de 
betrokken lidstaat dit nodig achten.

Or. en

Motivering

De gemeenschappelijke procedure kan het proces stroomlijnen, maar de huidige formulering 
sluit andere flexibele oplossingen uit. Een verplichte coördinatie zou het proces op zich niet 
vereenvoudigen of bespoedigen, maar moet waar nodig worden toegepast. In sommige 
lidstaten is de rechter bij het beoordelingsproces betrokken, en andere autoriteiten kunnen de 
rechter niets opleggen.
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Amendement 139
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 
wordt een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure vastgesteld 
die aan de vereisten van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie voldoet.

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 
kan een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure worden 
vastgesteld die aan de vereisten van de 
toepasselijke wetgeving van de Unie 
voldoet.

Or. en

Amendement 140
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 
wordt een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure vastgesteld 
die aan de vereisten van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie voldoet.

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 
kan een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure worden
vastgesteld die aan de vereisten van de 
toepasselijke wetgeving van de Unie 
voldoet.

Or. en
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Amendement 141
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 
wordt een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure vastgesteld 
die aan de vereisten van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie voldoet.

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 
kan een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure worden
vastgesteld die aan de vereisten van de 
toepasselijke wetgeving van de Unie 
voldoet.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten een zekere speelruimte hebben met betrekking tot de wijze waarop zij aan 
de vereisten van de verschillende EU-richtlijnen voldoen, zonder dat afbreuk aan de 
algemene doelstelling van dergelijke wetgeving wordt gedaan.

Amendement 142
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 
wordt een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure vastgesteld 

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 
kan een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure worden
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die aan de vereisten van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie voldoet.

vastgesteld die aan de vereisten van de 
toepasselijke wetgeving van de Unie 
voldoet.

Or. en

Amendement 143
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 
wordt een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure vastgesteld 
die aan de vereisten van de toepasselijke
wetgeving van de Unie voldoet.

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 
wordt een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure vastgesteld 
die aan de volgende vereisten van de 
wetgeving van de Unie voldoet.

- Richtlijn 2009/147/EG inzake het 
behoud van de vogelstand,
- Richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van 
een kader voor communautaire 
maatregelen betreffende het waterbeleid,
- Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële 
emissies,
- Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake 
de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna.

Or. de

Amendement 144
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
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Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de gecoördineerde procedure 
coördineert de bevoegde autoriteit de 
verschillende op grond van de 
toepasselijke wetgeving van de Unie 
vereiste en door verschillende autoriteiten 
uitgevoerde afzonderlijke beoordelingen 
zonder afbreuk te doen aan eventuele 
andersluidende bepalingen in andere 
toepasselijke wetgeving van de Unie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Wij stellen het weliswaar op prijs dat de Commissie zich ten doel stelt het 
besluitvormingsproces te stroomlijnen en te bespoedigen, maar wij zijn niet voor de invoering 
van een verplichte gemeenschappelijke of gecoördineerde beoordelingsprocedure. De 
gewijzigde richtlijn moet de lidstaten in de gelegenheid stellen een besluitvormingsprocedure 
te hanteren die is afgestemd op de vereisten van het project in kwestie. Dit betekent dat het de 
lidstaten moet vrijstaan te beslissen of gelijklopende dan wel niet-gelijklopende procedures of 
een gemeenschappelijke dan wel een niet-gemeenschappelijke procedure beter aansluit op de 
vereisten van een individueel project.

Amendement 145
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de gecoördineerde procedure 
coördineert de bevoegde autoriteit de 
verschillende op grond van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie vereiste en door 
verschillende autoriteiten uitgevoerde 
afzonderlijke beoordelingen zonder 
afbreuk te doen aan eventuele 
andersluidende bepalingen in andere 

Indien een project voorwerp is van een
gecoördineerde procedure coördineert de 
bevoegde autoriteit de verschillende op 
grond van de toepasselijke wetgeving van 
de Unie vereiste en door verschillende 
autoriteiten uitgevoerde afzonderlijke 
beoordelingen zonder afbreuk te doen aan 
eventuele andersluidende bepalingen in 
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toepasselijke wetgeving van de Unie. andere toepasselijke wetgeving van de 
Unie.

Or. en

Amendement 146
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de gecoördineerde procedure 
coördineert de bevoegde autoriteit de 
verschillende op grond van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie vereiste en door 
verschillende autoriteiten uitgevoerde 
afzonderlijke beoordelingen zonder 
afbreuk te doen aan eventuele 
andersluidende bepalingen in andere 
toepasselijke wetgeving van de Unie.

Bij de gecoördineerde procedure 
coördineert de bevoegde autoriteit de 
verschillende op grond van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie vereiste en door 
verschillende autoriteiten uitgevoerde 
afzonderlijke beoordelingen zonder 
afbreuk te doen aan andere toepasselijke 
wetgeving van de Unie.

Or. en

Amendement 147
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de gecoördineerde procedure 
coördineert de bevoegde autoriteit de 
verschillende op grond van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie vereiste en door 
verschillende autoriteiten uitgevoerde 
afzonderlijke beoordelingen zonder 

Bij de gecoördineerde procedure 
coördineert de bevoegde autoriteit of 
coördineren de bevoegde autoriteiten de 
verschillende op grond van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie vereiste en door 
verschillende autoriteiten uitgevoerde 
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afbreuk te doen aan eventuele 
andersluidende bepalingen in andere 
toepasselijke wetgeving van de Unie.

afzonderlijke beoordelingen zonder 
afbreuk te doen aan eventuele 
andersluidende bepalingen in andere 
toepasselijke wetgeving van de Unie.

Or. de

Amendement 148
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van de gemeenschappelijke 
procedure voert de bevoegde autoriteit één 
milieueffectbeoordeling uit waarin de 
beoordelingen van één of meer 
autoriteiten worden geïntegreerd, 
onverminderd eventuele andersluidende 
bepalingen in andere toepasselijke 
wetgeving van de Unie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Hoewel wij in principe voorstander zijn van het aanpakken van de verdubbeling van 
beoordelingen en alle andere kwesties die een soepel besluitvormingsproces in de weg staan 
of het vertragen, moet de gewijzigde richtlijn in de mogelijkheid voorzien dat projecten in 
verschillende fasen worden uitgevoerd, en rekening houden met het feit dat in verschillende 
fasen en op verschillende tijdstippen vergunningen van verschillende autoriteiten vereist 
kunnen zijn voor een project.

Amendement 149
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van de gemeenschappelijke 
procedure voert de bevoegde autoriteit één 
milieueffectbeoordeling uit waarin de 
beoordelingen van één of meer autoriteiten 
worden geïntegreerd, onverminderd 
eventuele andersluidende bepalingen in 
andere toepasselijke wetgeving van de 
Unie.

Indien een project voorwerp is van een
gemeenschappelijke procedure voert de 
bevoegde autoriteit één 
milieueffectbeoordeling uit waarin de 
beoordelingen van één of meer autoriteiten 
worden geïntegreerd, onverminderd 
eventuele andersluidende bepalingen in 
andere toepasselijke wetgeving van de 
Unie.

Or. en

Amendement 150
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het kader van de gemeenschappelijke 
procedure voert de bevoegde autoriteit één 
milieueffectbeoordeling uit waarin de 
beoordelingen van één of meer autoriteiten 
worden geïntegreerd, onverminderd 
eventuele andersluidende bepalingen in 
andere toepasselijke wetgeving van de 
Unie.

In het kader van de gemeenschappelijke 
procedure voert de bevoegde autoriteit of 
voeren de bevoegde autoriteiten één 
milieueffectbeoordeling uit waarin de 
beoordelingen van één of meer autoriteiten 
worden geïntegreerd, onverminderd 
eventuele andersluidende bepalingen in 
andere toepasselijke wetgeving van de 
Unie.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
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Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten wijzen één autoriteit aan die 
het verloop van de vergunningsprocedure 
voor alle projecten dient te faciliteren.

Schrappen

Or. de

Motivering

De door de Commissie nagestreefde coördinatie van procedures moet in beginsel worden 
toegejuicht; de lidstaten moeten echter de keuze blijven houden welke rechtsgrondslagen van 
de EU voor deze coördinatie geschikt lijken. Bovendien mag coördinatie niet "tot elke prijs" 
plaatsvinden.

Amendement 152
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten wijzen één autoriteit aan die 
het verloop van de vergunningsprocedure 
voor alle projecten dient te faciliteren.

Schrappen

Or. de

Amendement 153
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten wijzen één autoriteit aan die 
het verloop van de vergunningsprocedure 
voor alle projecten dient te faciliteren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Ook de aanwijzing van één autoriteit moet aan het oordeel van de lidstaten worden 
overgelaten, zodat de opzet en organisatie van bevoegde autoriteiten past bij de individuele 
nationale bestuurlijke stelsels, wetgevingskaders en individuele projecten. Het volstaat als in 
de gewijzigde richtlijn wordt bepaald dat deze een gemeenschappelijke of gecoördineerde 
procedure niet verbiedt indien volgens het oordeel van de lidstaten een dergelijke 
gemeenschappelijke of gecoördineerde procedure met de vereisten van het project in kwestie 
strookt.

Amendement 154
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU.
Artikel 2 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten wijzen één autoriteit aan die 
het verloop van de vergunningsprocedure 
voor alle projecten dient te faciliteren.

De lidstaten kunnen één autoriteit 
aanwijzen die het verloop van de 
vergunningsprocedure voor alle projecten 
faciliteert.

Or. nl

Amendement 155
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten wijzen één autoriteit aan die 
het verloop van de vergunningsprocedure 
voor alle projecten dient te faciliteren.

De lidstaten kunnen één autoriteit 
aanwijzen die het verloop van de 
vergunningsprocedure voor alle projecten 
dient te faciliteren.

Or. en

Amendement 156
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten wijzen één autoriteit aan die 
het verloop van de vergunningsprocedure 
voor alle projecten dient te faciliteren.

De lidstaten kunnen één autoriteit 
aanwijzen die het verloop van de 
vergunningsprocedure voor alle projecten 
dient te faciliteren.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten een zekere speelruimte hebben met betrekking tot de wijze waarop zij aan 
de vereisten van de verschillende EU-richtlijnen voldoen, zonder dat afbreuk aan de 
algemene doelstelling van dergelijke wetgeving wordt gedaan.

Amendement 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten wijzen één autoriteit aan die De lidstaten wijzen één autoriteit aan die 
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het verloop van de vergunningsprocedure
voor alle projecten dient te faciliteren.

het verloop van de 
milieueffectbeoordelingsprocedures voor 
alle projecten dient te faciliteren.

Or. pl

Amendement 158
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij alle milieueffectbeoordelingen toont 
de opdrachtgever in het milieurapport aan 
dat hij alle andere rechtsvoorschriften van 
de Unie in acht heeft genomen die van 
toepassing zijn op het voorgestelde project 
waarvoor individuele 
milieueffectbeoordelingen moeten worden 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk om aan te geven dat de reikwijdte van het milieurapport in overeenstemming 
moet zijn met de algemene doelstellingen van de wetgeving van de Unie die van toepassing is 
op milieueffectbeoordelingen.

Amendement 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EG
Artikel 2 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) In artikel 2, lid 4 wordt de eerste 
alinea als volgt gewijzigd:
"4. Onverminderd de bepalingen van 
artikel 7, kunnen de lidstaten in 
uitzonderlijke gevallen voor een 
welbepaald project gehele of 
gedeeltelijke vrijstelling verlenen van de 
bepalingen van deze richtlijn.
Met het oog hierop moeten de lidstaten in 
uitsluitingsdrempels voorzien voor 
projecten zonder aanzienlijke gevolgen 
voor het milieu, teneinde te voorkomen 
dat de opdrachtgevende diensten met werk 
overstelpt raken en teneinde de 
initiatiefnemers van deze projecten gerust 
te stellen door de uitvoering van de 
projecten binnen een redelijke en 
gecontroleerde termijn mogelijk te 
maken."

Or. fr

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 2, lid 4, wordt vervangen 
door:
"4. Onverminderd de bepalingen van 
artikel 7, kunnen de lidstaten in 
uitzonderlijke gevallen, en voor zover de 
nationale wetgeving daarin voorziet, voor 
een welbepaald project dat uitsluitend 
bestemd is om het hoofd te bieden aan 
civiele noodsituaties, gehele of 
gedeeltelijke vrijstelling verlenen van de 
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bepalingen van deze richtlijn indien de 
toepassing ervan nadelige gevolgen zou 
hebben voor deze doeleinden.
In dit geval:
-a) informeren en raadplegen de lidstaten 
het betrokken publiek;
a) gaan de lidstaten na of er geen andere 
vorm van beoordeling geschikt is;
b) stellen zij de gegevens die zijn 
verzameld door andere vormen van 
beoordeling zoals bedoeld onder a), 
alsmede de gegevens over en de redenen 
van de vrijstelling ter beschikking van 
het betrokken publiek;
c) stellen zij de Commissie, voordat de 
vergunning wordt verleend, op de 
hoogte van de redenen waarom de 
vrijstelling is verleend en verschaffen zij 
haar alle informatie die zij waar dat van 
toepassing is ter beschikking van hun 
eigen onderdanen stellen.
De Commissie zendt de ontvangen 
documenten onmiddellijk door aan de 
andere lidstaten.
De Commissie brengt elk jaar bij het 
Europees Parlement en de Raad verslag 
uit over de toepassing van dit lid."

Or. en

Motivering

De vrijstellingsbepaling van artikel 1, lid 3, voor projecten die uitsluitend bestemd zijn om het 
hoofd te bieden aan civiele noodsituaties, wordt ingevoegd in artikel 2, lid 4. Daarnaast 
wordt de inspraak van het publiek versterkt.

Amendement 161
Franco Bonanini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 2, lid 4 wordt vervangen 
door:
"4. Onverminderd de bepalingen van 
artikel 7 kunnen de lidstaten in 
uitzonderlijke gevallen voor een 
welbepaald project gehele of 
gedeeltelijke vrijstelling verlenen van de 
bepalingen van deze richtlijn. In dit 
geval:
-a) raadplegen de lidstaten het betrokken 
publiek en garanderen daarbij een 
passende vertegenwoordiging van de 
sociale en economische categorieën die in 
het kader van dit werk aanwezig zijn;
a) gaan ze na of er geen andere vorm 
van beoordeling geschikt is;
b) stellen zij de gegevens die zijn 
verzameld door andere vormen van 
beoordeling zoals bedoeld onder a), 
alsmede de gegevens over en de redenen 
voor de vrijstelling ter beschikking van 
het betrokken publiek;
c) stellen zij de Commissie, voordat de 
vergunning wordt verleend, op de 
hoogte van de redenen waarom de 
vrijstelling is verleend, en verschaffen zij 
haar alle informatie die zij, waar dat van 
toepassing is, ter beschikking van hun 
eigen onderdanen stellen.
De Commissie zendt de ontvangen 
documenten onmiddellijk door aan de 
andere lidstaten. De Commissie brengt 
elk jaar bij het Europees Parlement en
de Raad verslag uit over de toepassing 
van dit lid."

Or. it

Amendement 162
Sandrine Bélier
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 –punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 2, lid 4, eerste alinea, wordt 
vervangen door:
"4. Onverminderd de bepalingen van 
artikel 7 kunnen de lidstaten in 
uitzonderlijke gevallen en uitsluitend na 
raadpleging van het publiek, voor een 
welbepaald project gehele of 
gedeeltelijke vrijstelling verlenen van de 
bepalingen van deze richtlijn.

Or. en

Amendement 163
João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 2 – lid 4 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Artikel 2, lid 4, eerste alinea, wordt 
als volgt gewijzigd:
"4. Onverminderd de bepalingen van 
artikel 6, lid 1 (nieuw) en artikel 7, 
kunnen de lidstaten in uitzonderlijke 
gevallen voor een welbepaald project 
gehele of gedeeltelijke vrijstelling 
verlenen van de bepalingen van deze 
richtlijn."

Or. pt
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Motivering

Hiermee wordt slechts beoogd de zinsnede ‘artikel 6, lid 1 (nieuw)' in te voegen, om de 
samenhang te bewerkstelligen met het amendement waarin wordt voorgesteld het publiek het 
recht te geven een milieueffectbeoordeling aan te vragen voor een bepaald project, middels 
inspraakprocedures die met name gericht zijn op burgers, lokale overheden en 
maatschappelijke organisaties.

Amendement 164
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de milieueffectbeoordeling worden de 
directe en indirecte aanzienlijke effecten 
van een project overeenkomstig de 
artikelen 4 tot en met 11 per geval op 
passende wijze geïdentificeerd, beschreven 
en beoordeeld op de volgende factoren:

Bij de milieueffectbeoordeling worden de 
relevante directe en indirecte effecten van 
een project op de volgende factoren 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 per geval op passende wijze 
geïdentificeerd en beschreven en wordt 
beoordeeld of die effecten aanzienlijk zijn:

Or. en

Motivering

De introductie van de term "aanzienlijk" moet worden toegejuicht, aangezien hierdoor 
duidelijk wordt dat de MEB op aspecten van het milieu moet zijn gericht waarvoor het project 
waarschijnlijk aanzienlijke gevolgen heeft. De term "relevante" maakt duidelijk dat alleen 
relevante effecten het voorwerp moeten zijn van de MEB. Met betrekking tot de toepasselijke 
artikelen van de richtlijn moet worden verwezen naar de artikelen 5 tot en met 10 in plaats 
van de artikelen 4 tot en met 11, aangezien screening (artikel 4) noch toegang tot de rechter 
(artikel 11) onderdeel vormen van de MEB.

Amendement 165
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de milieueffectbeoordeling worden de 
directe en indirecte aanzienlijke effecten 
van een project overeenkomstig de 
artikelen 4 tot en met 11 per geval op 
passende wijze geïdentificeerd, beschreven 
en beoordeeld op de volgende factoren:

Bij de milieueffectbeoordeling worden de 
directe en indirecte aanzienlijke effecten 
van een project overeenkomstig de 
artikelen 4 tot en met 11 per geval, en met 
inachtneming van de uitgangssituatie van 
het milieu, op passende wijze 
geïdentificeerd, beschreven en beoordeeld 
op de volgende factoren:

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevolking, de menselijke gezondheid 
en de biodiversiteit, met bijzondere 
aandacht voor op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad en Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad beschermde soorten en 
habitats;

a) mens, dier en plant;

Or. de

Motivering

De tekst van de huidige MEB-richtlijn moet worden behouden. De voorgestelde nieuwe 
begrippen zijn te vaag en sluiten niet aan bij het concrete project.

Amendement 167
Marianne Thyssen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevolking, de menselijke gezondheid 
en de biodiversiteit, met bijzondere 
aandacht voor op grond van Richtlijn
92/43/EEG van de Raad en Richtlijn
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad beschermde soorten en 
habitats;

a) de bevolking, de menselijke gezondheid, 
de fauna en flora en de biodiversiteit, met 
bijzondere aandacht voor op grond van de 
Richtlijnen 92/43/EEG en 2009/147/EG 
beschermde soorten en habitats;

Or. en

Amendement 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevolking, de menselijke gezondheid 
en de biodiversiteit, met bijzondere 
aandacht voor op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad en Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad beschermde soorten en 
habitats;

a) de bevolking, de menselijke gezondheid 
en de fauna en flora, met bijzondere 
aandacht voor op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad en Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad beschermde soorten en 
habitats;

Or. it

Motivering

Herformulering op basis van de bestaande tekst.

Amendement 169
Eija-Riitta Korhola
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevolking, de menselijke gezondheid 
en de biodiversiteit, met bijzondere 
aandacht voor op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad en Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad beschermde soorten en 
habitats;

a) de bevolking, de menselijke gezondheid 
en de biodiversiteit, met bijzondere 
aandacht, indien van toepassing, voor op 
grond van Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad en Richtlijn 2009/147/EG van het 
Europees Parlement en de Raad 
beschermde soorten en habitats;

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bevolking, de menselijke gezondheid 
en de biodiversiteit, met bijzondere 
aandacht voor op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad en Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad beschermde soorten en 
habitats;

a) de bevolking, de menselijke gezondheid 
en de biodiversiteit, met bijzondere 
aandacht voor op grond van Richtlijn 
92/43/EEG van de Raad, Richtlijn 
2009/147/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en Richtlijn 2000/60/EC1 

beschermde soorten en habitats;

_______________
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.

Or. en

Motivering

Een verwijzing naar de kaderrichtlijn water wordt ingevoegd.
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Amendement 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
2011/92/EG
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) grond, bodem, water, lucht en 
klimaatverandering;

b) bodem, water, lucht, klimaat en
landschap;

Or. de

Motivering

De tekst van de bestaande richtlijn moet worden behouden. De voorgestelde nieuwe 
begrippen zijn te vaag - ze zouden in sommige gevallen kunnen leiden tot rechtsonzekerheid 
bij de toepassing achteraf van de richtlijn; uiteindelijk zou er onduidelijkheid heersen over de 
omvang van de milieueffectbeoordeling. Onder meer moeten de momenteel gebruikte 
begrippen behouden blijven. De gevolgen van de klimaatverandering worden reeds onder d) 
en e) behandeld.

Amendement 172
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) grond, bodem, water, lucht en
klimaatverandering;

b) bodem, water, lucht en klimaat;

Or. en

Motivering

"Grond" moet worden geschrapt, aangezien de bodembestemming overeenkomstig artikel 
192, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie onder de 
bevoegdheid van de lidstaten valt. Opdrachtgevers van een lokaal project kunnen de gevolgen 
voor het wereldwijde klimaat onmogelijk beoordelen.
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Amendement 173
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) grond, bodem, water, lucht en 
klimaatverandering;

b) bodem, water, lucht en 
klimaatverandering;

Or. de

Amendement 174
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
2011/92/EU
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) grond, bodem, water, lucht en 
klimaatverandering;

b) grond, bodem, water, lucht en klimaat;

Or. de

Amendement 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) grond, bodem, water, lucht en b) grond, bodem, water, lucht en klimaat;
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klimaatverandering;

Or. pl

Amendement 176
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3
Richtlijn 2011/92/EU 
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) grond, bodem, water, lucht en 
klimaatverandering;

b) grond, bodem, ondergrond, water, lucht, 
klimaat en klimaatverandering en 
natuurlijke hulpbronnen;

Or. en

Amendement 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) grond, bodem, water, lucht en 
klimaatverandering;

b) grond, ondergrond, bodem, water, lucht 
en klimaatverandering;

Or. lt

Amendement 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) grond, bodem, water, lucht en 
klimaatverandering;

b) grond, bodem, water, lucht en 
klimaatverandering (wat de uitstoot van 
broeikasgassen betreft);

Or. it

Amendement 179
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) landbouw- en bosgrond

Or. de

Motivering

Met het voorstel van de Europese Commissie worden voor het eerst in het kader van een 
milieueffectbeoordeling de effecten van een project op land onderzocht. De bescherming van 
land mag echter niet beperkt blijven tot het louter kwalitatieve milieuaspect van 
bodemvruchtbaarheid, maar dient tevens te worden uitgebreid tot de kwantitatieve 
instandhouding van landbouw- en bosgrond.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) materiële goederen, het cultureel
erfgoed en het landschap;

c) materiële goederen en het cultureel 
erfgoed;
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Or. de

Motivering

De tekst van de bestaande richtlijn moet worden behouden. De voorgestelde nieuwe 
begrippen zijn te vaag - ze zouden in sommige gevallen kunnen leiden tot rechtsonzekerheid 
bij de toepassing achteraf van de richtlijn; uiteindelijk zou er onduidelijkheid heersen over de 
omvang van de milieueffectbeoordeling.

Amendement 181
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) materiële goederen, het cultureel erfgoed 
en het landschap;

c) materiële goederen (met inbegrip van 
effecten op onroerendgoedprijzen), het 
cultureel erfgoed en het landschap;

Or. en

Amendement 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) materiële goederen, het cultureel erfgoed 
en het landschap;

c) materiële goederen, het cultureel erfgoed 
en het landschap, zoals bepaald in artikel 3 
van het VEU en de artikelen 36 en 167 
van het VWEU;

Or. en
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Amendement 183
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) materiële goederen, het cultureel erfgoed 
en het landschap;

c) materiële goederen, het cultureel erfgoed 
en het landschap, zoals bepaald in artikel 3 
van het VEU;

Or. en

Amendement 184
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de blootstelling aan, de kwetsbaarheid 
voor en de weerbaarheid van de in de 
punten a), b) en c) genoemde factoren 
tegen natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen.

Schrappen

Or. de

Amendement 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de blootstelling aan, de kwetsbaarheid 
voor en de weerbaarheid van de in de 
punten a), b) en c) genoemde factoren 
tegen natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen.

Schrappen

Or. de

Motivering

De gevolgen van natuurrampen zijn in hoge mate onvoorspelbaar en kunnen niet afdoende 
worden vastgesteld.

Amendement 186
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de blootstelling aan, de kwetsbaarheid 
voor en de weerbaarheid van de in de 
punten a), b) en c) genoemde factoren 
tegen natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen."

Schrappen

Or. en

Motivering

In het Commissievoorstel worden de blootstelling aan, de kwetsbaarheid voor en de 
weerbaarheid van de in de punten a), b) en c) genoemde factoren tegen natuurrampen en 
door de mens veroorzaakte rampen geïntroduceerd. Hierdoor wordt de werkingssfeer van de 
richtlijn uitgebreid tot andere dan milieuzaken, wat tot ingewikkeldere, duurdere en langere 
milieurapporten en tot een verdubbeling van de vereisten van andere Europese wetgeving 
leidt, zoals de Seveso-III-richtlijn (betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen), bijvoorbeeld met betrekking tot de beoordeling van faciliteiten die kwetsbaar zijn 
voor risico's van rampen.
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Amendement 187
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de blootstelling aan, de kwetsbaarheid 
voor en de weerbaarheid van de in de 
punten a), b) en c) genoemde factoren 
tegen natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen."

e) de blootstelling aan, de kwetsbaarheid 
voor en de weerbaarheid van de in de 
punten a), b) en c) genoemde factoren 
tegen waarschijnlijke natuurrampen en 
door de mens veroorzaakte rampen, voor 
zover een dergelijke beoordeling is 
voorgeschreven bij de bestaande EU-
wetgeving of een internationale 
overeenkomst."

Or. en

Motivering

Het is niet zinvol om dit voorschrift toe te passen bij alle projecten die onder de richtlijn 
vallen, aangezien dit in vele gevallen te zware lasten met zich mee zou brengen. Projecten die 
zijn blootgesteld aan of kwetsbaar zijn voor rampen, vallen ofwel onder andere EU-wetgeving 
ofwel onder internationale overeenkomsten.

Amendement 188
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) er moet rekening worden gehouden 
met aanzienlijke milieueffecten op de in 
de nieuwe punten a), b) en c) genoemde 
factoren als gevolg van 
projectgerelateerde risico's van 
natuurrampen en door de mens 
veroorzaakte rampen. De gebeurtenissen 
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die in beschouwing moeten worden 
genomen zijn die welke redelijkerwijs als 
kenmerkend voor het type project kunnen 
worden beschouwd. 

Or. de

Amendement 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien er sprake is van standaardisatie 
van de beschikbare procedures bij een 
bepaald project of bepaalde installatie 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
beste beschikbare technologie (BAT), 
dient de bevoegde autoriteit deze in acht te 
nemen en zich bij de 
milieueffectbeoordeling te richten op de 
locatie van de installaties of het project.

Or. es


