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Ændringsforslag 190
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2 ændres som følger: 

"2. Med forbehold af artikel 2, stk. 4, skal 
medlemsstaterne afgøre, om projektet skal 
vurderes i henhold til artikel 5-10, for 
projekter, der er opført i bilag II. Når 
medlemsstaterne har hørt offentligheden, 
skal de foretage denne afgørelse ved 
hjælp af: 
a) en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde 
eller 
b) tærskelværdier eller kriterier fastsat af 
medlemsstaten.
Medlemsstaterne kan beslutte at anvende 
begge de i litra a) og b) nævnte 
procedurer."

Or. en

Begrundelse

Det bør være obligatorisk at inddrage offentligheden, når medlemsstaterne afgør, om der skal 
foretages en vurdering af et projekt, enten ved en undersøgelse i hvert enkelt tilfælde eller ved 
at fastsætte tærskler eller kriterier, jf. bilag II.

Ændringsforslag 191
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra -a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2, andet afsnit, affattes således:
"Medlemsstaterne kan beslutte at 
anvende begge de i litra a) og b) nævnte 
procedurer. Når litra b) finder 
anvendelse, skal medlemsstaterne sikre, at 
offentligheden høres med hensyn til 
fastsættelsen af tærskler eller kriterier."

Or. en

Ændringsforslag 192
João Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Stk. 2, andet afsnit, affattes således:
"Medlemsstaterne kan beslutte at 
anvende begge de i litra a) og b) nævnte 
procedurer. Hvad angår litra b), skal 
offentligheden høres ved fastsættelse af 
tærskler eller kriterier."

Or. pt

Ændringsforslag 193
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. For så vidt angår projekter i de "3. For så vidt angår projekter i de 
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kategorier, der er opført i bilag II, skal 
bygherren forelægge oplysninger om 
projektets kendetegn, dets potentielle 
virkning på miljøet og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå 
og begrænse væsentlige virkninger. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
der skal forelægges, findes i bilag II.A."

kategorier, der er opført i bilag II, skal 
bygherren, såfremt det er nødvendigt og 
passende, forelægge oplysninger om 
projektets kendetegn, dets potentielle 
virkning på miljøet og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå 
og begrænse væsentlige virkninger."

Or. de

Begrundelse

Et obligatorisk krav i henhold til bilag II.A om, at bygherren skal forelægge oplysninger som 
led i en foreløbig kontrol, vil medføre en betydelig udvidelse af den eksisterende 
informationspligt i henhold til det gældende VVM-direktiv. Det vil være i strid med formålet 
med den foreløbige kontrol. Bilag II.A bør derfor slettes, da de oplysninger, bygherren skal 
forelægge som led i den foreløbige kontrol i det enkelte tilfælde, ikke skal udvides.

Ændringsforslag 194
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. For så vidt angår projekter i de 
kategorier, der er opført i bilag II, skal 
bygherren forelægge oplysninger om 
projektets kendetegn, dets potentielle 
virkning på miljøet og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå 
og begrænse væsentlige virkninger. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
der skal forelægges, findes i bilag II.A."

"3. For så vidt angår projekter i de 
kategorier, der er opført i bilag II, som i 
henhold til medlemsstaternes lovgivning
skal undersøges i hvert enkelt tilfælde, 
eller som opfylder de af medlemsstaten i 
medfør af stk. 2 fastsatte tærskler eller 
kriterier, skal bygherren forelægge 
oplysninger om projektets kendetegn og
dets potentielle virkning på miljøet. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
der skal forelægges, findes i bilag II.A."

Or. en

Begrundelse

Screeningprocessen bør ikke bestå af en analyse, der er lige så omfattende som en VVM. 
Bygherren bør ikke skulle foretage en VVM for at kunne foretage en VVM.
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Ændringsforslag 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. For så vidt angår projekter i de 
kategorier, der er opført i bilag II, skal 
bygherren forelægge oplysninger om 
projektets kendetegn, dets potentielle 
virkning på miljøet og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå 
og begrænse væsentlige virkninger. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
der skal forelægges, findes i bilag II.A."

"3. For så vidt angår projekter i de 
kategorier, der er opført i bilag II, skal 
bygherren forelægge oplysninger om 
projektets kendetegn og dets potentielle 
virkning på miljøet. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger der skal 
forelægges, findes i bilag II.A."

Or. en

Begrundelse

Screeningproceduren skal vurdere behovet for en VVM og bør ikke være for byrdefuld. 
Myndighederne skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvorvidt projektet forventes at få 
væsentlige virkninger på miljøet, ud fra de oplysninger, bygherren indsender. Er dette 
tilfældet, skal der foretages en VVM.

Ændringsforslag 196
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. For så vidt angår projekter i de 
kategorier, der er opført i bilag II, skal 
bygherren forelægge oplysninger om 
projektets kendetegn, dets potentielle 
virkning på miljøet og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå 

"3. For så vidt angår projekter i de 
kategorier, der er opført i bilag II, skal 
bygherren forelægge oplysninger om 
projektets kendetegn, dets potentielle 
virkning på miljøet og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå 
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og begrænse væsentlige virkninger. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger
der skal forelægges, findes i bilag II.A."

og begrænse væsentlige virkninger. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger
de kompetente myndigheder kan anmode 
om, findes i bilag II.A."

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at indføre ensartede kriterier, hvis den kompetente myndighed i nogle 
situationer allerede er i besiddelse af visse oplysninger.

Ændringsforslag 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. For så vidt angår projekter i de 
kategorier, der er opført i bilag II, skal 
bygherren forelægge oplysninger om 
projektets kendetegn, dets potentielle 
virkning på miljøet og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå 
og begrænse væsentlige virkninger. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
der skal forelægges, findes i bilag II.A."

"3. For så vidt angår projekter i de 
kategorier, der er opført i bilag II, som der 
i henhold til medlemsstaternes lovgivning
skal gennemføres en individuel 
undersøgelse for, eller som opfylder 
grænseværdierne eller kriterierne fastsat i 
forbindelse med stk. 2, skal bygherren 
forelægge oplysninger om projektets 
kendetegn, dets potentielle virkning på 
miljøet og de påtænkte foranstaltninger 
med henblik på at undgå og begrænse 
væsentlige virkninger. En detaljeret 
oversigt over, hvilke oplysninger der skal 
forelægges, findes i bilag II.A."

Or. pl

Ændringsforslag 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. For så vidt angår projekter i de 
kategorier, der er opført i bilag II, skal 
bygherren forelægge oplysninger om 
projektets kendetegn, dets potentielle 
virkning på miljøet og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå 
og begrænse væsentlige virkninger. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
der skal forelægges, findes i bilag II.A."

"3. For så vidt angår projekter i de 
kategorier, der er opført i bilag II, som 
undersøges i hvert enkelt tilfælde, jf. 
artikel 4, stk. 2, skal bygherren forelægge 
oplysninger om projektets kendetegn, dets 
potentielle virkning på miljøet og de 
påtænkte foranstaltninger med henblik på 
at undgå og begrænse væsentlige 
virkninger. En detaljeret oversigt over, 
hvilke oplysninger der skal forelægges, 
findes i bilag II.A."

Or. fr

Begrundelse

Dette stykke kan give indtryk af, at bygherrerne for alle de projekter, der er omfattet af 
bilag II, herunder dem, der "drager fordel af" tærskelværdier eller udelukkelseskriterier, skal 
forelægge oplysninger om projektets kendetegn og dets potentielle virkning på miljøet for den 
kompetente myndighed. Denne fortolkning ville udmønte sig i en udbredelse af undersøgelsen 
i hvert enkelt tilfælde med en første fase, som er obligatorisk for alle projekter, der er omfattet 
af bilag II, og en anden fase, som er forbeholdt de projekter, der ikke "drager fordel af" 
tærskelværdier eller udelukkelseskriterier.

Ændringsforslag 199
João Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. For så vidt angår projekter i de 
kategorier, der er opført i bilag II, skal
bygherren forelægge oplysninger om 
projektets kendetegn, dets potentielle 
virkning på miljøet og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå 
og begrænse væsentlige virkninger. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 

"3. For så vidt angår projekter i de 
kategorier, der er opført i bilag II, skal 
bygherren forelægge oplysninger om 
projektets kendetegn, dets potentielle 
virkning på miljøet og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå 
og begrænse væsentlige virkninger. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
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der skal forelægges, findes i bilag II.A." der skal forelægges, findes i bilag II.A, og 
oplysningerne skal offentliggøres og gøres 
tilgængelige på internettet, inden der 
træffes afgørelse i henhold til stk. 2, for at 
sikre offentligheden større 
gennemsigtighed og tilgængelighed."

Or. pt

Ændringsforslag 200
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Omfanget af de oplysninger om projektets 
karakteristika, der skal fremlægges for 
den kompetente myndighed i forbindelse 
med denne foreløbige kontrolprocedure, 
er begrænset og skal blot besvare de 
væsentlige punkter, som forvaltningen 
skal bruge til at vurdere, om projektet er 
gennemførligt, og til at foreslå ændringer 
og alternativer.

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette udkast til forslag er at begrænse tidsforbruget og omfanget af den 
foreløbige kontrol, som screeningen kræver, og give projektets bygherre et foreløbigt svar om 
dets gennemførlighed samt at spare udviklingsomkostninger. Udkastet til forslag må ikke 
indebære en fuldstændig miljøkonsekvensvurdering.

Ændringsforslag 201
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed skal afgive 
svar i forbindelse med den foreløbige
kontrolprocedure inden for en kort frist 
på højst otte måneder.

Or. es

Begrundelse

Tidsbegrænsningen for så vidt angår den kompetente myndigheds afgivelse af svar er vigtig 
for at fremskynde processen, som blot er en foreløbig kontrol.

Ændringsforslag 202
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med den foreløbige kontrol 
giver bygherren en kort beskrivelse 
vedrørende de oplysninger, der skal 
fremlægges i medfør af bilag II.A.

Or. fr

Begrundelse

I den indledende fase er der endnu ikke gjort store fremskridt med undersøgelserne og 
projekterne. Uden at resultatet af den foreløbige kontrol foregribes, bør der ikke stilles større 
krav end nødvendigt til bygherren. Formålet med den foreløbige kontrol er at identificere et 
behov og ikke at få bygherren til at foretage en miljøkonsekvensvurdering. 

Ændringsforslag 203
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der gennemføres en undersøgelse i 
det enkelte tilfælde, eller der fastsættes 
tærskler eller kriterier med henblik på stk. 
2, tager den kompetente myndighed
hensyn til udvælgelseskriterierne 
vedrørende projektets kendetegn og 
placering og dets potentielle virkning på 
miljøet. En detaljeret oversigt over, hvilke
udvælgelseskriterier der skal anvendes, 
findes i bilag III."

4. Når der gennemføres en undersøgelse i 
det enkelte tilfælde, eller der fastsættes 
tærskler eller kriterier med henblik på stk. 
2, skal der tages hensyn til de relevante
udvælgelseskriterier i bilag III."

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag ændrer, muligvis utilsigtet, anvendelsesområdet for artikel 4, stk. 3, i 
det gældende direktiv. Den nuværende formulering af artikel 4, stk. 3, gør det klart, at 
bestemmelsen både gælder for medlemsstaten, når denne fastsætter udelukkelsestærskler/-
kriterier, og for de kompetente myndigheder, når disse screener projekter i hvert enkelt 
tilfælde. Forslaget begrænser imidlertid artikel 4, stk. 3, til denne undersøgelse i hvert enkelt 
tilfælde foretaget af den kompetente myndighed og skaber således forvirring om, hvorvidt 
medlemsstaterne kan vælge et system med udelukkelsestærskler, der ikke er kombineret med 
undersøgelse i hvert enkelt tilfælde.

Ændringsforslag 204
Struan Stevenson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der gennemføres en undersøgelse i 
det enkelte tilfælde, eller der fastsættes 
tærskler eller kriterier med henblik på stk. 
2, tager den kompetente myndighed hensyn 
til udvælgelseskriterierne vedrørende 
projektets kendetegn og placering og dets 
potentielle virkning på miljøet. En 
detaljeret oversigt over, hvilke 
udvælgelseskriterier der skal anvendes,
findes i bilag III."

4. Når der gennemføres en undersøgelse i 
det enkelte tilfælde, eller der fastsættes 
tærskler eller kriterier med henblik på stk. 
2, tager den kompetente myndighed hensyn 
til de relevante udvælgelseskriterier
vedrørende projektets kendetegn og 
placering og dets potentielle virkning på 
miljøet. En detaljeret oversigt over
udvælgelseskriterierne findes i bilag III."
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Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndighed bør udelukkende tage hensyn til de udvælgelseskriterier, der er 
relevante for projektet.

Ændringsforslag 205
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der gennemføres en undersøgelse i 
det enkelte tilfælde, eller der fastsættes 
tærskler eller kriterier med henblik på stk. 
2, tager den kompetente myndighed hensyn 
til udvælgelseskriterierne vedrørende 
projektets kendetegn og placering og dets 
potentielle virkning på miljøet. En 
detaljeret oversigt over, hvilke 
udvælgelseskriterier der skal anvendes, 
findes i bilag III."

4. Når der gennemføres en undersøgelse i 
det enkelte tilfælde, eller der fastsættes 
tærskler eller kriterier med henblik på stk. 
2, tager den kompetente myndighed hensyn 
til udvælgelseskriterierne vedrørende 
projektets kendetegn og placering og dets 
potentielle virkning på miljøet. En 
detaljeret oversigt over, hvilke 
udvælgelseskriterier der kan anvendes, 
findes i bilag III."

Or. fr

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt at indføre ensartede kriterier, hvis den kompetente myndighed i nogle 
situationer allerede er i besiddelse af visse oplysninger.

Ændringsforslag 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der gennemføres en undersøgelse i 4. Når der gennemføres en undersøgelse i 
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det enkelte tilfælde, eller der fastsættes 
tærskler eller kriterier med henblik på stk. 
2, tager den kompetente myndighed hensyn 
til udvælgelseskriterierne vedrørende 
projektets kendetegn og placering og dets 
potentielle virkning på miljøet. En 
detaljeret oversigt over, hvilke 
udvælgelseskriterier der skal anvendes, 
findes i bilag III."

det enkelte tilfælde, eller der fastsættes 
tærskler eller kriterier med henblik på stk. 
2, tager den kompetente myndighed hensyn 
til udvælgelseskriterierne vedrørende 
projektets kendetegn og placering og dets 
potentielle virkning på miljøet. En 
detaljeret oversigt over, hvilke 
udvælgelseskriterier der skal tages hensyn 
til, findes i bilag III."

Or. en

Begrundelse

Der er tilfælde, hvor ikke alle oplysningerne i bilag III er relevante for et projekt. Der er i 
disse tilfælde ingen grund til at kræve den fulde liste af bygherren.

Ændringsforslag 207
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der gennemføres en undersøgelse i 
det enkelte tilfælde, eller der fastsættes 
tærskler eller kriterier med henblik på stk. 
2, tager den kompetente myndighed hensyn 
til udvælgelseskriterierne vedrørende 
projektets kendetegn og placering og dets 
potentielle virkning på miljøet. En 
detaljeret oversigt over, hvilke 
udvælgelseskriterier der skal anvendes, 
findes i bilag III."

4. Når der gennemføres en undersøgelse i 
det enkelte tilfælde, eller der fastsættes 
tærskler eller kriterier med henblik på stk. 
2, tager den kompetente myndighed, om 
nødvendigt, hensyn til 
udvælgelseskriterierne vedrørende 
projektets kendetegn og placering og dets 
potentielle virkning på miljøet. En 
detaljeret oversigt over, hvilke 
udvælgelseskriterier der skal anvendes, 
findes i bilag III."

Or. de

Begrundelse

Undersøgelses- og kontrolbyrden i forbindelse med det pågældende projekt skal udformes 
hensigtsmæssigt. Der skal ikke være noget obligatorisk krav om at gennemgå de 
kontrolkriterier, der står anført på listerne. Kriterierne skal kun gennemgås, for så vidt de 
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kan være relevante for projektet og de miljøpåvirkninger, der forventes.

Ændringsforslag 208
Gaston Franco

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med den foreløbige kontrol 
giver bygherren en kort beskrivelse, som 
ikke rækker ud over det, der er fastsat i 
bilag II.A.

Or. fr

Begrundelse

I den indledende fase er der endnu ikke gjort store fremskridt med undersøgelserne og 
projekterne. Uden at resultatet af den foreløbige kontrol foregribes, bør der ikke stilles større 
krav end nødvendigt til bygherren. Formålet med den foreløbige kontrol er at identificere et 
behov, og ikke at få bygherren til at foretage en miljøkonsekvensvurdering. 

Ændringsforslag 209
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i med før af stk. 2 på grundlag af 
de oplysninger, som bygherren har 
forelagt, og, om relevant, under 
hensyntagen til resultaterne af 
undersøgelser, foreløbig kontrol eller 
vurderinger af virkningen på miljøet, der er 
foretaget i medfør af anden EU-lovgivning. 
Afgørelsen i medfør af stk. 2 skal:

"5. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 på grundlag af 
de oplysninger, som bygherren har forelagt
i henhold til stk. 3, og, om relevant, under 
hensyntagen til resultaterne af 
undersøgelser, foreløbig kontrol eller 
vurderinger af virkningen på miljøet, der er 
foretaget i medfør af anden EU-lovgivning. 
Afgørelsen i medfør af stk. 2 skal:
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Or. en

Begrundelse

Der bør indsættes en henvisning til artikel 4, stk. 3.

Ændringsforslag 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Den kompetente myndighed træffer sin
afgørelse i med før af stk. 2 på grundlag af 
de oplysninger, som bygherren har 
forelagt, og, om relevant, under 
hensyntagen til resultaterne af 
undersøgelser, foreløbig kontrol eller 
vurderinger af virkningen på miljøet, der er 
foretaget i medfør af anden EU-lovgivning. 
Afgørelsen i medfør af stk. 2 skal:

"5. Den kompetente myndighed træffer sin
beslutning i med før af stk. 2 på grundlag 
af de oplysninger, som bygherren har 
forelagt, og, om relevant, under 
hensyntagen til resultaterne af 
undersøgelser, foreløbig kontrol eller 
vurderinger af virkningen på miljøet, der er 
foretaget i medfør af anden EU-lovgivning. 
Afgørelsen i medfør af stk. 2 skal:

Or. pl

Ændringsforslag 211
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i med før af stk. 2 på grundlag af 
de oplysninger, som bygherren har 
forelagt, og, om relevant, under 
hensyntagen til resultaterne af 
undersøgelser, foreløbig kontrol eller 
vurderinger af virkningen på miljøet, der er 
foretaget i medfør af anden EU-lovgivning. 

"5. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2, når den har 
hørt den berørte offentlighed, på grundlag 
af en vurdering af de oplysninger, som 
bygherren har forelagt, og, om relevant, 
under hensyntagen til resultaterne af 
undersøgelser, foreløbig kontrol eller 
vurderinger af virkningen på miljøet, der er 
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Afgørelsen i medfør af stk. 2 skal: foretaget i medfør af anden EU-lovgivning. 
Afgørelsen i medfør af stk. 2 skal:

Or. en

Ændringsforslag 212
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i med før af stk. 2 på grundlag af 
de oplysninger, som bygherren har 
forelagt, og, om relevant, under 
hensyntagen til resultaterne af 
undersøgelser, foreløbig kontrol eller 
vurderinger af virkningen på miljøet, der er 
foretaget i medfør af anden EU-lovgivning. 
Afgørelsen i medfør af stk. 2 skal:

"5. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i med før af stk. 2 på grundlag af 
de oplysninger, som bygherren har 
forelagt, og, om relevant, under 
hensyntagen til resultaterne af 
undersøgelser, den har kendskab til,
foreløbig kontrol eller vurderinger af 
virkningen på miljøet, der er foretaget i 
medfør af anden EU-lovgivning. 
Afgørelsen i medfør af stk. 2 skal:

Or. de

Begrundelse

Myndighedernes vurdering skal begrænse sig til de undersøgelser, de har kendskab til. Det er 
problematisk at henvise til resultaterne af undersøgelser generelt, da der ikke foretages nogen 
klar afgrænsning.

Ændringsforslag 213
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 5 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i med før af stk. 2 på grundlag af 
de oplysninger, som bygherren har 
forelagt, og, om relevant, under 
hensyntagen til resultaterne af 
undersøgelser, foreløbig kontrol eller 
vurderinger af virkningen på miljøet, der er 
foretaget i medfør af anden EU-lovgivning. 
Afgørelsen i medfør af stk. 2 skal:

"5. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 på grundlag af 
de oplysninger, som bygherren har 
forelagt, og, om relevant, under 
hensyntagen til resultaterne af 
undersøgelser, foreløbig kontrol eller 
vurderinger af virkningen på miljøet, der er 
foretaget i medfør af anden EU-lovgivning.
Den kompetente myndighed kan kun 
beslutte, at et projekt, der er omfattet af 
bilag II, ikke skal undergives en 
vurdering i henhold til artikel 5-10, når 
der er en underbygget forventning om, at 
projektet ikke vil få væsentlige virkninger 
på miljøet. Afgørelsen i medfør af stk. 2 
skal:

Or. en

Ændringsforslag 214
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i med før af stk. 2 på grundlag af 
de oplysninger, som bygherren har 
forelagt, og, om relevant, under 
hensyntagen til resultaterne af 
undersøgelser, foreløbig kontrol eller 
vurderinger af virkningen på miljøet, der er 
foretaget i medfør af anden EU-lovgivning. 
Afgørelsen i medfør af stk. 2 skal:

"5. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i med før af stk. 2 på grundlag af 
de oplysninger, som bygherren har 
forelagt, og, om relevant, under 
hensyntagen til resultaterne af 
undersøgelser, foreløbig kontrol eller 
vurderinger af virkningen på miljøet, der er 
foretaget i medfør af anden EU-lovgivning, 
samt de argumenter, som den berørte 
offentlighed og de berørte lokale 
myndigheder har fremsat. Afgørelsen i 
medfør af stk. 2 skal:

Or. es
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Begrundelse

Eftersom artikel 4 i dette stykke henviser til de vurderinger, der kan foretages efter 
medlemsstaternes skøn, er det særlig vigtigt at tage hensyn til den berørte offentligheds 
deltagelse. Den term, som ordføreren anvender i sit ændringsforslag 22, ændres 
("bemærkninger" erstattes af "argumenter".

Ændringsforslag 215
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indeholde en redegørelse for, hvordan 
kriterierne i bilag III er taget i 
betragtning

udgår

Or. de

Begrundelse

Bestemmelsen er uforholdsmæssig og forårsager øgede administrative byrder. Derudover er 
den forbundet med en risiko for flere tvister.

Ændringsforslag 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indeholde en begrundelse for, at der 
kræves eller ikke kræves gennemført en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10

udgår

Or. en
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Begrundelse

Screeningproceduren skal vurdere behovet for en VVM og bør ikke være for byrdefuld. 
Myndighederne skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, om projektet forventes at få væsentlige 
virkninger på miljøet, ud fra de oplysninger, bygherren indsender. Er dette tilfældet, skal der 
foretages en VVM.

Ændringsforslag 217
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indeholde en beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
forebygge og begrænse væsentlige 
virkninger for miljøet, hvis det er 
besluttet, at der ikke skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10

udgår

Or. de

Ændringsforslag 218
João Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) offentliggøres. d) offentliggøres, idet der skal tages 
behørigt hensyn til den berørte 
offentligheds bemærkninger.

Or. pt
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Ændringsforslag 219
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at 
bygherren har forelagt alle de krævede 
oplysninger. Alt afhængigt af det 
påtænkte projekts art, kompleksitet, 
placering og dimensioner kan den 
kompetente myndighed forlænge denne 
frist med yderligere tre måneder; i så fald 
underretter den kompetente myndighed 
bygherren om årsagerne til forlængelsen 
og om, hvornår der forventes en 
afgørelse.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger.
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i 
så fald underretter den kompetente 

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse eller en anden afgørelse udstedt 
med henblik på at opfylde kravene i dette 
direktiv er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger.
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myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der 
forventes en afgørelse.

Or. pl

Ændringsforslag 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger.
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i 
så fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der 
forventes en afgørelse.

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for 90 
dage, efter at anmodningen om tilladelse er 
indgivet, forudsat at bygherren har forelagt 
alle de krævede oplysninger.

Or. it

Begrundelse

Klare tidsfrister er afgørende for, at hele processen kan gennemføres med succes.

Ændringsforslag 222
Holger Krahmer, Britta Reimers

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger.
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i 
så fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der 
forventes en afgørelse.

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger.

Or. de

Begrundelse

Bestemmelser vedrørende frister bør fastlægges inden for den pågældende faglovgivning.

Ændringsforslag 223
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i 
så fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for
30 dage, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist en gang med yderligere
30 dage; i så fald underretter den 
kompetente myndighed skriftligt bygherren 
om årsagerne til forlængelsen og om, 
hvornår der forventes en afgørelse.
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Or. en

Begrundelse

En maksimal tidsramme på seks måneder er uforholdsmæssigt lang i denne fase af processen. 
En periode på 30 dage med en eventuel forlængelse på 30 dage er mere i tråd med 
medlemsstaternes aktuelle praksis.

Ændringsforslag 224
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i 
så fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med en måned; i så fald 
underretter den kompetente myndighed 
bygherren om årsagerne til forlængelsen og 
om, hvornår der forventes en afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
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måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i så 
fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere fire måneder; i 
så fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

Or. es

Ændringsforslag 226
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i så 
fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed yderligere
forlænge denne frist, for hvilken 
medlemsstaterne opstiller en rimelig 
tidsramme, som ikke er længere end tre 
måneder; i så fald underretter den 
kompetente myndighed bygherren om
årsagerne til forlængelsen og om, hvornår 
der forventes en afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør bevare deres beføjelse til at fastsætte en passende frist under 
hensyntagen til de nationale forhold.
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Ændringsforslag 227
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at
bygherren har forelagt alle de krævede 
oplysninger. Alt afhængigt af det påtænkte 
projekts art, kompleksitet, placering og 
dimensioner kan den kompetente 
myndighed forlænge denne frist med 
yderligere tre måneder; i så fald underretter 
den kompetente myndighed bygherren om 
årsagerne til forlængelsen og om, hvornår 
der forventes en afgørelse.

6. Medlemsstaterne sikrer, at den 
kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at bygherren har forelagt 
alle de krævede oplysninger, jf. stk. 3. Alt 
afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i så 
fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen.

Or. en

Begrundelse

Fristen bør begynde at løbe på det tidspunkt, hvor bygherren har forelagt alle de krævede 
oplysninger, jf. stk. 3. Vi mener endvidere, at screeningen bør adskilles fra afgrænsningen af, 
hvor omfattende og detaljerede oplysninger bygherren skal forelægge. I screeningfasen er der 
ofte ikke tilstrækkelige oplysninger til rådighed til at foretage en korrekt afgrænsning af 
omfang og indhold. Derudover er der risiko for, at et forslag, som bygherren efterfølgende 
beslutter sig for ikke at føre videre til ansøgningsstadiet, unødigt underkastes denne 
afgrænsning af omfang og indhold.

Ændringsforslag 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i 
så fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden
for 90 dage, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med højst 90 dage; i så fald 
underretter den kompetente myndighed 
bygherren om årsagerne til forlængelsen og 
om, hvornår der forventes en afgørelse, og 
den underretter Kommissionen om 
helheden og årsagerne til udsættelsen.

Or. en

Begrundelse

Visheden omkring tidsrammer og frister er afgørende for en succesfuld afvikling af hele 
processen. Afgørelsen af, hvorvidt projektet skal underkastes en vurdering, bør træffes inden 
for en frist på højst tre måneder, uden at fristen forlænges på grund af det foreslåede projekts 
art, kompleksitet, placering og dimensioner. Denne skønsmæssige beføjelse kan betyde, at 
tidsplanen for den overordnede vurdering bliver mere subjektiv.

Ændringsforslag 229
Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i så 

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse og/eller om tilføjelser til 
tilladelsen er indgivet, forudsat at 
bygherren har forelagt alle de krævede 
oplysninger. Alt afhængigt af det påtænkte 
projekts art, kompleksitet, placering og 
dimensioner kan den kompetente 
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fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

myndighed forlænge denne frist med 
yderligere tre måneder; i så fald underretter 
den kompetente myndighed bygherren om 
årsagerne til forlængelsen og om, hvornår 
der forventes en afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 230
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i så 
fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med op til tre måneder; i så fald 
underretter den kompetente myndighed 
bygherren om årsagerne til forlængelsen og 
om, hvornår der forventes en afgørelse.

Or. de

Ændringsforslag 231
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastlægger de nærmere 
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bestemmelser om bygherrens forelæggelse 
af alle de krævede oplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 232
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis projektet skal underkastes en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal afgørelsen i medfør af 
nærværende artikels stk. 2 omfatte de 
oplysninger, der er anført i artikel 5, stk. 
2."

udgår

Or. de

Ændringsforslag 233
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4– stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis projektet skal underkastes en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal afgørelsen i medfør af 
nærværende artikels stk. 2 omfatte de 
oplysninger, der er anført i artikel 5, stk. 
2."

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 234
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet 
og placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer 
til det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til 
projektet) på forskellige niveauer, 
herunder planlægningsniveauet, eller ud 
fra andre vurderingskriterier. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
miljørapporten skal omfatte, findes i bilag 
IV."

"1. Når der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren forelægge en 
miljørapport. Miljørapporten skal
indeholde de oplysninger og vurderinger, 
der er opført i bilag IV. Ved udarbejdelsen 
af miljørapporten skal bygherren medtage 
de oplysninger, der med rimelighed kan 
kræves, for at der kan træffes afgørelse på 
et velinformeret grundlag om det påtænkte 
projekts virkning på miljøet, og han skal 
tage hensyn til:

a) den kompetente myndigheds udtalelse, 
jf. stk. 2, om, hvor omfattende og 
detaljerede oplysninger bygherren skal 
forelægge
b) gældende viden og 
vurderingsmetoder."

Or. en

Begrundelse

Artikel 5, stk. 1, som foreslået af Kommissionen, bør forenkles. I direktivet bør det, som i 
artikel 5, stk. 3, i direktiv 2001/42/EF, udtrykkeligt anerkendes, at forpligtelsen til at 
forelægge en miljørapport kan opfyldes ved at forelægge oplysninger, som er indhentet på 
andre trin af beslutningsforløbet eller i forbindelse med anden fællesskabslovgivning. 
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Kommissionen foreslår, at projektets placering (d) og tekniske kapacitet (a) føjes til artikel 5, 
stk. 1. For at forenkle forslaget til artikel 5, stk. 1, kan projektets placering og tekniske 
kapacitet føjes til bilag IV.

Ændringsforslag 235
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til 
projektet) på forskellige niveauer, 
herunder planlægningsniveauet, eller ud 
fra andre vurderingskriterier. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
miljørapporten skal omfatte, findes i bilag 
IV."

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning og de påtænkte 
rimelige alternativer. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV.

Bygherren medtager i miljørapporten en 
oversigt over:
a) projektets væsentlige virkninger på 
miljøet
b) alle nødvendige foranstaltninger med 
henblik på at afhjælpe de væsentlige 
virkninger på miljøet
c) om den relevante afhjælpning opnås 
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gennem udformning, krav og/eller 
betingelser eller retlige forpligtelser
d) hvorvidt de væsentlige eller potentielle 
virkninger vil blive kontrolleret via andre 
processer, som rækker ud over en VVM."

Or. en

Begrundelse

Både bygherren og de nationale myndigheder vil drage fordel af, at bygherren forpligtes til at 
forelægge en oversigt over de planlagte afhjælpende foranstaltninger, da dette vil skabe 
klarhed i forbindelse med analysen af miljørapporten.

Ændringsforslag 236
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer 
til det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til 
projektet) på forskellige niveauer, 
herunder planlægningsniveauet, eller ud 
fra andre vurderingskriterier. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
miljørapporten skal omfatte, findes i bilag 

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering."
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IV."

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag klarlægger bedre bygherrens og den offentlige myndigheds roller.

Ændringsforslag 237
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til 
projektet) på forskellige niveauer, 
herunder planlægningsniveauet, eller ud 
fra andre vurderingskriterier. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
miljørapporten skal omfatte, findes i bilag 
IV."

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV."

Or. en
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Ændringsforslag 238
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til 
projektet) på forskellige niveauer, 
herunder planlægningsniveauet, eller ud 
fra andre vurderingskriterier. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
miljørapporten skal omfatte, findes i bilag 
IV."

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning og alternativer 
til det påtænkte projekt. En detaljeret 
oversigt over, hvilke oplysninger 
miljørapporten skal omfatte, findes i bilag 
IV."

Or. en

Ændringsforslag 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en "1. Hvis der skal gennemføres en 
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miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til projektet) 
på forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV."

miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, en beskrivelse 
af rimelige alternativer, som er afpasset 
efter det påtænkte projekt og dets særlige 
kendetegn, og hvorvidt det er mere 
hensigtsmæssigt at vurdere visse aspekter
(f.eks. alternativerne til projektet) på 
forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV."

Or. it

Ændringsforslag 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
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placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til projektet) 
på forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV."

potentielle miljøpåvirkning, en beskrivelse 
af rimelige alternativer, som er relevante 
og specifikke for det påtænkte projekt, og 
hvorvidt det er mere hensigtsmæssigt at 
vurdere visse aspekter (f.eks. alternativerne 
til projektet) på forskellige niveauer, 
herunder planlægningsniveauet, eller ud fra 
andre vurderingskriterier. En detaljeret 
oversigt over, hvilke oplysninger 
miljørapporten skal omfatte, findes i bilag 
IV."

Or. en

Ændringsforslag 241
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til 
projektet) på forskellige niveauer, 
herunder planlægningsniveauet, eller ud 
fra andre vurderingskriterier. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
miljørapporten skal omfatte, findes i bilag 

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning og de af 
bygherren vurderede alternativer til det 
påtænkte projekt. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV."
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IV."

Or. de

Ændringsforslag 242
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til projektet) 
på forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV."

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, de af 
bygherren vurderede rimelige alternativer, 
med hvilke de væsentlige mål kan opnås i 
samme omfang under hensyntagen til
projektets specifikke egenskaber, og 
hvorvidt det er mere hensigtsmæssigt at 
vurdere visse aspekter (f.eks. alternativerne 
til projektet) på forskellige niveauer, 
herunder planlægningsniveauet, eller ud fra 
andre vurderingskriterier. En detaljeret 
oversigt over, hvilke oplysninger 
miljørapporten skal omfatte, findes i bilag 
IV."

Or. de

Begrundelse

Det er vigtigt også at tage højde for "rimelige" alternativer som led i VVM. Det skal dog 
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præciseres, hvilke alternativer der er "rimelige". Da projektets mål og delmål formuleres af 
bygherren og ikke af godkendelsesmyndigheden, kan den heller ikke fastlægge "rimelige" 
alternativer. En afvejning mellem forskellige projekter/placeringer foretages udelukkende på 
regionalt plan i den enkelte medlemsstat, ikke i VVM.

Ændringsforslag 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til projektet) 
på forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV."

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, herunder om 
nødvendigt en vurdering af den visuelle 
virkning, idet der tages hensyn til 
gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt, der henviser til de 
væsentlige virkninger, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til projektet) 
på forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV."

Or. en

Ændringsforslag 244
Struan Stevenson
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til projektet) 
på forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV."

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, en liste over 
mulige alternativer, der er relevante med 
hensyn til det påtænkte projekts væsentlige 
virkninger, og hvorvidt det er mere 
hensigtsmæssigt at vurdere visse aspekter
(f.eks. alternativerne til projektet) på 
forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV."

Or. en

Begrundelse

Det er urealistisk at kræve, at bygherren skal forelægge specifikke oplysninger om 
alternativer, som ikke ligger inden for hans kompetence, kontrol eller ekspertviden. 
Derudover bør bygherren kun skulle forelægge alternativer, som er relevante med hensyn til 
projektets væsentlige virkninger.

Ændringsforslag 245
Sabine Wils, João Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til projektet) 
på forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV."

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, herunder projektets oprindelige 
immissionsbelastning, kendetegnene ved 
den potentielle miljøpåvirkning, 
alternativer til det påtænkte projekt, og 
hvorvidt det er mere hensigtsmæssigt at 
vurdere visse aspekter (f.eks. alternativerne 
til projektet) på forskellige niveauer, 
herunder planlægningsniveauet, eller ud fra 
andre vurderingskriterier. En detaljeret 
oversigt over, hvilke oplysninger 
miljørapporten skal omfatte, findes i bilag 
IV."

Or. en

Begrundelse

Sammenknytningen af VVM-procedurerne og godkendelsesprocesserne i særlovgivning 
(sektorspecifikke forordninger) forhindrer en holistisk identifikation, beskrivelse og vurdering 
af virkningerne på miljøet. Der ses bort fra den oprindelige immissionsbelastning på 
projektstedet som følge af drift af eksisterende anlæg og fra transportsektoren. Projektets 
virkninger kan kun vurderes ordentligt ved at medtage disse oprindelige 
immissionsbelastninger.

Ændringsforslag 246
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til projektet) 
på forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV."

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering inklusive immissionsbelastning, 
kendetegnene ved den potentielle 
miljøpåvirkning, alternativer til det 
påtænkte projekt, og hvorvidt det er mere 
hensigtsmæssigt at vurdere visse aspekter
(f.eks. alternativerne til projektet) på 
forskellige niveauer, herunder 
planlægningsniveauet, eller ud fra andre 
vurderingskriterier. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV."

Or. de

Ændringsforslag 247
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Relevante oplysninger, der foreligger om 
projekternes virkninger på miljøet, og som 
er indhentet på andre trin af 
beslutningsforløbet eller i forbindelse med 
anden EU-lovgivning, kan benyttes med 
henblik på at forelægge de oplysninger og 
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vurderinger, der er nævnt i bilag IV.

Or. en

Begrundelse

Artikel 5, stk. 1, som foreslået af Kommissionen, bør forenkles. I direktivet bør det, som i 
artikel 5, stk. 3, i direktiv 2001/42/EF, udtrykkeligt anerkendes, at forpligtelsen til at 
forelægge en miljørapport kan opfyldes ved at forelægge oplysninger, som er indhentet på 
andre trin af beslutningsforløbet eller i forbindelse med anden fællesskabslovgivning. 
Kommissionen foreslår, at projektets placering (d) og tekniske kapacitet (a) føjes til artikel 5, 
stk. 1. For at forenkle forslaget til artikel 5, stk. 1, kan projektets placering og tekniske 
kapacitet føjes til bilag IV.

Ændringsforslag 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer 
efter samråd med de myndigheder, der 
henvises til i artikel 6, stk. 1, og bygherren 
afgørelse om, hvor omfattende og 
detaljerede de oplysninger skal være, som 
bygherren skal forelægge i miljørapporten 
i henhold til stk. 1. Den træffer navnlig 
afgørelse om:

udgår

a) hvilke afgørelser og udtalelser der skal 
indhentes
b) hvilke myndigheder og hvilken del af 
offentligheden der forventes at blive 
berørt
c) de forskellige etaper af proceduren og 
deres varighed
d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige 
kendetegn
e) hvilke miljøfaktorer, jf. artikel 3, der 
forventes berørt i væsentlig grad
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f) hvilke oplysninger der skal forelægges, 
som er relevante for et bestemt projekts 
eller en bestemt projekttypes særlige 
kendetegn
g) hvilken information og viden indhentet 
på andre niveauer af 
beslutningsprocessen eller i medfør af 
anden EU-lovgivning og hvilke 
vurderingsmetoder der skal anvendes.

Or. en

Begrundelse

I det nuværende direktiv fastsættes det, at det er bygherrens ansvar at udarbejde en VVM i 
overensstemmelse med eksisterende lovgivning og i samråd med eksperter og myndighederne. 
Dette forslag ville frigøre bygherren for dette ansvar og lægge det over på myndighederne. 
Det ville øge den administrative byrde for ansøgeren samt for myndighederne og udmønte sig 
i endnu en afgørelse, der kan appelleres.

Ændringsforslag 249
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at den 
kompetente myndighed, hvis bygherren 
anmoder herom, inden en ansøgning om 
tilladelse indgives, udtaler sig om, hvilke 
oplysninger bygherren skal forelægge i 
henhold til stk. 1.

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 
1. Den træffer navnlig afgørelse om:

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 
1.

Hvis bygherren anmoder om en udtalelse 
om afgrænsningen af, hvor omfattende og 
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detaljerede oplysninger bygherren skal 
forelægge, kan bygherren efterfølgende 
kun anmodes om supplerende 
oplysninger, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder eller direkte relevant for 
at træffe en velinformeret afgørelse om en 
væsentlig virkning på miljøet og er 
behørigt forklaret af den kompetente 
myndighed. 
Medlemsstaterne kan kræve, at de 
kompetente myndigheder afgiver en sådan 
udtalelse, uanset om bygherren anmoder 
derom.

a) hvilke afgørelser og udtalelser der skal 
indhentes
b) hvilke myndigheder og hvilken del af 
offentligheden der forventes at blive 
berørt
c) de forskellige etaper af proceduren og 
deres varighed
d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige 
kendetegn
e) hvilke miljøfaktorer, jf. artikel 3, der 
forventes berørt i væsentlig grad
f) hvilke oplysninger der skal forelægges, 
som er relevante for et bestemt projekts 
eller en bestemt projekttypes særlige 
kendetegn
g) hvilken information og viden indhentet 
på andre niveauer af 
beslutningsprocessen eller i medfør af 
anden EU-lovgivning og hvilke 
vurderingsmetoder der skal anvendes.
Den kompetente myndighed kan også 
søge bistand fra akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter, jf. stk. 3. 
Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan kun 
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed.

Or. en
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Begrundelse

Obligatorisk afgrænsning af omfang og indhold er unødvendig. Det ville begrænse de mere 
erfarne bygherrers fleksibilitet med hensyn til at anvende ikkelovpligtige drøftelser forud for 
ansøgningen mellem bygherren, den kompetente myndighed og de centrale agenturer til at 
drøfte miljøerklæringens omfang og indhold på mere uformel vis.

Ændringsforslag 250
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer
efter samråd med de myndigheder, der 
henvises til i artikel 6, stk. 1, og bygherren
afgørelse om, hvor omfattende og 
detaljerede de oplysninger skal være, som 
bygherren skal forelægge i miljørapporten i 
henhold til stk. 1. Den træffer navnlig 
afgørelse om:

2. Såfremt bygherren ansøger om det før 
indgivelse af en anmodning om tilladelse, 
træffer den kompetente myndighed efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, afgørelse om, hvor 
omfattende og detaljerede de oplysninger 
skal være, som bygherren skal forelægge i 
miljørapporten i henhold til stk. 1.
Bygherren vedlægger et koncept for 
miljørapporten til denne ansøgning.

Or. de

Ændringsforslag 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer
efter samråd med de myndigheder, der 
henvises til i artikel 6, stk. 1, og bygherren 
afgørelse om, hvor omfattende og 
detaljerede de oplysninger skal være, som 

2. Hvis bygherren anmoder herom, inden 
en ansøgning om tilladelse indgives, skal
den kompetente myndighed efter samråd 
med de myndigheder, der henvises til i 
artikel 6, stk. 1, opstille retningslinjer for
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bygherren skal forelægge i miljørapporten i 
henhold til stk. 1. Den træffer navnlig
afgørelse om:

de oplysninger, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 
1. Den kompetente myndighed tager
navnlig hensyn til:

Or. en

Ændringsforslag 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer
efter samråd med de myndigheder, der 
henvises til i artikel 6, stk. 1, og bygherren 
afgørelse om, hvor omfattende og 
detaljerede de oplysninger skal være, som 
bygherren skal forelægge i miljørapporten i 
henhold til stk. 1. Den træffer navnlig
afgørelse om:

2. Hvis bygherren anmoder herom inden 
indgivelsen af en anmodning om 
tilladelse, udstikker den kompetente 
myndighed efter samråd med de 
myndigheder, der henvises til i artikel 6, 
stk. 1, retningslinjer for de oplysninger, 
som bygherren skal forelægge i 
miljørapporten i henhold til stk. 1. Den
kompetente myndighed overvejer navnlig:

Or. it

Begrundelse

Omformulering på basis af den gældende tekst.

Ændringsforslag 253
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer
efter samråd med de myndigheder, der 

2. Hvis bygherren anmoder herom, sikrer 
medlemsstaterne, at den kompetente 
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henvises til i artikel 6, stk. 1, og bygherren 
afgørelse om, hvor omfattende og 
detaljerede de oplysninger skal være, som 
bygherren skal forelægge i miljørapporten 
i henhold til stk. 1. Den træffer navnlig
afgørelse om:

myndighed efter samråd med bygherren og
de myndigheder, der henvises til i artikel 6, 
stk. 1, afgiver en udtalelse om, hvor 
omfattende og detaljerede de oplysninger 
skal være, som bygherren skal forelægge i 
henhold til stk. 1. Den pågældende 
udtalelse skal navnlig indeholde:

Or. en

Begrundelse

Vi kan ikke tilslutte os, at afgrænsningen af omfang og indhold i forslaget gøres obligatorisk i 
alle tilfælde. Det bør være bygherren, der afgør, hvorvidt han har brug for en sådan 
afgrænsning. Udtalelsen herom bør kun omfatte elementer, der vedrører projektet som 
sådant, og bør ikke vedrøre tilladelsesproceduren.

Ændringsforslag 254
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 
1. Den træffer navnlig afgørelse om:

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 
1, såfremt operatøren anmoder herom 
Den omfatter navnlig:

Or. de

Begrundelse

Den frivillige scoping bør ikke være forpligtende. Formålet med scopingproceduren er at 
hjælpe bygherren og gøre det muligt for denne at vurdere det eksisterende
undersøgelsesbehov.
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Ændringsforslag 255
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 
1. Den træffer navnlig afgørelse om:

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 
1, såfremt operatøren anmoder herom. 
Den træffer navnlig afgørelse om:

Or. de

Ændringsforslag 256
Chris Davies

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal
forelægge i miljørapporten i henhold til 
stk. 1. Den træffer navnlig afgørelse om:

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om de anliggender, som bygherren skal
tage op i miljørapporten i henhold til stk. 1. 
Den træffer navnlig afgørelse om:

Or. en

Begrundelse

Der bør være en vis grad af fleksibilitet for ikke at begrænse den vifte af emner, som den 
kompetente myndighed og bygherren skal tage fat på i forbindelse med drøftelserne om 
kravene til miljørapporten.
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Ændringsforslag 257
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 
1. Den træffer navnlig afgørelse om:

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, den berørte 
offentlighed og bygherren afgørelse om, 
hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 
1. Den træffer navnlig afgørelse om:

Or. en

Ændringsforslag 258
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 
1. Den træffer navnlig afgørelse om:

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, bygherren og den 
berørte offentlighed afgørelse om, hvor 
omfattende og detaljerede de oplysninger 
skal være, som bygherren skal forelægge i 
miljørapporten i henhold til stk. 1. Den 
træffer navnlig afgørelse om:

Or. en
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Ændringsforslag 259
João Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 
1. Den træffer navnlig afgørelse om:

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, bygherren og den 
berørte offentlighed afgørelse om, hvor 
omfattende og detaljerede de oplysninger 
skal være, som bygherren skal forelægge i 
miljørapporten i henhold til stk. 1. Den 
træffer navnlig afgørelse om:

Or. pt

Ændringsforslag 260
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvilke afgørelser og udtalelser der skal 
indhentes

udgår

Or. de

Ændringsforslag 261
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvilke afgørelser og udtalelser der skal udgår
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indhentes

Or. en

Ændringsforslag 262
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) hvilke myndigheder og hvilken del af 
offentligheden der forventes at blive 
berørt

udgår

Or. de

Ændringsforslag 263
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de forskellige etaper af proceduren og 
deres varighed

udgår

Or. de

Ændringsforslag 264
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de forskellige etaper af proceduren og 
deres varighed

udgår

Or. de

Ændringsforslag 265
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de forskellige etaper af proceduren og 
deres varighed

udgår

Or. en

Ændringsforslag 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de forskellige etaper af proceduren og 
deres varighed

c) de forskellige etaper af proceduren og
bindende tidsrammer for deres varighed

Or. en

Ændringsforslag 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5



PE510.870v01-00 52/72 AM\937205DA.doc

DA

Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de forskellige etaper af proceduren og
deres varighed

c) de forskellige etaper af proceduren og
bindende tidsrammer for disse

Or. it

Begrundelse

Klare tidsfrister er afgørende for, at hele processen kan gennemføres med succes.

Ændringsforslag 268
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige 
kendetegn

udgår

Or. de

Ændringsforslag 269
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige 
kendetegn

udgår

Or. fr
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Begrundelse

Den kompetente myndighed har ikke alle de oplysninger, der er nødvendige for at træffe 
afgørelse om rimelige alternativer, herunder med hensyn til den tekniske gennemførlighed og 
de økonomiske aspekter.

Ændringsforslag 270
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige 
kendetegn

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige 
kendetegn

udgår

Or. en

Ændringsforslag 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5



PE510.870v01-00 54/72 AM\937205DA.doc

DA

Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige 
kendetegn

udgår

Or. it

Ændringsforslag 273
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige kendetegn

d) de påkrævede og af bygherren 
vurderede alternativer til det påtænkte 
projekt og dets særlige kendetegn

Or. de

Ændringsforslag 274
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige kendetegn

d) relevante alternativer, herunder 
referencescenariet eller det alternativ, 
hvor projektet ikke gennemføres, til det 
påtænkte projekt og dets særlige 
kendetegn, under hensyntagen til 
virkningerne på miljøet

Or. en
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Ændringsforslag 275
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige kendetegn

d) rimelige og relevante alternativer i 
henhold til stk. 1 til det påtænkte projekt 
og dets særlige kendetegn

Or. de

Begrundelse

Jf. henvisninger under ÄA til artikel 5, stk. 1.

Ændringsforslag 276
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige kendetegn

d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige 
kendetegn, hvilket ikke må betyde 
gennemførelse af et nyt projekt eller et 
projekt parallelt med hovedprojektet, og 
der skal om muligt foreslås alternativer til 
de punkter i det forelagte projekt, der 
frembyder problemer, eller til en mulig 
negativ miljøkonsekvensvurdering

Or. es



PE510.870v01-00 56/72 AM\937205DA.doc

DA

Ændringsforslag 277
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige kendetegn

d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige 
kendetegn, under hensyntagen til 
virkningerne på miljøet

Or. en

Ændringsforslag 278
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – point e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvilke miljøfaktorer, jf. artikel 3, der 
forventes berørt i væsentlig grad

udgår

Or. de

Ændringsforslag 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvilke miljøfaktorer, jf. artikel 3, der 
forventes berørt i væsentlig grad

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 280
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – point f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvilke oplysninger der skal forelægges, 
som er relevante for et bestemt projekts 
eller en bestemt projekttypes særlige 
kendetegn

udgår

Or. de

Ændringsforslag 281
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – point f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvilke oplysninger der skal forelægges, 
som er relevante for et bestemt projekts 
eller en bestemt projekttypes særlige 
kendetegn

udgår

Or. de

Ændringsforslag 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvilke oplysninger der skal forelægges, 
som er relevante for et bestemt projekts 
eller en bestemt projekttypes særlige 
kendetegn

udgår

Or. en

Ændringsforslag 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvilke oplysninger der skal forelægges, 
som er relevante for et bestemt projekts 
eller en bestemt projekttypes særlige 
kendetegn

udgår

Or. it

Ændringsforslag 284
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) hvilke oplysninger der skal forelægges, 
som er relevante for et bestemt projekts 
eller en bestemt projekttypes særlige 
kendetegn

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 285
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – point g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvilken information og viden indhentet 
på andre niveauer af 
beslutningsprocessen eller i medfør af 
anden EU-lovgivning og hvilke 
vurderingsmetoder der skal anvendes.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 286
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvilken information og viden indhentet 
på andre niveauer af 
beslutningsprocessen eller i medfør af 
anden EU-lovgivning og hvilke 
vurderingsmetoder der skal anvendes.

g) hvilke vurderingsmetoder der skal 
anvendes.

Or. en

Ændringsforslag 287
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan også søge 
bistand fra akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter, jf. stk. 3. 
Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan kun 
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed.

Den kompetente myndighed kan anmode
bygherren om supplerende oplysninger, 
hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder eller saglige overvejelser
og forklaret af den kompetente myndighed.

Or. de

Ændringsforslag 288
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan også søge 
bistand fra akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter, jf. stk. 3.
Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan kun 
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed.

Hvis bygherren anmoder om en udtalelse, 
kan den kompetente myndighed anmode 
bygherren om supplerende oplysninger, 
som den anser for nyttige med henblik på 
udtalelsens afgivelse. Efterfølgende 
anmodninger til bygherren om supplerende 
oplysninger kan kun fremsættes, hvis det er 
begrundet i nye omstændigheder og 
behørigt forklaret af den kompetente 
myndighed.

Or. en

Begrundelse

Vi kan ikke tilslutte os, at afgrænsningen af omfang og indhold i forslaget gøres obligatorisk i 
alle tilfælde. Det bør være bygherren, der afgør, hvorvidt han har brug for en sådan 
afgrænsning. Udtalelsen herom bør kun omfatte elementer, der vedrører projektet som 
sådant, og bør ikke vedrøre tilladelsesproceduren.
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Ændringsforslag 289
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan også søge 
bistand fra akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter, jf. stk. 3. 
Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan kun 
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed.

Den kompetente myndighed kan også søge 
bistand fra uafhængige og teknisk 
kompetente eksperter, jf. stk. 3. 
Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan kun 
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed.

Or. es

Ændringsforslag 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan også søge 
bistand fra akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter, jf. stk. 3. 
Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan kun 
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed.

Den kompetente myndighed kan også søge 
bistand fra teknisk kompetente eksperter, 
jf. stk. 3. Efterfølgende anmodninger til 
bygherren om supplerende oplysninger kan 
kun fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 291
Esther de Lange
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan også søge 
bistand fra akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter, jf. stk. 3. 
Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan kun 
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed.

Den kompetente myndighed kan også søge 
bistand fra teknisk kompetente eksperter, 
jf. stk. 3. Efterfølgende anmodninger til 
bygherren om supplerende oplysninger kan 
kun fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed.

Or. nl

Ændringsforslag 292
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan også søge 
bistand fra akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter, jf. stk. 3. 
Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan kun
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed.

Den kompetente myndighed kan også søge 
bistand fra akkrediterede og teknisk 
kompetente uafhængige eksperter, jf. stk. 
3. Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan 
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder.

Or. en

Ændringsforslag 293
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan kræve, at de 
kompetente myndigheder afgiver en sådan 
udtalelse, uanset om bygherren anmoder 
derom.

Or. en

Ændringsforslag 294
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre, at miljørapporten, jf. stk. 1,
er fuldstændig og af tilstrækkelig kvalitet, 
skal:

3. For at sikre, at miljørapporten er 
fuldstændig og af tilstrækkelig kvalitet, 
skal den kontrolleres af teknisk 
kompetente eksperter, udvalg af eksperter 
eller en kompetent myndighed.

Or. en

Begrundelse

Formålet er, at afgørelsen vedrørende anmodningen om tilladelse træffes på baggrund af en 
miljørapport af tilstrækkelig kvalitet. Dette kan opnås ved at kontrollere rapportens 
fuldstændighed og kvalitet, inden afgørelsen om tilladelse træffes. Vi kan ikke tilslutte os den 
obligatoriske indførelse af et akkrediteringssystem og anvendelsen af akkrediterede eksperter.

Ændringsforslag 295
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter eller

udgår

Or. en

Ændringsforslag 296
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter eller

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af teknisk kompetente
personer, der besidder den nødvendige 
sagkundskab og/eller erfaring 
(sagkyndige personer)

Or. de

Begrundelse

Målet om at sikre eller forbedre miljørapporternes fuldstændighed og kvalitet skal støttes. En 
akkreditering/godkendelse af eksperter er dog ikke nødvendig. Hvis myndighederne og/eller 
bygherrerne råder over den nødvendige sagkundskab, skal denne også kunne udnyttes.

Ændringsforslag 297
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bygherren sørge for, at miljørapporten a) bygherren sørger for, at miljørapporten 
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udarbejdes af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter eller

udarbejdes af uafhængige og teknisk 
kompetente eksperter eller

Or. es

Ændringsforslag 298
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af akkrediterede og teknisk
kompetente eksperter eller

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af kompetente eksperter og

Or. de

Ændringsforslag 299
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter eller

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af kvalificerede og teknisk 
kompetente eksperter eller

Or. en

Ændringsforslag 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter eller

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af teknisk kompetente eksperter 
eller

Or. en

Begrundelse

Det bør være op til bygherren at udvælge eksperter, og dette bør ske i samråd med 
myndighederne og i overensstemmelse med dette direktiv. Kravet om, at en VVM skal 
udarbejdes og kontrolleres af akkrediterede eksperter, vil ikke forbedre kvaliteten heraf, men 
vil blot føre til øgede administrative byrder og omkostninger.

Ændringsforslag 301
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter eller

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af teknisk kompetente eksperter 
eller

Or. nl

Ændringsforslag 302
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bygherren sørge for, at miljørapporten a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
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udarbejdes af akkrediterede og teknisk
kompetente eksperter eller

udarbejdes af teknisk kompetente eksperter 
eller

Or. fr

Ændringsforslag 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter eller

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af teknisk kompetente eksperter 
eller

Or. en

Ændringsforslag 304
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter eller

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af akkrediterede og teknisk 
kompetente uafhængige eksperter eller

Or. en

Ændringsforslag 305
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndighed sørge for, 
at miljørapporten kontrolleres af 
akkrediterede og teknisk kompetente 
eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 306
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af
akkrediterede og teknisk kompetente 
eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter.

b) såfremt det forekommer nødvendigt på 
grund af åbenlyse faglige mangler i 
miljørapporten, sørger den kompetente 
myndighed for, at miljørapporten 
kontrolleres af sagkyndige personer
og/eller udvalg af sagkyndige.

Or. de

Begrundelse

Målet om at sikre eller forbedre miljørapporternes fuldstændighed og kvalitet skal støttes. En 
akkreditering/godkendelse af eksperter er dog ikke nødvendig. Hvis myndighederne og/eller 
bygherrerne råder over den nødvendige sagkundskab, skal denne også kunne udnyttes.

Ændringsforslag 307
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af
akkrediterede og teknisk kompetente 
eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter.

b) den kompetente myndighed sørger for, 
at miljørapporten kontrolleres af
uafhængige og teknisk kompetente 
eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter, hvis navne skal offentliggøres.

Or. es

Ændringsforslag 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af
akkrediterede og teknisk kompetente 
eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter.

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af teknisk 
kompetente eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 309
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af
akkrediterede og teknisk kompetente 
eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter.

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af kompetente 
eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter.
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Or. de

Ændringsforslag 310
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af
akkrediterede og teknisk kompetente 
eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter.

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af
kvalificerede og teknisk kompetente 
eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af
akkrediterede og teknisk kompetente 
eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter.

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af teknisk 
kompetente eksperter og/eller udvalg af 
nationale eksperter.

Or. en

Begrundelse

Det bør være op til bygherren at udvælge eksperter, og dette bør ske i samråd med 
myndighederne og i overensstemmelse med dette direktiv. Kravet om, at en VVM skal 
udarbejdes og kontrolleres af akkrediterede eksperter, vil ikke forbedre kvaliteten heraf, men 
vil blot føre til øgede administrative byrder og omkostninger.
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Ændringsforslag 312
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af
akkrediterede og teknisk kompetente 
eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter.

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af teknisk 
kompetente eksperter og/eller udvalg af 
nationale eksperter.

Or. nl

Ændringsforslag 313
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af
akkrediterede og teknisk kompetente 
eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter.

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af teknisk 
kompetente eksperter og/eller udvalg af 
nationale eksperter.

Or. fr

Ændringsforslag 314
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af 
akkrediterede og teknisk kompetente 

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten kontrolleres af 
akkrediterede og teknisk kompetente
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eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter.

uafhængige eksperter og/eller udvalg af 
nationale eksperter.

Or. en

Ændringsforslag 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) den kompetente myndighed sikrer, at 
rapporten om projektets indvirkning på 
miljøet er bekræftet af en 
miljøbeskyttelsesmyndighed.

Or. pl


