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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) lid 2 wordt vervangen door:

"2. Onder voorbehoud van artikel 2, lid 4, 
bepalen de lidstaten, na raadpleging van 
het publiek, voor de in bijlage II 
genoemde projecten of het project al dan 
niet moet worden onderworpen aan een 
beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 
tot en met 10, zulks:
a) door middel van een onderzoek per 
geval,
of
b) aan de hand van door de lidstaten 
vastgestelde drempelwaarden of criteria.
De lidstaten kunnen besluiten om beide 
onder a) en b) genoemde procedures toe te 
passen.

Or. en

Motivering

Inspraak van het publiek zou verplicht moeten zijn in gevallen waarin de lidstaten bepalen of 
een project onderworpen moet worden aan een beoordeling door middel van hetzij een 
onderzoek per geval hetzij de vaststelling van drempelwaarden of criteria als bedoeld in 
bijlage II.

Amendement 191
Sandrine Bélier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) in lid 2 wordt de tweede alinea 
vervangen door:
"De lidstaten kunnen besluiten om beide 
onder a) en b) genoemde procedures toe te 
passen. In gevallen waarin punt b) van 
toepassing is, waarborgen de lidstaten dat 
het publiek wordt geraadpleegd bij de 
vaststelling van drempelwaarden of 
criteria."

Or. en

Amendement 192
João Ferreira

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) In lid 2 wordt de tweede alinea 
vervangen door:
“De lidstaten kunnen besluiten om beide 
onder a) en b) genoemde procedures toe te 
passen. Met betrekking tot hetgeen onder 
b) staat dient het publiek te worden 
geraadpleegd over de vaststelling van de 
drempelwaarden en de criteria.”

Or. pt

Amendement 193
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor in bijlage II genoemde projecten 
verstrekt de opdrachtgever informatie over 
de kenmerken van het project, de potentiële 
gevolgen daarvan voor het milieu en de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
effecten te vermijden en te beperken. De 
gedetailleerde lijst van de mee te delen 
informatie is vastgesteld in bijlage II.A."

3. Voor in bijlage II genoemde projecten 
verstrekt de opdrachtgever, indien nodig 
en passend, informatie over de kenmerken 
van het project, de potentiële gevolgen 
daarvan voor het milieu en de geplande 
maatregelen om aanzienlijke effecten te 
vermijden en te beperken. 

Or. de

Motivering

De informatie die de opdrachtgever uit hoofde van bijlage II.A in het kader van de 
voorafgaande controle moet overleggen, zou leiden tot een aanzienlijke uitbreiding van de 
huidige informatieverplichting van de MEB-richtlijn. Dit zou echter juist in strijd zijn met de 
strekking en het doel van de voorafgaande controle. Bijlage II.A moet worden geschrapt, 
omdat de informatie die de opdrachtgever bij de voorafgaande controle per geval, moet 
overleggen niet dient te worden uitgebreid.

Amendement 194
Struan Stevenson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor in bijlage II genoemde projecten 
verstrekt de opdrachtgever informatie over 
de kenmerken van het project, de potentiële 
gevolgen daarvan voor het milieu en de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
effecten te vermijden en te beperken. De 
gedetailleerde lijst van de mee te delen 
informatie is vastgesteld in bijlage II.A.

3. Voor in bijlage II genoemde projecten 
waarvoor op grond van de wetten van de 
lidstaten een onderzoek per geval vereist 
is of die voldoen aan de door de lidstaten 
in overeenstemming met lid 2 vastgestelde 
drempelwaarden en criteria, verstrekt de 
opdrachtgever informatie over de 
kenmerken van het project en de potentiële 
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gevolgen daarvan voor het milieu. De 
gedetailleerde lijst van de mee te delen 
informatie is vastgesteld in bijlage II.A.

Or. en

Motivering

Het screeningproces mag niet bestaan uit een analyse die even uitgebreid is als de MEB. Het 
is niet wenselijk dat de opdrachtgever, om een MEB te kunnen uitvoeren, eerst een MEB moet 
uitvoeren.

Amendement 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor in bijlage II genoemde projecten 
verstrekt de opdrachtgever informatie over 
de kenmerken van het project, de potentiële 
gevolgen daarvan voor het milieu en de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
effecten te vermijden en te beperken. De 
gedetailleerde lijst van de mee te delen 
informatie is vastgesteld in bijlage II.A.

3. Voor in bijlage II genoemde projecten 
verstrekt de opdrachtgever informatie over 
de kenmerken van het project en de 
potentiële gevolgen daarvan voor het 
milieu. De gedetailleerde lijst van de mee 
te delen informatie is vastgesteld in bijlage 
II.A.

Or. en

Motivering

De screeningprocedure evalueert de noodzaak van een MEB en mag niet te belastend zijn. De 
autoriteiten moeten per geval beoordelen of het project naar verwachting aanzienlijke 
effecten op het milieu zal hebben op basis van de door de opdrachtgever ingediende 
informatie. Indien er sprake is van aanzienlijke effecten, moet een MEB uitgevoerd worden.

Amendement 196
Gaston Franco
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor in bijlage II genoemde projecten 
verstrekt de opdrachtgever informatie over 
de kenmerken van het project, de potentiële 
gevolgen daarvan voor het milieu en de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
effecten te vermijden en te beperken. De 
gedetailleerde lijst van de mee te delen
informatie is vastgesteld in bijlage II.A.

3. Voor in bijlage II genoemde projecten 
verstrekt de opdrachtgever informatie over 
de kenmerken van het project, de potentiële 
gevolgen daarvan voor het milieu en de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
effecten te vermijden en te beperken. De 
gedetailleerde lijst van de informatie die 
door de bevoegde autoriteiten kan worden 
verlangd, is vastgesteld in bijlage II.A.

Or. fr

Motivering

Het is niet verplicht de criteria gelijkvormig te maken indien de bevoegde autoriteit in 
bepaalde situaties al over bepaalde informatie beschikt.

Amendement 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter a
Richtlijn 2011/92/UE
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor in bijlage II genoemde projecten 
verstrekt de opdrachtgever informatie over 
de kenmerken van het project, de potentiële 
gevolgen daarvan voor het milieu en de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
effecten te vermijden en te beperken. De 
gedetailleerde lijst van de mee te delen 
informatie is vastgesteld in bijlage II.A.

3. Voor in bijlage II genoemde projecten 
waarvoor overeenkomstig de wetten van 
de lidstaten een onderzoek per geval is 
vereist of die voldoen aan de 
drempelwaarden of criteria die zijn 
vastgesteld in verband met lid 2, verstrekt 
de opdrachtgever informatie over de 
kenmerken van het project, de potentiële 
gevolgen daarvan voor het milieu en de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
effecten te vermijden en te beperken. De 
gedetailleerde lijst van de mee te delen 
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informatie is vastgesteld in bijlage II.A.

Or. pl

Amendement 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor in bijlage II genoemde projecten 
verstrekt de opdrachtgever informatie over 
de kenmerken van het project, de potentiële 
gevolgen daarvan voor het milieu en de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
effecten te vermijden en te beperken. De 
gedetailleerde lijst van de mee te delen 
informatie is vastgesteld in bijlage II.A.

3. Voor in bijlage II genoemde projecten, 
die per geval worden onderzocht, in 
overeenstemming met artikel 4, lid 2, 
verstrekt de opdrachtgever informatie over 
de kenmerken van het project, de potentiële 
gevolgen daarvan voor het milieu en de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
effecten te vermijden en te beperken. De 
gedetailleerde lijst van de mee te delen 
informatie is vastgesteld in bijlage II.A.

Or. fr

Motivering

Dit lid kan de veronderstelling wekken dat de opdrachtgevers informatie dienen te 
verstrekken aan de bevoegde autoriteit over de kenmerken van het project en de potentiële 
gevolgen daarvan voor het milieu voor alle projecten die onder bijlage II vallen, inclusief de 
projecten die van uitsluitingsdrempels of -criteria "genieten". Deze interpretatie zou zich 
vertalen in een veralgemening van het onderzoek per geval, waarbij een eerste fase zou 
worden opgelegd voor alle projecten die onder bijlage II vallen en een tweede fase zou 
worden gereserveerd voor projecten die niet van de uitsluitingsdrempels of -criteria 
"genieten".

Amendement 199
João Ferreira

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

3. Voor in bijlage II genoemde projecten 
verstrekt de opdrachtgever informatie over 
de kenmerken van het project, de potentiële 
gevolgen daarvan voor het milieu en de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
effecten te vermijden en te beperken. De 
gedetailleerde lijst van de mee te delen 
informatie is vastgesteld in bijlage II.A.

3. Voor in bijlage II genoemde projecten 
verstrekt de opdrachtgever informatie over 
de kenmerken van het project, de potentiële 
gevolgen daarvan voor het milieu en de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
effecten te vermijden en te beperken. De 
gedetailleerde lijst van de mee te delen 
informatie is vastgesteld in bijlage II.A; de 
informatie dient beschikbaar te zijn voor 
het publiek, voorafgaand aan het in lid 2 
bedoelde besluit, en dient ook op internet 
beschikbaar te zijn, in het belang van 
grotere transparantie en betere 
toegankelijkheid voor het publiek.

Or. pt

Amendement 200
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie met de kenmerken van het 
project die voor deze screeningprocedure
moet worden ingeleverd bij de bevoegde 
autoriteit is in omvang gelimiteerd en 
beperkt tot antwoorden op essentiële 
punten waaruit de autoriteit kan afleiden 
of het project levensvatbaar is en op basis 
waarvan zij suggesties kan doen voor 
veranderingen of alternatieven.

Or. es

Motivering

Het doel van het voorontwerp is de voorafgaande beoordeling die is vereist voor de screening 
te beperken in omvang en tijd door de opdrachtgever van het project een eerste reactie te 



PE510.870v03-00 10/77 AM\937205NL.doc

NL

geven aangaande de haalbaarheid van het project. Zo kan ook worden bespaard op 
ontwikkelingskosten. Het voorontwerp kan niet hetzelfde zijn als een complete 
milieueffectbeoordeling.

Amendement 201
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit moet binnen een 
termijn van acht maanden een reactie 
geven op de screeningprocedure.

Or. es

Motivering

De beperking van de termijn waarbinnen de bevoegde autoriteit moet reageren is essentieel 
om de vaart in het proces te houden, dat niet meer is dan een voorafgaande beoordeling.

Amendement 202
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever verstrekt in het kader 
van de screening beknopte beschrijvingen 
ten aanzien van de uit hoofde van bijlage 
II.A te verstrekken informatie.

Or. fr

Motivering

In een voorbereidend stadium zijn de studies en de projecten nog niet ver gevorderd. Van de 
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opdrachtgever dient, zonder vooruit te lopen op het screeningresultaat, niet meer dan het 
nodige te worden verlangd. Het doel van de screening is de behoeften te identificeren en niet 
de opdrachtgever een effectbeoordeling te laten uitvoeren.

Amendement 203
Marianne Thyssen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een onderzoek per geval wordt 
uitgevoerd of drempels of criteria worden 
vastgesteld met het oog op lid 2, dient de 
bevoegde autoriteit rekening te houden 
met de selectiecriteria die verband houden 
met de kenmerken en de locatie van het 
project en de mogelijke milieueffecten 
daarvan. De gedetailleerde lijst van de te 
gebruiken selectiecriteria is vastgesteld in 
bijlage III.

4. Wanneer een onderzoek per geval wordt 
uitgevoerd of drempels of criteria worden 
vastgesteld met het oog op lid 2, moet met 
de relevante, in bijlage III vastgestelde
selectiecriteria rekening worden 
gehouden.

Or. en

Justification

The Commission’s proposal, perhaps unintentionally, changes the scope of Art. 4.3 of the 
current Directive. The current wording of Art. 4.3 makes it clear that the provision applies to 
both the Member State when setting exclusion thresholds/criteria and to the competent 
authorities when screening projects on a case-by-case basis. However, the proposal limits 
Art. 4.3 to this case-by-case examination by the competent authority and thus creates 
confusion as to the possibility for the Member States to opt for a system of exclusion 
thresholds that is not combined with a case-by-case examination.

Amendement 204
Struan Stevenson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een onderzoek per geval wordt 
uitgevoerd of drempels of criteria worden 
vastgesteld met het oog op lid 2, dient de 
bevoegde autoriteit rekening te houden met 
de selectiecriteria die verband houden met 
de kenmerken en de locatie van het project 
en de mogelijke milieueffecten daarvan. 
De gedetailleerde lijst van de te gebruiken
selectiecriteria is vastgesteld in bijlage III.

4. Wanneer een onderzoek per geval wordt 
uitgevoerd of drempels of criteria worden 
vastgesteld met het oog op lid 2, dient de 
bevoegde autoriteit rekening te houden met 
de relevante selectiecriteria die verband 
houden met de kenmerken en de locatie 
van het project en de mogelijke 
milieueffecten daarvan. De gedetailleerde 
lijst van selectiecriteria is vastgesteld in 
bijlage III.

Or. en

Motivering

De bevoegde autoriteit moet enkel rekening houden met de selectiecriteria die relevant zijn 
voor het project.

Amendement 205
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een onderzoek per geval wordt 
uitgevoerd of drempels of criteria worden 
vastgesteld met het oog op lid 2, dient de 
bevoegde autoriteit rekening te houden met 
de selectiecriteria die verband houden met 
de kenmerken en de locatie van het project 
en de mogelijke milieueffecten daarvan. 
De gedetailleerde lijst van de te gebruiken
selectiecriteria is vastgesteld in bijlage III.

4. Wanneer een onderzoek per geval wordt 
uitgevoerd of drempels of criteria worden 
vastgesteld met het oog op lid 2, dient de 
bevoegde autoriteit rekening te houden met 
de selectiecriteria die verband houden met 
de kenmerken en de locatie van het project 
en de mogelijke milieueffecten daarvan. 
De gedetailleerde lijst van de 
selectiecriteria die kunnen worden 
gebruikt, is vastgesteld in bijlage III.

Or. fr
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Motivering

Het is niet verplicht de criteria gelijkvormig te maken indien de bevoegde autoriteit in 
bepaalde situaties al over bepaalde informatie beschikt.

Amendement 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een onderzoek per geval wordt 
uitgevoerd of drempels of criteria worden 
vastgesteld met het oog op lid 2, dient de 
bevoegde autoriteit rekening te houden met 
de selectiecriteria die verband houden met 
de kenmerken en de locatie van het project 
en de mogelijke milieueffecten daarvan. 
De gedetailleerde lijst van de te gebruiken
selectiecriteria is vastgesteld in bijlage III.

4. Wanneer een onderzoek per geval wordt 
uitgevoerd of drempels of criteria worden 
vastgesteld met het oog op lid 2, dient de 
bevoegde autoriteit rekening te houden met 
de selectiecriteria die verband houden met 
de kenmerken en de locatie van het project 
en de mogelijke milieueffecten daarvan. 
De gedetailleerde lijst van de in acht te 
nemen selectiecriteria is vastgesteld in 
bijlage III.

Or. en

Motivering

Er zijn gevallen waarin niet alle informatie in bijlage III relevant is voor een project. Er is 
geen reden om in deze gevallen de volledige lijst van de opdrachtgever te verlangen.

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

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

4. Wanneer een onderzoek per geval wordt 
uitgevoerd of drempels of criteria worden 
vastgesteld met het oog op lid 2, dient de
bevoegde autoriteit rekening te houden
met de selectiecriteria die verband houden 
met de kenmerken en de locatie van het 
project en de mogelijke milieueffecten 
daarvan. De gedetailleerde lijst van de te 
gebruiken selectiecriteria is vastgesteld in 
bijlage III.

4. Wanneer een onderzoek per geval wordt 
uitgevoerd of drempels of criteria worden 
vastgesteld met het oog op lid 2, houdt de 
bevoegde autoriteit, indien nodig, rekening 
met de selectiecriteria die verband houden 
met de kenmerken en de locatie van het 
project en de mogelijke milieueffecten 
daarvan. De gedetailleerde lijst van de te 
gebruiken selectiecriteria is vastgesteld in 
bijlage III.

Or. de

Motivering

Het onderzoek en de beoordeling met betrekking tot het desbetreffende project moeten op 
passende wijze worden ontwikkeld. De in de lijsten vastgestelde beoordelingscriteria hoeven 
niet noodzakelijkerwijs te worden afgewerkt, maar slechts voor zover deze criteria voor het 
project en de te verwachten milieucriteria relevant kunnen zijn.

Amendement 208
Gaston Franco

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever verstrekt in het kader 
van de screening beknopte beschrijvingen 
die niet meer mogen bevatten dan hetgeen 
uit hoofde van bijlage II.A is vereist.

Or. fr

Motivering

In een voorbereidend stadium zijn de studies en de projecten nog niet ver gevorderd. Van de 
opdrachtgever dient, zonder vooruit te lopen op het screeningresultaat, niet meer dan het 
nodige te worden verlangd. Het doel van de screening is de behoeften te identificeren en niet 
de opdrachtgever een effectbeoordeling te laten uitvoeren.
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Amendement 209
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 op basis van 
de door de opdrachtgever verstrekte 
informatie en, in voorkomend geval, 
rekening houdend met de resultaten van 
studies, voorafgaande controles of op 
grond van andere wetgeving van de Unie 
uitgevoerde beoordelingen van de effecten 
op het milieu. Het overeenkomstig lid 2 
genomen besluit:

5. De bevoegde autoriteit komt tot haar 
bepaling overeenkomstig lid 2 op basis van 
de door de opdrachtgever overeenkomstig 
lid 3 verstrekte informatie en, in 
voorkomend geval, rekening houdend met 
de resultaten van studies, voorafgaande 
controles of op grond van andere 
wetgeving van de Unie uitgevoerde 
beoordelingen van de effecten op het 
milieu. De bepaling overeenkomstig lid 2:

Or. en

Motivering

Om de tekst te laten aansluiten bij lid 2 moet de term "besluit" vervangen worden door de 
term "bepaling". Een verwijzing naar artikel 4, lid 3, moet worden ingevoegd.

Amendement 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 5 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 op basis van 
de door de opdrachtgever verstrekte 
informatie en, in voorkomend geval, 
rekening houdend met de resultaten van 

5. De bevoegde autoriteit neemt haar 
beslissing overeenkomstig lid 2 op basis 
van de door de opdrachtgever verstrekte 
informatie en, in voorkomend geval, 
rekening houdend met de resultaten van 



PE510.870v03-00 16/77 AM\937205NL.doc

NL

studies, voorafgaande controles of op 
grond van andere wetgeving van de Unie 
uitgevoerde beoordelingen van de effecten 
op het milieu. Het overeenkomstig lid 2 
genomen besluit:

studies, voorafgaande controles of op 
grond van andere wetgeving van de Unie 
uitgevoerde beoordelingen van de effecten 
op het milieu. Het overeenkomstig lid 2 
genomen besluit:

Or. pl

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 op basis van 
de door de opdrachtgever verstrekte 
informatie en, in voorkomend geval, 
rekening houdend met de resultaten van
studies, voorafgaande controles of op 
grond van andere wetgeving van de Unie 
uitgevoerde beoordelingen van de effecten 
op het milieu. Het overeenkomstig lid 2 
genomen besluit:

5. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 na 
raadpleging van het betrokken publiek op 
basis van een evaluatie van de door de 
opdrachtgever verstrekte informatie en, in 
voorkomend geval, rekening houdend met 
de resultaten van studies, voorafgaande 
controles of op grond van andere 
wetgeving van de Unie uitgevoerde 
beoordelingen van de effecten op het 
milieu. Het overeenkomstig lid 2 genomen 
besluit:

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 5 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 op basis van 
de door de opdrachtgever verstrekte 
informatie en, in voorkomend geval, 
rekening houdend met de resultaten van 
studies, voorafgaande controles of op 
grond van andere wetgeving van de Unie 
uitgevoerde beoordelingen van de effecten 
op het milieu. Het overeenkomstig lid 2 
genomen besluit:

5. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 op basis van 
de door de opdrachtgever verstrekte 
informatie en, in voorkomend geval, 
rekening houdend met de resultaten van 
haar bekende studies, voorafgaande 
controles of op grond van andere 
wetgeving van de Unie uitgevoerde 
beoordelingen van de effecten op het 
milieu. Het overeenkomstig lid 2 genomen 
besluit:

Or. de

Motivering

De beoordeling van de autoriteit moet worden beperkt tot de haar bekende studies. De 
algemene verwijzing naar resultaten van studies is problematisch, omdat er geen duidelijke 
afbakening wordt gemaakt.

Amendement 213
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 op basis van 
de door de opdrachtgever verstrekte 
informatie en, in voorkomend geval, 
rekening houdend met de resultaten van 
studies, voorafgaande controles of op 
grond van andere wetgeving van de Unie 
uitgevoerde beoordelingen van de effecten 
op het milieu. Het overeenkomstig lid 2 
genomen besluit:

5. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 op basis van 
de door de opdrachtgever verstrekte 
informatie en, in voorkomend geval, 
rekening houdend met de resultaten van 
studies, voorafgaande controles of op 
grond van andere wetgeving van de Unie 
uitgevoerde beoordelingen van de effecten 
op het milieu. De bevoegde instantie kan 
bepalen dat een in bijlage II opgenomen 
project niet wordt onderworpen aan een 
beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 
tot en met 10, uitsluitend indien het 
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uitblijven van vermoedelijke aanzienlijke 
milieueffecten van dit project gemotiveerd 
wordt. Het overeenkomstig lid 2 genomen 
besluit:

Or. en

Amendement 214
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 op basis van 
de door de opdrachtgever verstrekte 
informatie en, in voorkomend geval, 
rekening houdend met de resultaten van 
studies, voorafgaande controles of op 
grond van andere wetgeving van de Unie 
uitgevoerde beoordelingen van de effecten 
op het milieu. Het overeenkomstig lid 2 
genomen besluit:

5. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 op basis van 
de door de opdrachtgever verstrekte 
informatie en, in voorkomend geval, 
rekening houdend met de resultaten van 
studies, voorafgaande controles of op 
grond van andere wetgeving van de Unie 
uitgevoerde beoordelingen van de effecten 
op het milieu, alsook met verklaringen van 
het betrokken publiek en de betrokken 
plaatselijke autoriteiten. Het 
overeenkomstig lid 2 genomen besluit:

Or. es

Motivering

Gezien het feit dat dit lid van artikel 4 gaat over de beoordelingen die worden overgelaten 
aan de lidstaten, is het met name van belang dat rekening wordt gehouden met de deelname 
van het betrokken publiek. De term die door de rapporteur is vastgesteld in zijn amendement 
22 wordt gewijzigd ("verklaringen" in plaats van "opmerkingen").

Amendement 215
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bevat een toelichting over de manier 
waarop rekening is gehouden met de in 
bijlage III vastgestelde criteria;

Schrappen

Or. de

Motivering

De bepaling is disproportioneel en leidt tot verhoogde administratieve lasten. Bovendien 
brengt de bepaling het risico op meer geschillen met zich mee.

Amendement 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevat een beschrijving van de geplande 
maatregelen om aanzienlijke effecten op 
het milieu te vermijden, te voorkomen en 
te beperken wanneer is besloten dat het 
project niet aan een 
milieueffectbeoordeling overeenkomstig 
de artikelen 5 tot en met 10 moet worden 
onderworpen;

Schrappen

Or. en

Motivering

De screeningprocedure evalueert de noodzaak van een MEB en mag niet te belastend zijn. De 
autoriteiten moeten per geval beoordelen of het project naar verwachting aanzienlijke 
effecten op het milieu zal hebben op basis van de door de opdrachtgever ingediende 
informatie. Indien er sprake is van aanzienlijke effecten, moet een MEB uitgevoerd worden.
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Amendement 217
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bevat een beschrijving van de geplande 
maatregelen om aanzienlijke effecten op 
het milieu te vermijden, te voorkomen en 
te beperken wanneer is besloten dat het 
project niet aan een 
milieueffectbeoordeling overeenkomstig 
de artikelen 5 tot en met 10 moet worden 
onderworpen;

Schrappen

Or. de

Amendement 218
João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
– lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) wordt openbaar gemaakt. d) wordt openbaar gemaakt en houdt naar 
behoren rekening met de opvattingen van 
het publiek terzake.

Or. pt

Amendement 219
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
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Richtlijn 2011/92/EU.
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Schrappen

Or. nl

Amendement 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever, of een 
ander besluit teneinde te voldoen aan de 
eisen uit deze richtlijn, op voorwaarde dat 
de opdrachtgever alle vereiste informatie 
heeft ingediend.
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verwacht.

Or. pl

Amendement 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen 
negentig dagen na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend.

Or. it

Motivering

Een nauwkeurige vaststelling van de termijnen is van cruciaal belang voor de succesvolle 
voltooiing van de gehele procedure.

Amendement 222
Holger Krahmer, Britta Reimers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend.

Or. de

Motivering

Termijnen moeten in specifieke wetgeving worden vastgelegd.

Amendement 223
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden
verlengen; in dat geval deelt zij de 

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen dertig 
dagen na de aanvraag van een vergunning 
door de opdrachtgever op voorwaarde dat 
de opdrachtgever alle vereiste informatie 
heeft ingediend. Afhankelijk van de aard, 
de complexiteit, de locatie en de omvang 
van het voorgestelde project, kan de 
bevoegde autoriteit die termijn met nog 
eens dertig dagen verlengen; in dat geval 
deelt zij de opdrachtgever schriftelijk mee 
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opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

welke redenen aan de basis liggen van de 
termijnverlenging en op welke datum een 
besluit wordt verwacht.

Or. en

Motivering

Een termijn van maximaal zes maanden is onevenredig lang voor deze fase van het proces. 
Een periode van dertig dagen, met een eventuele verlenging van dertig dagen, komt meer 
overeen met de gangbare praktijk in de lidstaten.

Amendement 224
Eija-Riitta Korhola,

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met een maand
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Or. en

Amendement 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso



AM\937205NL.doc 25/77 PE510.870v03-00

NL

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met vier maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Or. es

Amendement 226
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
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autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

autoriteit die termijn verlengen met een 
redelijke, door de lidstaten vast te stellen 
periode die niet langer duurt dan drie 
maanden; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de bevoegdheid behouden om de op grond van nationale omstandigheden 
passende termijn vast te stellen.

Amendement 227
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

6. De lidstaten waarborgen dat de 
bevoegde autoriteit haar besluit 
overeenkomstig lid 2 neemt binnen drie 
maanden na het moment waarop de 
opdrachtgever alle vereiste informatie heeft 
ingediend overeenkomstig lid 3. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt de bevoegde 
autoriteit de opdrachtgever mee welke 
redenen aan de basis liggen van die 
verlenging.

Or. en
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Motivering

De termijn moet ingaan op het moment waarop de opdrachtgever alle vereiste informatie 
overeenkomstig lid 3 heeft ingediend. Wij zijn tevens van oordeel dat screening moet worden 
losgekoppeld van scoping. In de screeningfase is vaak onvoldoende informatie beschikbaar 
om de reikwijdte en het detailleringsniveau van de in het milieurapport op te nemen 
informatie te bepalen (scoping). Daarnaast bestaat er een risico dat een voorstel waarvoor de 
opdrachtgever later besluit geen aanvraag in te dienen, onnodig aan scoping wordt 
onderworpen.

Amendement 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen 
negentig dagen na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met maximaal 
negentig dagen verlengen; in dat geval 
deelt zij de opdrachtgever mee welke 
redenen aan de basis liggen van de 
termijnverlenging en op welke datum een 
besluit wordt verwacht en deelt zij de 
Commissie de entiteit en de oorzaken van 
de vertraging mee.

Or. en

Motivering

Zekerheid omtrent termijnen en deadlines is van cruciaal belang voor een succesvolle 
voltooiing van het gehele proces. Het besluit over het al dan niet onderwerpen van het project 
aan een beoordeling moet worden genomen binnen een uiterste termijn van drie maanden, 
zonder verlenging van de termijn op grond van de aard, complexiteit, locatie en omvang van 
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het voorgestelde project; deze beslissingsbevoegdheid zou kunnen leiden tot subjectiviteit wat 
betreft de timing van de algemene beoordeling.

Amendement 229
Elisabetta Gardini

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 1 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning en/of toevoegingen aan de 
projectvergunning door de opdrachtgever 
op voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Or. en

Amendement 230
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
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besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met maximaal drie 
maanden verlengen; in dat geval deelt zij 
de opdrachtgever mee welke redenen aan 
de basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Or. de

Amendement 231
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedetailleerde regelingen voor de 
indiening door de opdrachtgever van alle 
vereiste informatie worden bepaald door 
de lidstaten.

Or. en

Amendement 232
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn2011/92/EU
Artikel 4 – lid 6 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het project aan een 
milieueffectbeoordeling overeenkomstig 
de artikelen 5 tot en met 10 moet worden 
onderworpen, wordt de in artikel 5, lid 2, 
bedoelde informatie opgenomen in het 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit.

Schrappen

Or. de

Amendement 233
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 4 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer het project aan een 
milieueffectbeoordeling overeenkomstig 
de artikelen 5 tot en met 10 moet worden 
onderworpen, wordt de in artikel 5, lid 2, 
bedoelde informatie opgenomen in het 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit."

Schrappen

Or. en

Amendement 234
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie 
die redelijkerwijs mag worden vereist om 
een gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder 
het planningsniveau, of op basis van 
andere beoordelingsvereisten. De 
gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport in. Het 
milieurapport bevat de in bijlage IV 
vastgestelde informatie en beoordelingen. 
In het milieurapport deelt de 
opdrachtgever de informatie mee die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met:

a) het door de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig lid 2 uitgebrachte advies 
met betrekking tot de reikwijdte en het 
detailleringsniveau van de door de 
opdrachtgever te verstrekken informatie;
b) de op dat moment beschikbare kennis 
en beoordelingsmethoden.

Or. en

Motivering

Artikel 5, lid 1, als voorgesteld door de Commissie, moet worden vereenvoudigd. De richtlijn 
moet, als in artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2001/42/EG, uitdrukkelijk erkennen dat aan de 
verplichting om een milieurapport in te dienen kan worden voldaan door informatie in te 
dienen die verkregen is op andere niveaus van besluitvorming of door middel van 
beoordelingen die zijn uitgevoerd op grond van andere EU-wetgeving. De Commissie stelt 
voor om locatie van het project (d) en technische capaciteit (a) aan artikel 5, lid 1, toe te 
voegen. Ter vereenvoudiging van het voorgestelde artikel 5, lid 1, kunnen locatie van het 
project en technische capaciteit aan bijlage IV worden toegevoegd.
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Amendement 235
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten,
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder 
het planningsniveau, of op basis van 
andere beoordelingsvereisten. De 
gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project en de aard van de potentiële 
effecten en de in overweging genomen 
redelijke alternatieven. De gedetailleerde 
lijst van de in het milieurapport mee te 
delen informatie is vastgesteld in bijlage 
IV.

De opdrachtgever neemt in het 
milieurapport een samenvatting op van:
a) de aanzienlijke milieueffecten van het 
project;
b) maatregelen die nodig zijn om de 
aanzienlijke milieueffecten te 
verminderen;
c) een analyse of de passende 
verzachtende maatregel wordt uitgevoerd 
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op basis van: vrijwilligheid, vereisten 
en/of voorwaarden of een wettelijke 
verplichting;

d) een analyse of aanzienlijke of 
potentiële effecten zullen worden beheerst 
door middel van andere processen die 
buiten de reikwijdte van de MEB vallen.

Or. en

Motivering

Zowel opdrachtgevers als nationale autoriteiten zullen er voordeel van hebben als 
opdrachtgevers verplicht zijn om een samenvatting te verstrekken van de voorgestelde 
verzachtende maatregelen, aangezien dit zal bijdragen aan de duidelijkheid van de 
milieurapportanalyse.

Amendement 236
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder 

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project.
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het planningsniveau, of op basis van 
andere beoordelingsvereisten. De 
gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

Or. fr

Motivering

Aan de hand van dit amendement kunnen de rollen van de opdrachtgever en de publieke 
autoriteit nader worden verduidelijkt.

Amendement 237
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten,
alternatieven voor het voorgestelde project
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder 
het planningsniveau, of op basis van 
andere beoordelingsvereisten. De 
gedetailleerde lijst van de in het 

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten 
en alternatieven voor het voorgestelde 
project. De gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.
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milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

Or. en

Amendement 238
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten,
alternatieven voor het voorgestelde project
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder 
het planningsniveau, of op basis van 
andere beoordelingsvereisten. De 
gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten 
en alternatieven voor het voorgestelde 
project. De gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

Or. en
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Amendement 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie 
die redelijkerwijs mag worden vereist om 
een gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder het 
planningsniveau, of op basis van andere 
beoordelingsvereisten. De gedetailleerde 
lijst van de in het milieurapport mee te 
delen informatie is vastgesteld in bijlage 
IV.

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport bevat de 
informatie die redelijkerwijs mag worden 
vereist om een gefundeerde beslissing over 
de milieueffecten van het voorgestelde 
project te kunnen nemen, rekening 
houdend met de bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
een beschrijving van de redelijke 
alternatieven die afgestemd zijn op het 
voorgestelde project en op de specifieke 
kenmerken daarvan, en de mate waarin 
bepaalde aspecten (waaronder de 
beoordeling van de alternatieven) beter op 
andere niveaus kunnen worden beoordeeld, 
waaronder het planningsniveau, of op basis 
van andere beoordelingsvereisten. De 
gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

Or. it

Amendement 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie 
die redelijkerwijs mag worden vereist om 
een gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder het 
planningsniveau, of op basis van andere 
beoordelingsvereisten. De gedetailleerde 
lijst van de in het milieurapport mee te 
delen informatie is vastgesteld in bijlage 
IV.

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport bevat de 
informatie die redelijkerwijs mag worden 
vereist om een gefundeerde beslissing over 
de milieueffecten van het voorgestelde 
project te kunnen nemen, rekening 
houdend met de bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
een overzicht van redelijke alternatieven 
die relevant en specifiek zijn voor het 
voorgestelde project en de mate waarin 
bepaalde aspecten (waaronder de 
beoordeling van de alternatieven) beter op 
andere niveaus kunnen worden beoordeeld, 
waaronder het planningsniveau, of op basis 
van andere beoordelingsvereisten. De 
gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

Or. en

Amendement 241
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
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het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder 
het planningsniveau, of op basis van 
andere beoordelingsvereisten. De 
gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten 
en door de opdrachtgever onderzochte
alternatieven voor het voorgestelde project. 
De gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
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beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder het 
planningsniveau, of op basis van andere 
beoordelingsvereisten. De gedetailleerde 
lijst van de in het milieurapport mee te 
delen informatie is vastgesteld in bijlage 
IV.

beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
de redelijke, door de opdrachtgever 
onderzochte alternatieven waarmee, 
rekening houdend met de bijzondere 
kenmerken van het project, de 
belangrijkste doelstellingen in dezelfde 
mate kunnen worden bereikt en de mate 
waarin bepaalde aspecten (waaronder de 
beoordeling van de alternatieven) beter op 
andere niveaus kunnen worden beoordeeld, 
waaronder het planningsniveau, of op basis 
van andere beoordelingsvereisten. De 
gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

Or. de

Motivering

Het is belangrijk om in het kader van de MEB ook te kijken naar “redelijke” alternatieven. Er 
moet echter duidelijk worden gemaakt welke alternatieven “redelijk” zijn. Omdat de 
doelstellingen en subdoelstellingen van het project door de opdrachtgever en niet door de 
keuringsinstantie worden geformuleerd, kan deze instantie ook niet bepalen wat de 
“redelijke” alternatieven zijn. Een afweging tussen verschillende projecten/locaties vindt 
uitsluitend op regionaal planningsniveau plaats in de lidstaten en niet bij de MEB.

Amendement 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
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redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder het 
planningsniveau, of op basis van andere 
beoordelingsvereisten. De gedetailleerde 
lijst van de in het milieurapport mee te 
delen informatie is vastgesteld in bijlage 
IV.

redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten en, in voorkomend geval, 
over de zichtbare effecten van het 
voorgestelde project te kunnen nemen, 
rekening houdend met de bestaande kennis 
en beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
die betrekking hebben op de aanzienlijke 
effecten en de mate waarin bepaalde 
aspecten (waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder het 
planningsniveau, of op basis van andere 
beoordelingsvereisten. De gedetailleerde 
lijst van de in het milieurapport mee te 
delen informatie is vastgesteld in bijlage 
IV.

Or. en

Amendement 244
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
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beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder het 
planningsniveau, of op basis van andere 
beoordelingsvereisten. De gedetailleerde 
lijst van de in het milieurapport mee te 
delen informatie is vastgesteld in bijlage 
IV.

beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
een lijst van alternatieven die betrekking 
hebben op de aanzienlijke effecten van het 
voorgestelde project en de mate waarin 
bepaalde aspecten (waaronder de 
beoordeling van de alternatieven) beter op 
andere niveaus kunnen worden beoordeeld, 
waaronder het planningsniveau, of op basis 
van andere beoordelingsvereisten. De 
gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

Or. en

Motivering

Het is onrealistisch om opdrachtgevers te vragen specifieke informatie te verstrekken over 
alternatieven ter zake waarover ze geen bevoegdheid, controle of deskundigheid hebben. 
Bovendien mag van opdrachtgevers alleen verlangd worden dat zij alternatieven presenteren 
die relevant zijn voor de aanzienlijke effecten van het project.

Amendement 245
Sabine Wils, João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie, met 
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project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder het 
planningsniveau, of op basis van andere 
beoordelingsvereisten. Het milieurapport is 
gebaseerd op het overeenkomstig lid 2 van 
dit artikel genomen besluit en bevat de 
informatie die redelijkerwijs mag worden 
vereist om een gefundeerde beslissing over 
de milieueffecten van het voorgestelde 
project te kunnen nemen, rekening 
houdend met de bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder het 
planningsniveau, of op basis van andere 
beoordelingsvereisten.

inbegrip van de initiële immissielast van 
het project, de aard van de potentiële 
effecten, alternatieven voor het 
voorgestelde project en de mate waarin 
bepaalde aspecten (waaronder de 
beoordeling van de alternatieven) beter op 
andere niveaus kunnen worden beoordeeld, 
waaronder het planningsniveau, of op basis 
van andere beoordelingsvereisten. Het 
milieurapport is gebaseerd op het 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder het 
planningsniveau, of op basis van andere 
beoordelingsvereisten.

Or. en

Motivering

De koppeling van de MEB-procedures aan goedkeuringsprocessen die onder bijzondere 
wetgeving vallen (sectorale regelgeving) verhindert een holistische vaststelling, beschrijving 
en beoordeling van milieueffecten. De initiële immissielast van de projectlocatie, afkomstig 
van de werking van bestaande installaties en van de vervoerssectoren, wordt buiten 
beschouwing gelaten. Het effect van het project kan enkel adequaat worden beoordeeld, als 
ook rekening wordt gehouden met deze initiële immissielast.

Amendement 246
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder het 
planningsniveau, of op basis van andere 
beoordelingsvereisten. De gedetailleerde 
lijst van de in het milieurapport mee te 
delen informatie is vastgesteld in bijlage 
IV.

1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie, met 
inbegrip van het emissieniveau, van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder het 
planningsniveau, of op basis van andere 
beoordelingsvereisten. De gedetailleerde 
lijst van de in het milieurapport mee te 
delen informatie is vastgesteld in bijlage 
IV.

Or. de

Amendement 247
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Relevante informatie over de 
milieueffecten van de plannen die op 
andere besluitvormingsniveaus of via 
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andere wetgeving van de Unie is 
verkregen, kan worden gebruikt om de in 
bijlage IV bedoelde informatie te 
verstrekken.

Or. en

Motivering

Artikel 5, lid 1, als voorgesteld door de Commissie, moet worden vereenvoudigd. De richtlijn 
moet, als in artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2001/42/EG, uitdrukkelijk erkennen dat aan de 
verplichting om een milieurapport in te dienen kan worden voldaan door informatie in te 
dienen die verkregen is op andere niveaus van besluitvorming of door middel van 
beoordelingen die zijn uitgevoerd op grond van andere EU-wetgeving. De Commissie stelt 
voor om locatie van het project (d) en technische capaciteit (a) aan artikel 5, lid 1, toe te 
voegen. Ter vereenvoudiging van het voorgestelde artikel 5, lid 1, kunnen locatie van het 
project en technische capaciteit aan bijlage IV worden toegevoegd.

Amendement 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de opdrachtgever 
en de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
autoriteiten, bepaalt de bevoegde 
autoriteit de reikwijdte en het 
detailleringsniveau van de door de 
opdrachtgever in het milieurapport mee te 
delen informatie overeenkomstig lid 1 van 
dit artikel. De autoriteit bepaalt met 
name:

Schrappen

a) de vast te stellen besluiten en in te 
winnen adviezen;
b) de autoriteiten en de bevolking voor wie 
het project gevolgen kan hebben;
c) de afzonderlijke fasen van de procedure 
en de duur daarvan;
d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
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specifieke kenmerken daarvan;
e) de in artikel 3 bedoelde milieuaspecten 
die significante gevolgen kunnen 
ondervinden;
f) de informatie die moet worden verstrekt 
met betrekking tot de specifieke 
kenmerken van een bepaald project of 
type project;
g) de beschikbare informatie en kennis 
die op andere besluitvormingsniveaus of 
via andere wetgeving van de Unie is 
verkregen en de toe te passen 
beoordelingsmethoden.

Or. en

Motivering

In de huidige richtlijn is bepaald dat het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever is om 
de MEB op te stellen op grond van de bestaande regelgeving, in overleg met deskundigen en 
de autoriteiten. Dit voorstel zou de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever naar de 
autoriteiten verleggen. Het zou leiden tot een grotere administratieve last voor zowel de 
aanvrager als de autoriteiten en het zou een extra besluit in het leven roepen waartegen 
beroep kan worden aangetekend.

Amendement 249
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat, 
indien de opdrachtgever daarom verzoekt 
voordat hij een aanvraag om een 
vergunning indient, de bevoegde instantie 
advies uitbrengt over de door de 
opdrachtgever overeenkomstig lid 1 te 
verstrekken informatie.

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en Na raadpleging van de opdrachtgever en de 
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de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de 
door de opdrachtgever in het milieurapport 
mee te delen informatie overeenkomstig lid 
1 van dit artikel. De autoriteit bepaalt met 
name:

in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de 
door de opdrachtgever in het milieurapport 
mee te delen informatie overeenkomstig lid 
1 van dit artikel.

Indien de opdrachtgever verzoekt om een 
advies over de reikwijdte en het 
detailleringsniveau van de in het 
milieurapport mee te delen informatie, 
mag de opdrachtgever daarna slechts om 
aanvullende informatie worden verzocht 
wanneer dit gerechtvaardigd is door 
nieuwe omstandigheden of rechtstreeks 
relevant is om een gefundeerde beslissing 
te kunnen nemen over eventuele 
aanzienlijke nadelige milieueffecten, en 
wanneer dit door de bevoegde autoriteit 
naar behoren wordt gemotiveerd.
De lidstaten kunnen de bevoegde 
instanties verplichten om een dergelijk 
advies te verstrekken, ongeacht of de 
opdrachtgever daarom verzoekt of niet.

a) de vast te stellen besluiten en in te 
winnen adviezen;
b) de autoriteiten en de bevolking voor wie 
het project gevolgen kan hebben;
c) de afzonderlijke fasen van de procedure 
en de duur daarvan;
d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan;
e) de in artikel 3 bedoelde milieuaspecten 
die significante gevolgen kunnen 
ondervinden;
f) de informatie die moet worden verstrekt 
met betrekking tot de specifieke 
kenmerken van een bepaald project of 
type project;
g) de beschikbare informatie en kennis 
die op andere besluitvormingsniveaus of 
via andere wetgeving van de Unie is 
verkregen en de toe te passen 
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beoordelingsmethoden.
De bevoegde autoriteit kan zich laten 
bijstaan door erkende en technisch 
bekwame deskundigen als bedoeld in lid 3 
van dit artikel. De opdrachtgever mag 
daarna slechts om aanvullende informatie 
worden verzocht wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden en wanneer dit door de 
bevoegde autoriteit naar behoren wordt 
gemotiveerd.

Or. en

Motivering

Verplichte scoping is onnodig. Het zou een beperking inhouden van de flexibiliteit voor meer 
ervaren opdrachtgevers om niet wettelijk verplicht overleg tussen de opdrachtgever, de 
bevoegde autoriteit en de belangrijkste agentschappen in de fase voor de aanvraag te 
benutten als een meer informele gelegenheid om de reikwijdte en de inhoud van het 
milieueffectrapport te bespreken.

Amendement 250
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de opdrachtgever 
en de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
autoriteiten, bepaalt de bevoegde autoriteit 
de reikwijdte en het detailleringsniveau van 
de door de opdrachtgever in het 
milieurapport mee te delen informatie 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De 
autoriteit bepaalt met name:

2. Indien de opdrachtgever hier voor de 
indiening van een vergunningsaanvraag 
om verzoekt, bepaalt de bevoegde 
autoriteit, na raadpleging van de in artikel 
6, lid 1, bevoegde autoriteiten, de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de 
door de opdrachtgever in het milieurapport 
mee te delen informatie overeenkomstig lid 
1 van dit artikel. De opdrachtgever dient 
bij deze aanvraag een concept voor het 
milieurapport bij te voegen.

Or. de
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Amendement 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en
de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van
de door de opdrachtgever in het 
milieurapport mee te delen informatie 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De 
autoriteit bepaalt met name:

2. Indien de opdrachtgever vóór indiening 
van een aanvraag om een vergunning 
hierom verzoekt, verstrekt de bevoegde 
autoriteit na raadpleging van de in artikel 
6, lid 1, bedoelde autoriteiten richtsnoeren 
betreffende de door de opdrachtgever in 
het milieurapport mee te delen informatie 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De 
bevoegde autoriteit neemt met name in 
overweging:

Or. en

Amendement 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van
de door de opdrachtgever in het 
milieurapport mee te delen informatie 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De 
autoriteit bepaalt met name:

2. Indien de opdrachtgever dit 
voorafgaand aan de indiening van een 
aanvraag voor een vergunning vereist, 
verstrekt de bevoegde autoriteit, na 
raadpleging van de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde autoriteiten, instructies over de 
door de opdrachtgever in het milieurapport 
mee te delen informatie overeenkomstig lid 
1 van dit artikel. De bevoegde autoriteit 
houdt met name rekening met:
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Or. it

Motivering

Herformulering op basis van de geldende tekst.

Amendement 253
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en
de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de 
door de opdrachtgever in het 
milieurapport mee te delen informatie 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De 
autoriteit bepaalt met name:

2. De lidstaten waarborgen dat, indien de 
opdrachtgever daarom verzoekt, de 
bevoegde autoriteit na raadpleging van de 
in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten een 
advies uitbrengt over de reikwijdte en het 
detailleringsniveau van de door de 
opdrachtgever te verstrekken informatie 
overeenkomstig lid 1. Het aangevraagde 
advies bevat met name:

Or. en

Motivering

Wij kunnen niet instemmen met het voorstel om scoping in alle gevallen verplicht te stellen. 
Het moet aan de opdrachtgever zijn om te beslissen of hij ondersteuning op het gebied van 
scoping nodig heeft. Het scopingadvies moet worden beperkt tot de elementen die betrekking
hebben op het project als zodanig en mag niet ingaan op de vergunningsprocedure.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de 
door de opdrachtgever in het milieurapport 
mee te delen informatie overeenkomstig lid 
1 van dit artikel. De autoriteit bepaalt met 
name:

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de 
door de opdrachtgever in het milieurapport 
mee te delen informatie overeenkomstig lid 
1 van dit artikel, voor zover de exploitant 
daarom verzoekt. Het rapport bevat met 
name:

Or. de

Motivering

De vrijwillige scoping moet niet worden verplicht. Het doel van het scopingproces is de 
opdrachtgever hulp te bieden en hem in staat te stellen een inschatting te maken van de 
behoefte aan een onderzoek.

Amendement 255
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de 
door de opdrachtgever in het milieurapport 
mee te delen informatie overeenkomstig lid 
1 van dit artikel. De autoriteit bepaalt met 
name:

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de 
door de opdrachtgever in het milieurapport 
mee te delen informatie overeenkomstig lid 
1 van dit artikel, voor zover de exploitant 
daarom verzoekt. De autoriteit bepaalt met 
name:

Or. de
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Amendement 256
Chris Davies

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van
de door de opdrachtgever in het 
milieurapport mee te delen informatie
overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De 
autoriteit bepaalt met name:

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de door de 
opdrachtgever in het milieurapport te 
behandelen onderwerpen overeenkomstig 
lid 1 van dit artikel. De autoriteit bepaalt 
met name:

Or. en

Motivering

Er moet enige mate van flexibiliteit zijn om een inperking te voorkomen van de onderwerpen 
die tussen de bevoegde autoriteit en de opdrachtgever moeten worden besproken, wanneer zij 
overleg voeren over de vereisten waaraan het milieurapport moet voldoen.

Amendement 257
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en
de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de 
door de opdrachtgever in het milieurapport 
mee te delen informatie overeenkomstig lid 
1 van dit artikel. De autoriteit bepaalt met 

2. Na raadpleging van de opdrachtgever, de 
in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten en 
het betrokken publiek, bepaalt de 
bevoegde autoriteit de reikwijdte en het 
detailleringsniveau van de door de 
opdrachtgever in het milieurapport mee te 
delen informatie overeenkomstig lid 1 van 



PE510.870v03-00 52/77 AM\937205NL.doc

NL

name: dit artikel. De autoriteit bepaalt met name:

Or. en

Amendement 258
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en
de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de 
door de opdrachtgever in het milieurapport 
mee te delen informatie overeenkomstig lid 
1 van dit artikel. De autoriteit bepaalt met 
name:

2. Na raadpleging van de opdrachtgever, de 
in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten en 
het betrokken publiek, bepaalt de 
bevoegde autoriteit de reikwijdte en het 
detailleringsniveau van de door de 
opdrachtgever in het milieurapport mee te 
delen informatie overeenkomstig lid 1 van 
dit artikel. De autoriteit bepaalt met name:

Or. en

Amendement 259
João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en
de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de 
door de opdrachtgever in het milieurapport 
mee te delen informatie overeenkomstig lid 
1 van dit artikel. De autoriteit bepaalt met 
name:

2. Na raadpleging van de opdrachtgever, de 
in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten en 
het betrokken publiek, bepaalt de 
bevoegde autoriteit de reikwijdte en het 
detailleringsniveau van de door de 
opdrachtgever in het milieurapport mee te 
delen informatie overeenkomstig lid 1 van 
dit artikel. De autoriteit bepaalt met name:



AM\937205NL.doc 53/77 PE510.870v03-00

NL

Or. pt

Amendement 260
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de te nemen beslissingen en in te 
winnen adviezen;

Schrappen

Or. de

Amendement 261
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de vast te stellen besluiten en in te 
winnen adviezen;

Schrappen

Or. en

Amendement 262
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 –lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de autoriteiten en de bevolking voor wie Schrappen
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het project gevolgen kan hebben;

Or. de

Amendement 263
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de diverse fasen van de procedure en de 
duur daarvan;

Schrappen

Or. de

Amendement 264
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de diverse fasen van de procedure en de 
duur daarvan;

Schrappen

Or. de

Amendement 265
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de afzonderlijke fasen van de procedure 
en de duur daarvan;

Schrappen

Or. en

Amendement 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de afzonderlijke fasen van de procedure 
en de duur daarvan;

c) de afzonderlijke fasen van de procedure 
en verplichte termijnen voor de duur 
daarvan;

Or. en

Amendement 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de diverse fasen van de procedure en de 
duur daarvan;

c) de diverse fasen van de procedure en de 
geldende termijn voor de duur daarvan;

Or. it

Motivering

Een nauwkeurige vaststelling van de termijnen is van cruciaal belang voor de succesvolle 
voltooiing van de gehele procedure.
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Amendement 268
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan;

Schrappen

Or. de

Amendement 269
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan;

Schrappen

Or. fr

Motivering

De bevoegde autoriteit beschikt niet over alle informatie om te besluiten over redelijke 
alternatieven, met name qua technische haalbaarheid en economische aspecten.

Amendement 270
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan;

Schrappen

Or. fr

Amendement 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan;

Schrappen

Or. en

Amendement 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan;

Schrappen

Or. it
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Amendement 273
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan;

d) de nodige door de opdrachtgever 
onderzochte alternatieven voor het 
voorgestelde project en de specifieke 
kenmerken daarvan;

Or. de

Amendement 274
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan;

d) de alternatieven, met inbegrip van het 
referentie- of niet-uitvoeringsalternatief,
die relevant zijn voor het voorgestelde 
project en de specifieke kenmerken
daarvan, rekening houdend met de 
milieueffecten;

Or. en

Amendement 275
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
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Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan;

d) de redelijke alternatieven als bedoeld in 
lid 1 die relevant zijn voor het voorgestelde 
project en de specifieke kenmerken 
daarvan;

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 5, lid 1.

Amendement 276
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan;

d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan, hetgeen 
niet de realisatie van een nieuw project 
inhoudt of een project parallel aan het 
hoofdproject. Het gaat erom alternatieven 
voor te stellen voor de punten van het 
project die mogelijk problemen of een 
negatieve milieueffectbeoordeling 
opleveren.

Or. es

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
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Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan;

d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan, rekening 
houdend met de milieueffecten;

Or. en

Amendement 278
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de in artikel 3 bedoelde milieuaspecten 
die significante gevolgen kunnen 
ondervinden;

Schrappen

Or. de

Amendement 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de in artikel 3 bedoelde milieuaspecten 
die significante gevolgen kunnen 
ondervinden;

Schrappen

Or. en
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Amendement 280
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de informatie die moet worden verstrekt 
met betrekking tot de specifieke 
kenmerken van een bepaald project of 
type project;

Schrappen

Or. de

Amendement 281
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de informatie die moet worden verstrekt 
met betrekking tot de specifieke 
kenmerken van een bepaald project of 
type project;

Schrappen

Or. de

Amendement 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de informatie die moet worden verstrekt 
met betrekking tot de specifieke 
kenmerken van een bepaald project of 
type project;

Schrappen

Or. en

Amendement 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de informatie die moet worden verstrekt 
met betrekking tot de specifieke 
kenmerken van een bepaald project of 
type project;

Schrappen

Or. it

Amendement 284
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de informatie die moet worden verstrekt 
met betrekking tot de specifieke 
kenmerken van een bepaald project of 
type project;

Schrappen

Or. en
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Amendement 285
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de beschikbare informatie en kennis 
die op andere besluitvormingsniveaus of 
via andere wetgeving van de Unie is 
verkregen en de toe te passen 
beoordelingsmethoden.

Schrappen

Or. de

Amendement 286
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de beschikbare informatie en kennis 
die op andere besluitvormingsniveaus of 
via andere wetgeving van de Unie is 
verkregen en de toe te passen 
beoordelingsmethoden.

g) de toe te passen beoordelingsmethoden.

Or. en

Amendement 287
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit kan zich laten 
bijstaan door erkende en technisch 
bekwame deskundigen als bedoeld in lid 3 
van dit artikel. De opdrachtgever mag 
daarna slechts om aanvullende informatie 
worden verzocht wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden en wanneer dit door de 
bevoegde autoriteit naar behoren wordt 
gemotiveerd.

De bevoegde autoriteit kan de
opdrachtgever om aanvullende informatie 
verzoeken wanneer dit gerechtvaardigd is 
door nieuwe omstandigheden of feitelijke 
overwegingen en wanneer dit door de 
bevoegde autoriteit wordt gemotiveerd.

Or. de

Amendement 288
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit kan zich laten 
bijstaan door erkende en technisch 
bekwame deskundigen als bedoeld in lid 3 
van dit artikel. De opdrachtgever mag 
daarna slechts om aanvullende informatie 
worden verzocht wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden en wanneer dit door de 
bevoegde autoriteit naar behoren wordt 
gemotiveerd.

Indien de opdrachtgever om een advies 
verzoekt, kan de bevoegde autoriteit de 
opdrachtgever verzoeken om de 
aanvullende informatie te verstrekken die 
zij nuttig acht voor het uitbrengen van het 
advies. De opdrachtgever mag daarna 
slechts om aanvullende informatie worden 
verzocht wanneer dit gerechtvaardigd is 
door nieuwe omstandigheden en wanneer 
dit door de bevoegde autoriteit naar 
behoren wordt gemotiveerd.

Or. en

Motivering

Wij kunnen niet instemmen met het voorstel om scoping in alle gevallen verplicht te stellen. 
Het moet aan de opdrachtgever zijn om te beslissen of hij ondersteuning op het gebied van 
scoping nodig heeft. Het scopingadvies moet worden beperkt tot de elementen die betrekking 
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hebben op het project als zodanig en mag niet ingaan op de vergunningsprocedure.

Amendement 289
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit kan zich laten 
bijstaan door erkende en technisch 
bekwame deskundigen als bedoeld in lid 3 
van dit artikel. De opdrachtgever mag 
daarna slechts om aanvullende informatie 
worden verzocht wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden en wanneer dit door de 
bevoegde instantie naar behoren wordt 
gemotiveerd.

De bevoegde autoriteit kan zich laten 
bijstaan door onafhankelijke en technisch 
bekwame deskundigen als bedoeld in lid 3 
van dit artikel. De opdrachtgever mag 
daarna slechts om aanvullende informatie 
worden verzocht wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden en wanneer dit door de 
bevoegde instantie naar behoren wordt 
gemotiveerd.

Or. es

Amendement 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit kan zich laten 
bijstaan door erkende en technisch 
bekwame deskundigen als bedoeld in lid 3 
van dit artikel. De opdrachtgever mag 
daarna slechts om aanvullende informatie 
worden verzocht wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden en wanneer dit door de 
bevoegde autoriteit naar behoren wordt 

De bevoegde instantie kan zich laten 
bijstaan door technisch bekwame 
deskundigen als bedoeld in lid 3 van dit 
artikel. De opdrachtgever mag daarna 
slechts om aanvullende informatie worden 
verzocht wanneer dit gerechtvaardigd is 
door nieuwe omstandigheden en wanneer 
dit door de bevoegde autoriteit naar 
behoren wordt gemotiveerd.
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gemotiveerd.

Or. en

Amendement 291
BEKNOPTE MOTIVERING

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU.
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit kan zich laten 
bijstaan door erkende en technisch 
bekwame deskundigen als bedoeld in lid 3 
van dit artikel. De opdrachtgever mag 
daarna slechts om aanvullende informatie 
worden verzocht wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden en wanneer dit door de 
bevoegde autoriteit naar behoren wordt 
gemotiveerd.

De bevoegde autoriteit kan zich laten 
bijstaan door technisch bekwame 
deskundigen als bedoeld in lid 3 van dit 
artikel. De opdrachtgever mag daarna 
slechts om aanvullende informatie worden 
verzocht wanneer dit gerechtvaardigd is 
door nieuwe omstandigheden en wanneer 
dit door de bevoegde autoriteit naar 
behoren wordt gemotiveerd.

Or. nl

Amendement 292
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit kan zich laten 
bijstaan door erkende en technisch
bekwame deskundigen als bedoeld in lid 3 
van dit artikel. De opdrachtgever mag 
daarna slechts om aanvullende informatie 
worden verzocht wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden en wanneer dit door de 
bevoegde autoriteit naar behoren wordt

De bevoegde autoriteit kan zich laten 
bijstaan door erkende en technisch 
bekwame onafhankelijke deskundigen als 
bedoeld in lid 3 van dit artikel. De 
opdrachtgever mag daarna om aanvullende 
informatie worden verzocht wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden.
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gemotiveerd.

Or. en

Amendement 293
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de bevoegde 
instanties verplichten om een dergelijk 
advies te verstrekken, ongeacht of de 
opdrachtgever daarom verzoekt of niet.

Or. en

Amendement 294
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de volledigheid en kwaliteit van de in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapporten
te waarborgen dient:

Om de volledigheid en kwaliteit van het 
milieurapport te waarborgen dient het 
milieurapport te worden gecontroleerd 
door technisch bekwame deskundigen, 
comités van deskundigen of door een 
bevoegde autoriteit.

Or. en

Motivering

Het doel dat bereikt moet worden, is dat het besluit over de aanvraag om een vergunning 
wordt genomen op grond van een milieurapport van toereikende kwaliteit. Dit doel zou 
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bereikt kunnen worden via een controle op de volledigheid en kwaliteit van het rapport, 
voordat het besluit over de vergunning wordt genomen. Wij kunnen niet instemmen met de 
verplichte invoering van een accreditatieregeling en de gebruikmaking van erkende 
deskundigen.

Amendement 295
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
erkende en technisch bekwame 
deskundige; of

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
erkende en technisch bekwame 
deskundige; of

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
erkende en technisch bekwame persoon, 
die over de vereiste mate van 
deskundigheid en/of ervaring beschikt 
(deskundige personen);

Or. de
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Motivering

Het doel om de volledigheid en kwaliteit van milieurapporten te waarborgen of te verbeteren, 
moet worden bevorderd, maar een erkenning/certificering van deskundigen is hiervoor niet 
noodzakelijk. Wanneer de autoriteiten en/of de opdrachtgever over de nodige deskundigheid 
beschikken, moet hiervan ook gebruik kunnen worden gemaakt.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
erkende en technisch bekwame deskundige 
of

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
onafhankelijke en technisch bekwame 
deskundige,

Or. es

Amendement 298
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
erkende en technisch bekwame 
deskundige; of

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
bekwame deskundige; en

Or. de
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Amendement 299
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
erkende en technisch bekwame 
deskundige; of

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
gekwalificeerde en technisch bekwame 
deskundige; of

Or. en

Amendement 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
erkende en technisch bekwame 
deskundige; of

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
technisch bekwame deskundige; of

Or. en

Motivering

Het moet aan de opdrachtgever zijn om de selectie van deskundigen te bepalen, in overleg 
met de autoriteiten en in overeenstemming met de richtlijn. De vaststelling van een eis dat de 
MEB door een erkende deskundige moet worden opgesteld en gecontroleerd, zal de kwaliteit 
van de MEB niet verbeteren, maar enkel leiden tot een toename van de administratieve lasten 
en kosten.
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Amendement 301
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU.
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
erkende en technisch bekwame 
deskundige; of

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
technisch bekwame deskundige; of

Or. nl

Amendement 302
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
erkende en technisch bekwame 
deskundige; of

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
technisch bekwame deskundige; of

Or. fr

Amendement 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
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milieurapport wordt opgesteld door een 
erkende en technisch bekwame 
deskundige; of

milieurapport wordt opgesteld door een 
technisch bekwame deskundige; of

Or. en

Amendement 304
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
erkende en technisch bekwame 
deskundige; of

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
erkende en technisch bekwame 
onafhankelijke deskundige; of

Or. en

Amendement 305
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen 
dat het milieurapport wordt gecontroleerd 
door erkende en technisch bekwame 
deskundigen en/of comités van nationale 
deskundigen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 306
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen en/of comités van nationale 
deskundigen.

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen, 
indien dit op grond van duidelijke 
technische tekortkomingen in het 
milieurapport noodzakelijk wordt geacht,
dat het milieurapport wordt gecontroleerd 
door deskundige personen en/of 
deskundige comités.

Or. de

Motivering

Het doel om de volledigheid en kwaliteit van milieurapporten te waarborgen of te verbeteren, 
moet worden bevorderd, maar een erkenning/certificering van deskundigen is hiervoor niet 
noodzakelijk. Wanneer de autoriteiten en/of de opdrachtgever over de nodige deskundigheid 
beschikken, moet hiervan ook gebruik kunnen worden gemaakt.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen en/of comités van nationale 
deskundigen.

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
onafhankelijke en technisch bekwame 
deskundigen en/of comités van nationale 
deskundigen wier namen bekend moeten 
zijn.

Or. es
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Amendement 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen en/of comités van nationale 
deskundigen.

b) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een
technisch bekwame deskundige.

Or. en

Amendement 309
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen en/of comités van nationale 
deskundigen.

b) de bevoegde instantie te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
bekwame deskundigen en/of comités van 
nationale deskundigen.

Or. de

Amendement 310
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen en/of comités van nationale 
deskundigen.

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
gekwalificeerde en technisch bekwame 
deskundigen en/of comités van nationale 
deskundigen.

Or. en

Amendement 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen en/of comités van nationale 
deskundigen.

b) de bevoegde instantie te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
technisch bekwame deskundigen en/of 
comités van nationale deskundigen.

Or. en

Motivering

Het moet aan de opdrachtgever zijn om de selectie van deskundigen te bepalen, in overleg 
met de autoriteiten en in overeenstemming met de richtlijn. De vaststelling van een eis dat de 
MEB door een erkende deskundige moet worden opgesteld en gecontroleerd, zal de kwaliteit 
van de MEB niet verbeteren, maar enkel leiden tot een toename van de administratieve lasten 
en kosten.

Amendement 312
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU.
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen en/of comités van nationale 
deskundigen.

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
technisch bekwame deskundigen en/of 
comités van nationale deskundigen.

Or. nl

Amendement 313
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen en/of comités van nationale 
deskundigen.

b) de bevoegde instantie te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
technisch bekwame deskundigen en/of 
comités van nationale deskundigen.

Or. fr

Amendement 314
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen en/of comités van nationale 
deskundigen.

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen dat 
het milieurapport wordt gecontroleerd door 
erkende en technisch bekwame 
onafhankelijke deskundigen en/of comités 
van nationale deskundigen.

Or. en
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Amendement 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 1 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de bevoegde autoriteit ziet erop toe 
dat het milieurapport van het project 
wordt geverifieerd door de 
milieubeschermingsautoriteit.

Or. pl


