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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led -a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 2 ska ersättas med följande: 

”2. Om inte annat följer av artikel 2.4 
ska medlemsstaterna när det gäller 
projekt som redovisas i bilaga II 
bestämma om projektet ska bli föremål 
för en bedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10. Medlemsstaterna ska 
bestämma detta efter att ha samrått med 
allmänheten genom
a) granskning från fall till fall, 

eller 

b) gränsvärden eller kriterier som 
fastställs av medlemsstaten.
Medlemsstaterna får besluta att tillämpa 
båda de förfaranden som anges i leden a 
och b.”

Or. en

Motivering

Samråd med allmänheten ska krävas när medlemsstaterna bestämmer om ett projekt ska bli 
föremål för en bedömning genom en granskning från fall till fall eller genom att gränsvärden 
eller kriterier fastställs enligt bilaga II.

Ändringsförslag 191
Sandrine Bélier
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led -a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 2 ska andra stycket ersättas 
med följande:

”Medlemsstaterna får besluta att 
tillämpa båda de förfaranden som anges 
i leden a och b. Om led b gäller ska 
medlemsstaterna samråda med 
allmänheten när gränsvärden eller 
kriterier fastställs.”

Or. en

Ändringsförslag 192
João Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led -a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) I punkt 2 ska andra stycket ersättas 
med följande:
”Medlemsstaterna får besluta att 
tillämpa båda de förfaranden som anges 
i leden a och b. Om förfarandet i led b 
tillämpas ska samråd ske med 
allmänheten för fastställandet av 
gränsvärden eller kriterier.”

Or. pt

Ändringsförslag 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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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II ge information 
om projektets art, dess potentiella 
miljöpåverkan och planerade åtgärder för 
att undvika och minska betydande effekter. 
En detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas finns i 
bilaga II.A.

3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II om det behövs 
och är lämpligt ge information om 
projektets art, dess potentiella 
miljöpåverkan och planerade åtgärder för 
att undvika och minska betydande effekter. 

Or. de

Motivering

En bestämmelse om att exploatören måste lämna den information som anges i bilaga II.A vid 
förhandskontrollen skulle innebära en väsentlig utvidgning av den befintliga 
informationsskyldigheten enligt MKB-direktivet. Detta skulle emellertid motverka både tanken 
och syftet med förhandskontrollen. Bilaga II.A bör därför strykas, eftersom man inte bör 
utvidga kravet på information från exploatören vid förhandskontrollen av enskilda fall.

Ändringsförslag 194
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II ge information 
om projektets art, dess potentiella
miljöpåverkan och planerade åtgärder för 
att undvika och minska betydande 
effekter. En detaljerad förteckning över 
vilken information som ska lämnas finns i 
bilaga II.A.

3. För projekt som redovisas i bilaga II och 
som enligt medlemsstaternas lagstiftning 
kräver en granskning från fall till fall 
eller som uppfyller de gränsvärden eller 
kriterier som fastställts av 
medlemsstaterna i enlighet med punkt 2 
ska exploatören lämna information om 
projektets karakteristiska egenskaper och
dess potentiella miljöpåverkan. En 
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detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas finns i 
bilaga II.A.

Or. en

Motivering

Behovsbedömningen bör inte bestå av en analys som är lika omfattande som 
miljökonsekvensbedömningen. Exploatören ska inte behöva göra en 
miljökonsekvensbedömning för att kunna utföra en miljökonsekvensbedömning.

Ändringsförslag 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II ge information 
om projektets art, dess potentiella 
miljöpåverkan och planerade åtgärder för 
att undvika och minska betydande 
effekter. En detaljerad förteckning över 
vilken information som ska lämnas finns i 
bilaga II.A.

3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II ge information 
om projektets art och dess potentiella 
miljöpåverkan. En detaljerad förteckning 
över vilken information som ska lämnas 
finns i bilaga II.A.

Or. en

Motivering

Behovsbedömningens syfte är att avgöra behovet av en miljökonsekvensbedömning och den 
bör därför inte vara för tungrodd. Myndigheterna ska från fall till fall avgöra om projektet 
förväntas få en betydande inverkan på miljön utifrån den information som lämnas av 
exploatören. Om det föreligger en betydande påverkan ska en miljökonsekvensbedömning 
göras.

Ändringsförslag 196
Gaston Franco
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II ge information 
om projektets art, dess potentiella 
miljöpåverkan och planerade åtgärder för 
att undvika och minska betydande effekter. 
En detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas finns i 
bilaga II.A.

3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II ge information 
om projektets art, dess potentiella 
miljöpåverkan och planerade åtgärder för 
att undvika och minska betydande effekter. 
En detaljerad förteckning över vilken 
information som kan komma att begäras 
av den behöriga myndigheten finns i 
bilaga II.A

Or. fr

Motivering

Det är inte nödvändigt att upprätta enhetliga kriterier, eftersom den behöriga myndigheten i 
vissa fall redan på förhand kan ha tillgång till viss information.

Ändringsförslag 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II ge information 
om projektets art, dess potentiella 
miljöpåverkan och planerade åtgärder för 
att undvika och minska betydande effekter. 
En detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas finns i 
bilaga II.A.

3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II, för vilka 
medlemsstaternas lagstiftning kräver 
individuell bedömning, eller som uppfyller 
de tröskelvärden eller kriterier som 
fastställts i samband med stycke 2, ge 
information om projektets art, dess 
potentiella miljöpåverkan och planerade 
åtgärder för att undvika och minska 
betydande effekter. En detaljerad 
förteckning över vilken information som 
ska lämnas finns i bilaga II.A.
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Or. pl

Ändringsförslag 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II ge information 
om projektets art, dess potentiella 
miljöpåverkan och planerade åtgärder för 
att undvika och minska betydande effekter. 
En detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas finns i 
bilaga II.A.

3. Exploatören ska, när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II och som ska 
bedömas från fall till fall i enlighet med 
artikel 4.2, ge information om projektets 
art, dess potentiella miljöpåverkan och 
planerade åtgärder för att undvika och 
minska betydande effekter. En detaljerad 
förteckning över vilken information som
ska lämnas finns i bilaga II.A.

Or. fr

Motivering

Denna punkt kan ge intryck av att exploatören måste lämna information om projektets 
egenskaper och möjliga miljöpåverkan till den behöriga myndigheten för samtliga projekt 
som omfattas av bilaga II, även för de projekt som ”gynnas” av gränsvärden eller 
urvalskriterier. Denna tolkning leder till en mer generell bedömning från fall till fall, där den 
första fasen gäller samtliga projekt som omfattas av bilaga II och den andra fasen endast 
gäller projekt som inte ”gynnas” av gränsvärden eller urvalskriterier.

Ändringsförslag 199
João Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II ge information 

3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II ge information 
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om projektets art, dess potentiella 
miljöpåverkan och planerade åtgärder för 
att undvika och minska betydande effekter. 
En detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas finns i 
bilaga II.A.

om projektets art, dess potentiella 
miljöpåverkan och planerade åtgärder för 
att undvika och minska betydande effekter. 
En detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas finns i 
bilaga II.A. Denna information ska 
offentliggöras innan något beslut fattas 
med stöd av punkt 2 och ska finnas 
tillgänglig på internet, för att garantera 
större insyn och tillgänglighet för 
allmänheten.

Or. pt

Ändringsförslag 200
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information om projektets art som 
ska lämnas till den behöriga myndigheten 
i samband med behovsbedömningen bör 
inte vara omfattande och ska vara 
inriktad på att besvara väsentliga punkter 
så att myndigheten kan konstatera att 
projektet är genomförbart och föreslå 
ändringar och alternativa lösningar.

Or. es

Motivering

Syftet med förprojektet är att begränsa omfattningen av granskningen och göra den snabbare, 
så att projektets exploatör kan få ett svar på om projektet är genomförbart eller inte, 
samtidigt som utvecklingskostnaderna hålls nere. Förprojektet får inte betraktas som en 
fullständig miljökonsekvensbedömning.

Ändringsförslag 201
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten måste lämna 
besked om behovsbedömningen inom kort 
tid, högst 8 månader.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att begränsa den behöriga myndighetens handläggningstid så att förfarandet 
går snabbt, eftersom det bara är en preliminär bedömning.

Ändringsförslag 202
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom ramen för den preliminära 
kontrollen ska exploatören lämna 
sammanfattande beskrivningar avseende 
den information som ska lämnas enligt 
bilaga II.A.

Or. fr

Motivering

I detta inledande skede är studierna och projekten inte särskilt långt framskridna. Kraven på 
exploatören bör begränsas till vad som är absolut nödvändigt, utan att detta påverkar 
resultatet av den preliminära kontrollen. Syftet med den preliminära kontrollen är att 
undersöka behoven, inte att tvinga exploatören att göra en konsekvensanalys.
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Ändringsförslag 203
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid granskning från fall till fall eller 
fastställande av gränsvärden eller kriterier 
enligt punkt 2, ska den ansvariga 
myndigheten beakta de urvalskriterier som
rör projektets art och lokalisering samt 
dess potentiella miljöpåverkan. En 
detaljerad förteckning över vilka 
urvalskriterier som ska användas finns i 
bilaga III.”

4. Vid granskning från fall till fall eller 
fastställande av gränsvärden eller kriterier 
enligt punkt 2, ska de relevanta
urvalskriterier som anges i bilaga III
beaktas.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 204
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid granskning från fall till fall eller 
fastställande av gränsvärden eller kriterier 
enligt punkt 2, ska den ansvariga 
myndigheten beakta de urvalskriterier som 

4. Vid granskning från fall till fall eller 
fastställande av gränsvärden eller kriterier 
enligt punkt 2, ska den ansvariga 
myndigheten beakta de relevanta 
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rör projektets art och lokalisering samt dess 
potentiella miljöpåverkan. En detaljerad 
förteckning över vilka urvalskriterier som 
ska användas finns i bilaga III.”

urvalskriterier som rör projektets art och 
lokalisering samt dess potentiella 
miljöpåverkan. En detaljerad förteckning 
över urvalskriterier finns i bilaga III.

Or. en

Motivering

Den behöriga myndigheten bör enbart beakta de urvalskriterier som är relevanta för 
projektet.

Ändringsförslag 205
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid granskning från fall till fall eller 
fastställande av gränsvärden eller kriterier 
enligt punkt 2, ska den ansvariga 
myndigheten beakta de urvalskriterier som 
rör projektets art och lokalisering samt dess 
potentiella miljöpåverkan. En detaljerad 
förteckning över vilka urvalskriterier som 
ska användas finns i bilaga III.

4. Vid granskning från fall till fall eller 
fastställande av gränsvärden eller kriterier 
enligt punkt 2, ska den ansvariga 
myndigheten beakta de urvalskriterier som 
rör projektets art och lokalisering samt dess 
potentiella miljöpåverkan. En detaljerad 
förteckning över urvalskriterier som kan
användas finns i bilaga III.

Or. fr

Motivering

Det är inte nödvändigt att upprätta enhetliga kriterier, eftersom den behöriga myndigheten i 
vissa fall redan på förhand kan ha tillgång till viss information.

Ändringsförslag 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid granskning från fall till fall eller 
fastställande av gränsvärden eller kriterier 
enligt punkt 2, ska den ansvariga 
myndigheten beakta de urvalskriterier som 
rör projektets art och lokalisering samt dess 
potentiella miljöpåverkan. En detaljerad 
förteckning över vilka urvalskriterier som 
ska användas finns i bilaga III.

4. Vid granskning från fall till fall eller 
fastställande av gränsvärden eller kriterier 
enligt punkt 2, ska den ansvariga 
myndigheten beakta de urvalskriterier som 
rör projektets art och lokalisering samt dess 
potentiella miljöpåverkan. En detaljerad 
förteckning över vilka urvalskriterier som 
ska beaktas finns i bilaga III.

Or. en

Motivering

Det finns fall när inte all information i bilaga III är relevant för ett projekt. Det finns ingen 
anledning att kräva en fullständig förteckning från exploatören i sådana fall.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid granskning från fall till fall eller 
fastställande av gränsvärden eller kriterier 
enligt punkt 2, ska den ansvariga 
myndigheten beakta de urvalskriterier som 
rör projektets art och lokalisering samt dess 
potentiella miljöpåverkan. En detaljerad 
förteckning över vilka urvalskriterier som 
ska användas finns i bilaga III.

4. Vid granskning från fall till fall eller 
fastställande av gränsvärden eller kriterier 
enligt punkt 2, ska den ansvariga 
myndigheten vid behov beakta de 
urvalskriterier som rör projektets art och 
lokalisering samt dess potentiella
miljöpåverkan. En detaljerad förteckning 
över vilka urvalskriterier som ska användas 
finns i bilaga III.

Or. de
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Motivering

De resurser som krävs för granskning och kontroll av respektive projekt ska vara rimliga. Det 
bör inte vara obligatoriskt att följa de kontrollkriterier som anges i förteckningarna, utan 
man ska bara behöva tillämpa de kriterier som kan vara relevanta för den planerade 
exploateringen och dess förväntade miljöpåverkan.

Ändringsförslag 208
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom ramen för den preliminära 
kontrollen ska exploatören lämna 
sammanfattande beskrivningar som inte 
får gå utöver kraven i bilaga II.A.

Or. fr

Motivering

I detta inledande skede är studierna och projekten inte särskilt långt framskridna. Kraven på 
exploatören bör begränsas till vad som är absolut nödvändigt, utan att detta påverkar 
resultatet av den preliminära kontrollen. Syftet med den preliminära kontrollen är att 
undersöka behoven, inte att tvinga exploatören att göra en konsekvensanalys.

Ändringsförslag 209
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2, baserat på den 
information som exploatören lämnar och, i 
tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet 

5. Den ansvariga myndigheten ska
bestämma detta enligt punkt 2, baserat på 
den information som exploatören lämnar i 
enlighet med punkt 3 och, i tillämpliga 
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av studier, preliminära kontroller eller 
bedömningar av miljöpåverkan som gjorts 
till följd av annan unionslagstiftning. Det 
beslut som anges i punkt 2 ska

fall, med hänsyn till resultatet av studier, 
preliminära kontroller eller bedömningar 
av miljöpåverkan som gjorts till följd av 
annan unionslagstiftning. Det avgörande
som anges i punkt 2 ska

Or. en

Motivering

För att överensstämma med punkt 2 bör ”fatta beslut” ersättas av ”bestämma”. En 
hänvisning till artikel 4.3 bör införas.

Ändringsförslag 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2, baserat på den 
information som exploatören lämnar och, i 
tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet 
av studier, preliminära kontroller eller 
bedömningar av miljöpåverkan som gjorts 
till följd av annan unionslagstiftning. Det 
beslut som anges i punkt 2 ska

5. Den ansvariga myndigheten ska avgöra 
frågan enligt punkt 2, baserat på den 
information som exploatören lämnar och, i 
tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet 
av studier, preliminära kontroller eller 
bedömningar av miljöpåverkan som gjorts 
till följd av annan unionslagstiftning. Det 
beslut som anges i punkt 2 ska

Or. pl

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 5 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2, baserat på den 
information som exploatören lämnar och, i 
tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet 
av studier, preliminära kontroller eller 
bedömningar av miljöpåverkan som gjorts 
till följd av annan unionslagstiftning. Det 
beslut som anges i punkt 2 ska

5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2, efter att ha samrått 
med den berörda allmänheten baserat på
en bedömning av den information som 
exploatören lämnar och, i tillämpliga fall, 
med hänsyn till resultatet av studier, 
preliminära kontroller eller bedömningar 
av miljöpåverkan som gjorts till följd av 
annan unionslagstiftning. Det beslut som 
anges i punkt 2 ska

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2, baserat på den 
information som exploatören lämnar och, i 
tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet 
av studier, preliminära kontroller eller 
bedömningar av miljöpåverkan som gjorts 
till följd av annan unionslagstiftning. Det 
beslut som anges i punkt 2 ska

5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2, baserat på den 
information som exploatören lämnar och, i 
tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet 
av de studier som myndigheten har 
tillgång till, preliminära kontroller eller 
bedömningar av miljöpåverkan som gjorts 
till följd av annan unionslagstiftning. Det 
beslut som anges i punkt 2 ska

Or. de

Motivering

Myndighetens granskning ska begränsas till de studier som den har tillgång till. Det är 
problematiskt att ta hänsyn till resultat av studier i allmänhet, eftersom man inte gör någon 
tydlig avgränsning.
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Ändringsförslag 213
Sandrine Bélier

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2, baserat på den 
information som exploatören lämnar och, i 
tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet 
av studier, preliminära kontroller eller 
bedömningar av miljöpåverkan som gjorts 
till följd av annan unionslagstiftning. Det 
beslut som anges i punkt 2 ska

5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2, baserat på den 
information som exploatören lämnar och, i 
tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet 
av studier, preliminära kontroller eller 
bedömningar av miljöpåverkan som gjorts 
till följd av annan unionslagstiftning. Den 
ansvariga myndigheten kan besluta att ett 
projekt som redovisas i bilaga II inte ska 
bedömas i enlighet med artiklarna 5–10, 
men endast om den är övertygad om att 
projektet sannolikt inte har betydande 
påverkan på miljön. Det beslut som anges 
i punkt 2 ska

Or. en

Ändringsförslag 214
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2, baserat på den 
information som exploatören lämnar och, i 
tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet 
av studier, preliminära kontroller eller 
bedömningar av miljöpåverkan som gjorts 
till följd av annan unionslagstiftning. Det 
beslut som anges i punkt 2 ska

5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2, baserat på den 
information som exploatören lämnar och, i 
tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet 
av studier, preliminära kontroller eller 
bedömningar av miljöpåverkan som gjorts 
till följd av annan unionslagstiftning, samt 
synpunkter från berörd allmänhet och 
ansvariga lokala myndigheter. Det beslut 
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som anges i punkt 2 ska

Or. es

Motivering

Eftersom denna punkt i artikel 4 handlar om de bedömningar som medlemsstaterna själva 
beslutar om, är det särskilt viktigt att den berörda allmänhetens deltagande beaktas. Det 
uttryck som föredraganden använt i ändringsförslag 22 har ändrats (”synpunkter” i stället 
för ”observationer”).

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) innehålla uppgift om hur kriterierna i 
bilaga III har beaktats,

utgår

Or. de

Motivering

Bestämmelsen är oproportionerlig och medför ökade förvaltningskostnader. Dessutom 
riskerar den att leda till fler rättstvister.

Ändringsförslag 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) innehålla en beskrivning av planerade 
åtgärder för att undvika, förebygga och 
minska betydande miljöpåverkan, i de fall 

utgår
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det beslutas att det inte behöver göras 
någon miljökonsekvensbedömning enligt 
artiklarna 5–10,

Or. en

Motivering

Behovsbedömningens syfte är att avgöra behovet av en miljökonsekvensbedömning och den 
bör därför inte vara för tungrodd. Myndigheterna ska från fall till fall avgöra om projektet 
förväntas få en betydande påverkan på miljön utifrån den information som lämnas av 
exploatören. Om det föreligger en betydande påverkan ska en miljökonsekvensbedömning 
göras.

Ändringsförslag 217
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) innehålla en beskrivning av planerade 
åtgärder för att undvika, förebygga och 
minska betydande miljöpåverkan, i de fall 
det beslutas att det inte behöver göras 
någon miljökonsekvensbedömning enligt 
artiklarna 5–10,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 218
João Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) offentliggöras. d) offentliggöras och hänsyn ska tas till 



PE510.870v01-00 20/72 AM\937205SV.doc

SV

den berörda allmänhetens kommentarer.

Or. pt

Ändringsförslag 219
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta 
sitt beslut enligt punkt 2 inom tre 
månader från den dag då 
tillståndsansökan lämnades och förutsatt 
att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering 
och omfattning kan den ansvariga 
myndigheten förlänga tidsfristen med 
ytterligare tre månader; i så fall ska den 
ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta och om 
beräknat beslutsdatum.

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader från 
den dag då tillståndsansökan lämnades 
och förutsatt att exploatören har lämnat all 

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom högst tre 
månader från den dag då ansökan om 
tillstånd eller annat beslut med syftet att 
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information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering 
och omfattning kan den ansvariga 
myndigheten förlänga tidsfristen med 
ytterligare tre månader; i så fall ska den 
ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta och om 
beräknat beslutsdatum.

uppfylla kraven i detta direktiv och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs.

Or. pl

Ändringsförslag 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader
från den dag då tillståndsansökan lämnades 
och förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering 
och omfattning kan den ansvariga 
myndigheten förlänga tidsfristen med 
ytterligare tre månader; i så fall ska den 
ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta och om 
beräknat beslutsdatum.

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom 90 dagar från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs.

Or. it

Motivering

Fasta tidsramar är avgörande för att förfarandet ska kunna genomföras framgångsrikt.

Ändringsförslag 222
Holger Krahmer, Britta Reimers
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering 
och omfattning kan den ansvariga 
myndigheten förlänga tidsfristen med 
ytterligare tre månader; I så fall ska den 
ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta och om 
beräknat beslutsdatum.

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs.

Or. de

Motivering

Tidsfrister bör regleras i specialbestämmelser för respektive område.

Ändringsförslag 223
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader
från den dag då tillståndsansökan lämnades 
och förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning kan den ansvariga myndigheten 
förlänga tidsfristen med ytterligare tre 
månader; I så fall ska den ansvariga 
myndigheten informera exploatören om 

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom 30 dagar från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning kan den ansvariga myndigheten 
förlänga tidsfristen en gång med ytterligare
30 dagar; i så fall ska den ansvariga 
myndigheten informera exploatören
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skälen till detta och om beräknat 
beslutsdatum.

skriftligen om skälen till detta och om 
beräknat beslutsdatum.

Or. en

Motivering

En maximal tidsram på sex månader är oproportionerligt lång för denna fas i processen. En 
period på 30 dagar, med möjligheten att förlänga med ytterligare 30 dagar överensstämmer 
bättre med nuvarande praxis i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 224
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning kan den ansvariga myndigheten 
förlänga tidsfristen med ytterligare tre 
månader; I så fall ska den ansvariga 
myndigheten informera exploatören om 
skälen till detta och om beräknat 
beslutsdatum.

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning kan den ansvariga myndigheten 
förlänga tidsfristen med en månad. I så fall 
ska den ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta och om 
beräknat beslutsdatum.

Or. en

Ändringsförslag 225
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning kan den ansvariga myndigheten 
förlänga tidsfristen med ytterligare tre 
månader. I så fall ska den ansvariga 
myndigheten informera exploatören om 
skälen till detta och om beräknat 
beslutsdatum.

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning kan den ansvariga myndigheten 
förlänga tidsfristen med upp till ytterligare 
fyra månader. I så fall ska den ansvariga 
myndigheten informera exploatören om 
skälen till detta och om beräknat 
beslutsdatum.

Or. es

Ändringsförslag 226
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning kan den ansvariga myndigheten 
förlänga tidsfristen med ytterligare tre 
månader; I så fall ska den ansvariga 
myndigheten informera exploatören om 
skälen till detta och om beräknat 
beslutsdatum.

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning kan den ansvariga myndigheten 
förlänga tidsfristen och medlemsstaten ska 
ange en rimlig tidsram som inte får vara 
längre än tre månader; I så fall ska den 
ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta och om 
beräknat beslutsdatum.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaterna bör ha rätt att bestämma en lämplig tidsfrist utifrån nationella 
förhållanden.

Ändringsförslag 227
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader från
den dag då tillståndsansökan lämnades 
och förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning kan den ansvariga myndigheten 
förlänga tidsfristen med ytterligare tre 
månader; I så fall ska den ansvariga 
myndigheten informera exploatören om 
skälen till detta och om beräknat 
beslutsdatum.

6. Medlemsstaterna ska tillse att den 
ansvariga myndigheten fattar sitt beslut 
enligt punkt 2 inom tre månader från det 
ögonblick exploatören har lämnat all 
information som krävs enligt punkt 3.
Beroende på projektets art, komplexitet, 
lokalisering och omfattning kan den 
ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen 
med ytterligare tre månader; I så fall ska 
den ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta.

Or. en

Motivering

Startpunkten för tidsperioden ska vara det ögonblick när exploatören har lämnat all 
information som krävs enligt punkt 3. Vi anser också att frågan om behovsbedömning bör 
frikopplas från fastställandet av omfattningen. I behovsbedömningsfasen finns det ofta inte 
tillräckligt med information för att fastställa omfattningen. Dessutom finns det risk för att 
man i onödan fastställer omfattningen av ett förslag som exploatören senare beslutar sig för 
att inte föra vidare detta till tillämpningsfasen.

Ändringsförslag 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader
från den dag då tillståndsansökan lämnades 
och förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning kan den ansvariga myndigheten 
förlänga tidsfristen med ytterligare tre 
månader; I så fall ska den ansvariga 
myndigheten informera exploatören om 
skälen till detta och om beräknat 
beslutsdatum.

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom 90 dagar från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning kan den ansvariga myndigheten 
förlänga tidsfristen med högst 90 dagar; i 
så fall ska den ansvariga myndigheten 
informera exploatören om skälen till detta 
och om beräknat beslutsdatum samt 
informera kommissionen om förseningens 
art och orsaker.

Or. en

Motivering

Säkerhet vad gäller tidsramar och tidsfrister är avgörande för att hela processen ska kunna 
genomföras framgångsrikt. Beslutet om huruvida projektet ska bli föremål för en bedömning 
ska fattas inom högst tre månader, utan att tidsfristen förlängs på grund av det föreslagna 
projektets art, komplexitet, lokalisering och storlek. Denna skönsmässighet kan införa ett mått 
av subjektivitet i fråga om tidsfristen för granskningen som helhet.

Ändringsförslag 229
Elisabetta Gardini

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning kan den ansvariga myndigheten 

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader från 
den dag då tillståndsansökan och/eller 
kompletteringar till projekttillståndet
lämnades och förutsatt att exploatören har 
lämnat all information som krävs.
Beroende på projektets art, komplexitet, 
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förlänga tidsfristen med ytterligare tre 
månader; I så fall ska den ansvariga 
myndigheten informera exploatören om 
skälen till detta och om beräknat 
beslutsdatum.

lokalisering och omfattning kan den 
ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen 
med ytterligare tre månader; i så fall ska 
den ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta och om 
beräknat beslutsdatum.

Or. en

Ändringsförslag 230
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning kan den ansvariga myndigheten 
förlänga tidsfristen med ytterligare tre 
månader; I så fall ska den ansvariga 
myndigheten informera exploatören om 
skälen till detta och om beräknat 
beslutsdatum.

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
beslut enligt punkt 2 inom tre månader från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning kan den ansvariga myndigheten 
förlänga tidsfristen med upp till tre 
månader; I så fall ska den ansvariga 
myndigheten informera exploatören om 
skälen till detta och om beräknat 
beslutsdatum.

Or. de

Ändringsförslag 231
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska i detalj fastställa 
rutinerna för hur exploatören ska lämna 
all den information som krävs.

Or. en

Ändringsförslag 232
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om projektet ska bli föremål för en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet 
med artiklarna 5–10, ska beslutet enligt 
punkt 2 i den här artikeln innehålla den 
information som anges i artikel 5.2.”

utgår

Or. de

Ändringsförslag 233
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om projektet ska bli föremål för en
miljökonsekvensbedömning i enlighet 
med artiklarna 5–10, ska beslutet enligt 
punkt 2 i den här artikeln innehålla den 
information som anges i artikel 5.2.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 234
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta
en miljörapport. Miljörapporten ska
baseras på beslutet i punkt 2 i den här 
artikeln och innehålla de uppgifter som 
skäligen kan behövas för att fatta 
välgrundade beslut om projektets 
miljöpåverkan, med hänsyn till rådande 
kunskaper och bedömningsmetoder, 
projektets art, tekniska kapacitet och 
lokalisering, den potentiella påverkans 
art, alternativ till projektet och i vilken 
utsträckning det är lämpligare att bedöma 
vissa frågor (bland annat bedömningen av 
alternativ) på olika nivåer, t.ex. på 
planeringsnivå, eller utifrån andra 
bedömningskrav. En detaljerad 
förteckning över vilken information som 
ska lämnas i miljörapporten finns i 
bilaga IV.

1. När det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören lämna in 
en miljörapport. Miljörapporten ska 
innehålla den information och de 
bedömningar som anges i bilaga IV. 
Miljörapporten som exploatören utarbetar 
ska innehålla de uppgifter som skäligen 
kan behövas för att fatta välgrundade 
beslut om projektets miljöpåverkan, med 
hänsyn till

a) det yttrande som avges av den 
ansvariga myndigheten enligt punkt 2 om 
omfattning och detaljnivå för den 
information som exploatören ska lämna,
b) aktuella kunskaper och 
bedömningsmetoder.

Or. en

Motivering

Artikel 5.1, i den form den föreslås av kommissionen, bör förenklas. På samma sätt som i 
artikel 5.3 i direktiv 2001/42/EG bör det i direktivet framhållas att skyldigheten att lämna in 
en miljörapport kan uppfyllas genom att exploatören lämnar in information som har erhållits 
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på andra beslutsnivåer eller genom bedömningar som är en följd av annan unionslagstiftning. 
Kommissionen föreslår att projektets lokalisering (d) och tekniska kapacitet (a) läggs till i 
artikel 5.1. För att förenkla den föreslagna artikel 5.1 kan projektets lokalisering och tekniska 
kapacitet läggas till i bilaga IV.

Ändringsförslag 235
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på 
olika nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller 
utifrån andra bedömningskrav. En 
detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art och de rimliga
alternativ som övervägts. En detaljerad 
förteckning över vilken information som 
ska lämnas i miljörapporten finns i 
bilaga IV.

Exploatörens miljörapport ska innehålla 
en redogörelse för 
a) projektets betydande miljöeffekter,
b) alla åtgärder som krävs för att lindra 
de betydande miljöeffekterna,
c) om lämplig lindring uppnås genom 
konstruktion, krav och/eller villkor eller 
lagstadgad skyldighet,
d) om några betydande eller potentiella 
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effekter kommer att kontrolleras via 
andra processer som ligger utanför 
miljökonsekvensbedömningens ram.

Or. en

Motivering

Både exploatörer och nationella myndigheter kommer att vinna på att exploatörerna måste 
redovisa planerade lindrande åtgärder, eftersom det ökar tydligheten för miljörapportens 
analys.

Ändringsförslag 236
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på 
olika nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller 
utifrån andra bedömningskrav. En 
detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering.

Or. fr
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Motivering

Med detta ändringsförslag blir det lättare att klargöra exploatörens och den offentliga 
myndighetens uppgifter.

Ändringsförslag 237
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på 
olika nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller 
utifrån andra bedömningskrav. En 
detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art och alternativ till 
projektet. En detaljerad förteckning över 
vilken information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

Or. en

Ändringsförslag 238
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på 
olika nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller 
utifrån andra bedömningskrav. En 
detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art och alternativ till 
projektet. En detaljerad förteckning över 
vilken information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

Or. en

Ändringsförslag 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln 
och innehålla de uppgifter som skäligen 
kan behövas för att fatta välgrundade 
beslut om projektets miljöpåverkan, med 

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska innehålla 
de uppgifter som skäligen kan behövas för 
att fatta välgrundade beslut om projektets 
miljöpåverkan, med hänsyn till rådande 
kunskaper och bedömningsmetoder, 
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hänsyn till rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på olika 
nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån 
andra bedömningskrav. En detaljerad 
förteckning över vilken information som 
ska lämnas i miljörapporten finns i
bilaga IV.

projektets art, tekniska kapacitet och 
lokalisering, den potentiella påverkans art,
en beskrivning av rimliga och lämpliga
alternativ till projektet och dess specifika 
egenskaper samt i vilken utsträckning det 
är lämpligare att bedöma vissa frågor
(bland annat bedömningen av alternativ) på 
olika nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller 
utifrån andra bedömningskrav. En 
detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

Or. it

Ändringsförslag 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln 
och innehålla de uppgifter som skäligen 
kan behövas för att fatta välgrundade 
beslut om projektets miljöpåverkan, med 
hänsyn till rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på olika 
nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån 
andra bedömningskrav. En detaljerad 
förteckning över vilken information som 
ska lämnas i miljörapporten finns i 
bilaga IV.

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska innehålla 
de uppgifter som skäligen kan behövas för 
att fatta välgrundade beslut om projektets 
miljöpåverkan, med hänsyn till rådande 
kunskaper och bedömningsmetoder, 
projektets art, tekniska kapacitet och 
lokalisering, den potentiella påverkans art,
en allmän beskrivning av relevanta och 
specifika alternativ till projektet och i 
vilken utsträckning det är lämpligare att 
bedöma vissa frågor (bland annat 
bedömningen av alternativ) på olika nivåer, 
t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån andra 
bedömningskrav. En detaljerad förteckning 
över vilken information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.
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Or. en

Ändringsförslag 241
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på 
olika nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller 
utifrån andra bedömningskrav. En 
detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art samt de alternativ 
till projektet som exploatören har 
kontrollerat. En detaljerad förteckning 
över vilken information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på olika 
nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån 
andra bedömningskrav. En detaljerad 
förteckning över vilken information som 
ska lämnas i miljörapporten finns i 
bilaga IV.

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, de skäliga och 
relevanta alternativ till projektet som har 
kontrollerats av exploatören och som med 
hänsyn till det ursprungliga projektets 
specifika egenskaper har lika stora 
förutsättningar att uppnå dess 
huvudsakliga mål samt i vilken 
utsträckning det är lämpligare att bedöma 
vissa frågor (bland annat bedömningen av 
alternativ) på olika nivåer, t.ex. på 
planeringsnivå, eller utifrån andra 
bedömningskrav. En detaljerad förteckning 
över vilken information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

Or. de

Motivering

Det är viktigt att inom ramen för miljökonsekvensbedömningen även överväga ”skäliga och 
relevanta” alternativ. Man måste emellertid fastställa vilka alternativ som är ”skäliga och 
relevanta”. Eftersom det är exploatören och inte tillståndsmyndigheten som formulerar 
projektets mål och delmål, kan myndigheten inte ange ”skäliga och relevanta” alternativ. En 
bedömning och jämförelse av olika projekt/lokaliseringar sker uteslutande inom ramen för 
den fysiska planeringen i varje medlemsstat, inte i miljökonsekvensbedömningen.

Ändringsförslag 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på olika 
nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån 
andra bedömningskrav. En detaljerad 
förteckning över vilken information som 
ska lämnas i miljörapporten finns i 
bilaga IV.

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, vid behov 
inklusive en visuell 
konsekvensbedömning, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet som avser de betydande 
miljöeffekterna och i vilken utsträckning 
det är lämpligare att bedöma vissa frågor
(bland annat bedömningen av alternativ) på 
olika nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller 
utifrån andra bedömningskrav. En 
detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

Or. en

Ändringsförslag 244
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 



PE510.870v01-00 38/72 AM\937205SV.doc

SV

innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på olika 
nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån 
andra bedömningskrav. En detaljerad 
förteckning över vilken information som 
ska lämnas i miljörapporten finns i 
bilaga IV.

innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, en förteckning 
över tänkbara alternativ i anslutning till
de betydande miljöeffekterna av projektet 
och i vilken utsträckning det är lämpligare 
att bedöma vissa frågor (bland annat 
bedömningen av alternativ) på olika nivåer, 
t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån andra 
bedömningskrav. En detaljerad förteckning 
över vilken information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

Or. en

Motivering

Det är orealistiskt att kräva av exploatörerna att de ska lämna särskild information om 
alternativ som de varken har kompetens för eller kunskaper om eller kontroll över. 
Exploatören bör dessutom bara vara skyldig att beskriva alternativ som är relevanta för 
projektets betydande miljöpåverkan.

Ändringsförslag 245
Sabine Wils, João Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
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tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på olika 
nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån 
andra bedömningskrav. En detaljerad 
förteckning över vilken information som 
ska lämnas i miljörapporten finns i 
bilaga IV.

tekniska kapacitet och lokalisering,
inklusive den initiala 
immissionsbelastningen, den potentiella 
påverkans art, alternativ till projektet och i 
vilken utsträckning det är lämpligare att 
bedöma vissa frågor (bland annat 
bedömningen av alternativ) på olika nivåer, 
t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån andra 
bedömningskrav. En detaljerad förteckning 
över vilken information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

Or. en

Motivering

Att knyta miljökonsekvensbedömningen till godkännandeprocesser som omfattas av särskild 
behörighet (sektorsvis reglering) förhindrar en holistisk identifiering, beskrivning och 
bedömning av miljöeffekterna. Man bortser från den initiala immissionsbelastningen på 
projektområdet från driften av befintliga installationer och från transportsektorerna. 
Projektets miljöpåverkan kan endast bedömas korrekt om dessa initiala 
immissionsbelastningar beaktas.

Ändringsförslag 246
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 

1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, 
inbegripet immissionsbelastning, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
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lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på olika 
nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån 
andra bedömningskrav. En detaljerad 
förteckning över vilken information som 
ska lämnas i miljörapporten finns i 
bilaga IV.

projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på olika 
nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån 
andra bedömningskrav. En detaljerad 
förteckning över vilken information som 
ska lämnas i miljörapporten finns i 
bilaga IV.

Or. de

Ändringsförslag 247
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Relevanta uppgifter som är tillgängliga 
om projektens miljöpåverkan och som 
erhållits på andra beslutsnivåer eller 
genom annan gemenskapslagstiftning kan 
användas för att tillhandahålla de 
uppgifter som avses i bilaga IV.

Or. en

Motivering

Artikel 5.1, i den form den föreslås av kommissionen, bör förenklas. På samma sätt som i 
artikel 5.3 i direktiv 2001/42/EG bör det framhållas i direktivet att skyldigheten att lämna in 
en miljörapport kan uppfyllas genom att exploatören lämnar in information som har erhållits 
på andra beslutsnivåer eller genom bedömningar som är en följd av annan EU-lagstiftning. 
Kommissionen föreslår att projektets lokalisering (d) och tekniska kapacitet (a) läggs till i 
artikel 5.1. För att förenkla den föreslagna artikel 5.1 kan projektets lokalisering och tekniska 
kapacitet läggas till i bilaga IV.

Ändringsförslag 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och exploatören, besluta hur 
omfattande och detaljerad den 
information ska vara som exploatören ska 
lämna i miljörapporten, i enlighet med 
punkt 1 i den här artikeln. Den ska 
t.ex. fastställa

utgår

a) vilka beslut och yttranden som ska 
inhämtas,
b) vilka myndigheter och delar av 
allmänheten som väntas vara berörda,
c) förfarandets olika stadier och deras 
varaktighet,
d) skäliga och relevanta alternativ till 
projektet och dess specifika egenskaper,
e) de miljöförhållanden som avses i 
artikel 3 och som antas utsättas för 
betydande påverkan,
f) vilken information som ska lämnas och 
som är relevant med hänsyn till vad som 
utmärker ett visst projekt eller en viss typ 
av projekt,
g) vilken information och kunskap som 
finns och som kan inhämtas på andra 
beslutsnivåer eller genom annan 
unionslagstiftning, och de 
bedömningsmetoder som ska användas.

Or. en

Motivering

Enligt det nuvarande direktivet är det exploatörens skyldighet att utarbeta en 
miljökonsekvensbedömning med beaktande av befintliga regler och i samråd med experter 
och myndigheter. Detta förslag skulle flytta över ansvaret från exploatören till 
myndigheterna. Det skulle öka de administrativa bördorna för den sökande och för 
myndigheterna och skapa ytterligare ett beslut som kunde överklagas.
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Ändringsförslag 249
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att den 
ansvariga myndigheten yttrar sig om de 
uppgifter som exploatören ska lämna 
enligt punkt 1 om exploatören begär det 
innan en tillståndsansökan inges.

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och exploatören, besluta hur 
omfattande och detaljerad den information 
ska vara som exploatören ska lämna i 
miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 
den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa

Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och exploatören, besluta hur 
omfattande och detaljerad den information 
ska vara som exploatören ska lämna i 
miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 
den här artikeln.

Sedan exploatören begärt ett yttrande om 
omfattningen kan en begäran till 
exploatören om ytterligare information 
endast ske om den motiveras av nya 
omständigheter eller är direkt relevant för 
att fatta ett väl underbyggt beslut om 
eventuella betydande negativa 
miljöeffekter och om en sådan begäran 
förklaras på ett adekvat sätt av den 
ansvariga myndigheten.
Medlemsstaterna kan kräva att de 
ansvariga myndigheterna avger ett sådant 
yttrande, oberoende av om exploatören 
begär det eller inte.

a) vilka beslut och yttranden som ska 
inhämtas,
b) vilka myndigheter och delar av 
allmänheten som väntas vara berörda,
c) förfarandets olika stadier och deras 
varaktighet,
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d) skäliga och relevanta alternativ till 
projektet och dess specifika egenskaper,
e) de miljöförhållanden som avses i 
artikel 3 och som antas utsättas för 
betydande påverkan,
f) vilken information som ska lämnas och 
som är relevant med hänsyn till vad som 
utmärker ett visst projekt eller en viss typ 
av projekt,
g) vilken information och kunskap som 
finns och som kan inhämtas på andra 
beslutsnivåer eller genom annan 
unionslagstiftning, och de 
bedömningsmetoder som ska användas.
Den ansvariga myndigheten kan även 
söka stöd från de auktoriserade och 
tekniskt behöriga experter som avses i 
punkt 3 i den här artikeln. Den ansvariga 
myndigheten får senare endast begära 
mer information av exploatören om detta 
är motiverat till följd av nya 
omständigheter och om myndigheten 
anger skälen till detta.

Or. en

Motivering

Det är onödigt att kräva ett obligatoriskt angivande av omfattningen. Det skulle begränsa mer 
erfarna exploatörers möjlighet att utnyttja icke obligatoriska diskussioner mellan 
exploatören, den behöriga myndigheten och de centrala byråerna innan ansökan inges som 
en informell möjlighet att diskutera miljörapportens omfattning och innehåll.

Ändringsförslag 250
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 2. På exploatörens begäran, som 



PE510.870v01-00 44/72 AM\937205SV.doc

SV

samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och exploatören, besluta hur 
omfattande och detaljerad den information 
ska vara som exploatören ska lämna i 
miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 
den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa

inlämnas före tillståndsansökan, ska den 
ansvariga myndigheten, efter samråd med 
de myndigheter som avses i artikel 6.1, 
besluta hur omfattande och detaljerad den 
information ska vara som exploatören ska 
lämna i miljörapporten, i enlighet med 
punkt 1 i den här artikeln. Till denna 
begäran ska exploatören bifoga ett 
preliminärt utkast till miljörapport.

Or. de

Ändringsförslag 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och exploatören, besluta hur 
omfattande och detaljerad den information
ska vara som exploatören ska lämna i 
miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 
den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa

2. Om exploatören så önskar ska den 
ansvariga myndigheten innan en ansökan 
om exploateringstillstånd inges, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 tillhandahålla riktlinjer för den 
information som exploatören ska lämna i 
miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 
den här artikeln. Det innebär t.ex. att den 
behöriga myndigheten ska beakta

Or. en

Ändringsförslag 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen



AM\937205SV.doc 45/72 PE510.870v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och exploatören, besluta hur 
omfattande och detaljerad den information
ska vara som exploatören ska lämna i 
miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 
den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa

2. Om den sökande så begär innan en 
tillståndsansökan inges ska den ansvariga 
myndigheten, efter samråd med de 
myndigheter som avses i artikel 6.1, förse
den sökande med riktlinjer för den 
information som exploatören ska lämna i 
miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 
den här artikeln. Den ansvariga 
myndigheten ska t.ex. beakta

Or. it

Motivering

Omformulering på grundval av den gällande texten.

Ändringsförslag 253
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och exploatören, besluta hur 
omfattande och detaljerad den information 
ska vara som exploatören ska lämna i 
miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 
den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa

2. Medlemsstaterna ska se till att den 
ansvariga myndigheten, efter samråd med
exploatören och de myndigheter som avses 
i artikel 6.1, om exploatören så begär, 
avger ett yttrande om hur omfattande och 
detaljerad den information ska vara som 
exploatören ska lämna i enlighet med 
punkt 1. Det begärda yttrandet ska 
framför allt innehålla

Or. en

Motivering

Vi kan inte acceptera att en bestämning av omfattningen ska vara obligatorisk i samtliga fall. 
Det bör vara exploatören som bestämmer om ett sådant stöd behövs. Yttrandet om 
omfattningen bör begränsas till element som avser projektet som sådant och inte ta upp 
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förfarandet för att erhålla exploateringstillstånd.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och exploatören, besluta hur 
omfattande och detaljerad den information 
ska vara som exploatören ska lämna i 
miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 
den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa

2. Den ansvariga myndigheten ska på 
exploatörens begäran, efter samråd med 
de myndigheter som avses i artikel 6.1 och 
exploatören, besluta hur omfattande och 
detaljerad den information ska vara som 
exploatören ska lämna i miljörapporten, i 
enlighet med punkt 1 i den här artikeln. 
Den kan t.ex. innehålla

Or. de

Motivering

Den frivilliga begäran om upplysningar om miljökonsekvensbedömningens omfattning ska 
inte göras obligatorisk. Syftet med att fastställa miljökonsekvensbedömningens omfattning är 
att hjälpa exploatören och göra det möjligt för denne att bedöma undersökningsbehovet.

Ändringsförslag 255
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och exploatören, besluta hur 
omfattande och detaljerad den information 
ska vara som exploatören ska lämna i 

2. Den ansvariga myndigheten ska på 
exploatörens begäran, efter samråd med 
de myndigheter som avses i artikel 6.1 och 
exploatören, besluta hur omfattande och 
detaljerad den information ska vara som 
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miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 
den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa

exploatören ska lämna i miljörapporten, i 
enlighet med punkt 1 i den här artikeln. 
Den ska t.ex. fastställa

Or. de

Ändringsförslag 256
Chris Davies

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och exploatören, besluta hur 
omfattande och detaljerad den 
information ska vara som exploatören ska 
lämna i miljörapporten, i enlighet med 
punkt 1 i den här artikeln. Den ska 
t.ex. fastställa

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och exploatören, besluta vilka 
frågor som ska tas upp av exploatören i 
miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 
den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa

Or. en

Motivering

Det bör finnas en viss flexibilitet så att det antal frågor som behöver diskuteras av den 
ansvariga myndigheten och exploatören när kraven på miljörapporten diskuteras inte 
begränsas.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
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samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och exploatören, besluta hur 
omfattande och detaljerad den information 
ska vara som exploatören ska lämna i 
miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 
den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa

samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1, den berörda allmänheten och 
exploatören, besluta hur omfattande och 
detaljerad den information ska vara som 
exploatören ska lämna i miljörapporten, i 
enlighet med punkt 1 i den här artikeln.
Den ska t.ex. fastställa

Or. en

Ändringsförslag 258
Sandrine Bélier

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och exploatören, besluta hur 
omfattande och detaljerad den information 
ska vara som exploatören ska lämna i 
miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 
den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1, exploatören och den berörda 
allmänheten, besluta hur omfattande och 
detaljerad den information ska vara som 
exploatören ska lämna i miljörapporten, i 
enlighet med punkt 1 i den här artikeln.
Den ska t.ex. fastställa

Or. en

Ändringsförslag 259
João Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och exploatören, besluta hur 

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1, exploatören och den berörda 
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omfattande och detaljerad den information 
ska vara som exploatören ska lämna i 
miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 
den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa

allmänheten, besluta hur omfattande och 
detaljerad den information ska vara som 
exploatören ska lämna i miljörapporten, i 
enlighet med punkt 1 i den här artikeln. 
Den ska t.ex. fastställa

Or. pt

Ändringsförslag 260
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vilka beslut och yttranden som ska 
inhämtas,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 261
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vilka beslut och yttranden som ska 
inhämtas,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 262
Richard Seeber
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) vilka myndigheter och delar av 
allmänheten som väntas vara berörda,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 263
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) förfarandets olika stadier och deras 
varaktighet,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 264
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) förfarandets olika stadier och deras 
varaktighet,

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 265
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) förfarandets olika stadier och deras 
varaktighet,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) förfarandets olika stadier och deras 
varaktighet,

c) förfarandets olika stadier och bindande 
tidsramar för deras varaktighet,

Or. en

Ändringsförslag 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) förfarandets olika stadier och deras 
varaktighet,

c) förfarandets olika stadier och bindande 
tidsfrister för deras varaktighet,

Or. it
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Motivering

Fasta tidsramar är avgörande för att förfarandet ska kunna genomföras framgångsrikt.

Ändringsförslag 268
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skäliga och relevanta alternativ till 
projektet och dess specifika egenskaper,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 269
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skäliga och relevanta alternativ till 
projektet och dess specifika egenskaper,

utgår

Or. fr

Motivering

Den behöriga myndigheten har inte all information som krävs för att fatta beslut om skäliga 
alternativ, särskilt inte när det gäller teknisk genomförbarhet och ekonomiska aspekter.

Ändringsförslag 270
Gilles Pargneaux
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skäliga och relevanta alternativ till 
projektet och dess specifika egenskaper,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skäliga och relevanta alternativ till 
projektet och dess specifika egenskaper,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skäliga och relevanta alternativ till 
projektet och dess specifika egenskaper,

utgår

Or. it
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Ändringsförslag 273
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skäliga och relevanta alternativ till 
projektet och dess specifika egenskaper,

d) de alternativ som exploatören 
kontrollerat och som behövs till projektet 
och dess specifika egenskaper,

Or. de

Ändringsförslag 274
Sandrine Bélier

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skäliga och relevanta alternativ till 
projektet och dess specifika egenskaper,

d) alternativ, inklusive referensscenario 
eller alternativ vid ett icke-genomförande,
till projektet och dess specifika egenskaper,
med beaktande av miljöeffekterna,

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skäliga och relevanta alternativ till 
projektet och dess specifika egenskaper,

d) skäliga och relevanta alternativ, med 
hänsyn till punkt 1, till projektet och dess 
specifika egenskaper,

Or. de

Motivering

Se hänvisningarna i ändringsförslaget till artikel 5.1.

Ändringsförslag 276
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skäliga och relevanta alternativ till 
projektet och dess specifika egenskaper,

d) skäliga och relevanta alternativ till 
projektet och dess specifika egenskaper, 
vilket inte får innebära ett nytt projekt 
eller ett sidoprojekt till huvudprojektet; 
det handlar om att föreslå alternativ till 
det aktuella projektet om det skulle 
innebära problem eller en eventuellt 
negativ miljökonsekvensbedömning,

Or. es

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led d



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

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skäliga och relevanta alternativ till 
projektet och dess specifika egenskaper,

d) relevanta alternativ till projektet och 
dess specifika egenskaper, med beaktande 
av miljöpåverkan,

Or. en

Ändringsförslag 278
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) de miljöförhållanden som avses i 
artikel 3 och som antas utsättas för 
betydande påverkan,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) de miljöförhållanden som avses i 
artikel 3 och som antas utsättas för 
betydande påverkan,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 280
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) vilken information som ska lämnas och 
som är relevant med hänsyn till vad som 
utmärker ett visst projekt eller en viss typ 
av projekt,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 281
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) vilken information som ska lämnas och 
som är relevant med hänsyn till vad som 
utmärker ett visst projekt eller en viss typ 
av projekt,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) vilken information som ska lämnas och 
som är relevant med hänsyn till vad som 
utmärker ett visst projekt eller en viss typ 
av projekt,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) vilken information som ska lämnas och 
som är relevant med hänsyn till vad som 
utmärker ett visst projekt eller en viss typ 
av projekt,

utgår

Or. it

Ändringsförslag 284
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) vilken information som ska lämnas och 
som är relevant med hänsyn till vad som 
utmärker ett visst projekt eller en viss typ 
av projekt,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 285
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) vilken information och kunskap som 
finns och som kan inhämtas på andra 
beslutsnivåer eller genom annan 
unionslagstiftning, och de 
bedömningsmetoder som ska användas.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 286
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) vilken information och kunskap som 
finns och som kan inhämtas på andra 
beslutsnivåer eller genom annan 
unionslagstiftning, och de 
bedömningsmetoder som ska användas.

g) de bedömningsmetoder som ska 
användas.

Or. en

Ändringsförslag 287
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvariga myndigheten kan även söka 
stöd från de auktoriserade och tekniskt 
behöriga experter som avses i punkt 3 i 
den här artikeln. Den ansvariga 
myndigheten får senare endast begära mer 
information av exploatören om detta är 
motiverat till följd av nya omständigheter 
och om myndigheten anger skälen till 
detta.

Den ansvariga myndigheten får begära mer 
information av exploatören om detta är 
motiverat till följd av nya omständigheter 
eller sakliga skäl och om myndigheten 
anger skälen till detta.

Or. de

Ändringsförslag 288
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvariga myndigheten kan även söka 
stöd från de auktoriserade och tekniskt 
behöriga experter som avses i punkt 3 i 
den här artikeln. Den ansvariga 
myndigheten får senare endast begära mer 
information av exploatören om detta är 
motiverat till följd av nya omständigheter 
och om myndigheten anger skälen till 
detta.

Om exploatören begär ett yttrande kan
den ansvariga myndigheten begära att 
exploatören lämnar in den ytterligare 
information som myndigheten anser sig 
behöva för att avge yttrandet. Den 
ansvariga myndigheten får senare endast 
begära mer information av exploatören om 
detta är motiverat till följd av nya 
omständigheter och om myndigheten anger 
skälen till detta.

Or. en

Motivering

Vi kan inte acceptera att en bestämning av omfattning ska vara obligatorisk i samtliga fall. 
Det bör vara exploatören som bestämmer om ett sådant stöd behövs. Yttrandet om 
omfattningen bör begränsas till element som avser projektet som sådant och inte ta upp 
förfarandet för att erhålla exploateringstillstånd.
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Ändringsförslag 289
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvariga myndigheten kan även söka 
stöd från de auktoriserade och tekniskt 
behöriga experter som avses i punkt 3 i den 
här artikeln. Den ansvariga myndigheten 
får senare endast begära mer information 
av exploatören om detta är motiverat till 
följd av nya omständigheter och om 
myndigheten anger skälen till detta.

Den ansvariga myndigheten kan även söka 
stöd från de oberoende och tekniskt 
behöriga experter som avses i punkt 3 i den 
här artikeln. Den ansvariga myndigheten 
får senare endast begära mer information 
av exploatören om detta är motiverat till 
följd av nya omständigheter och om 
myndigheten anger skälen till detta.

Or. es

Ändringsförslag 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvariga myndigheten kan även söka 
stöd från de auktoriserade och tekniskt 
behöriga experter som avses i punkt 3 i den 
här artikeln. Den ansvariga myndigheten 
får senare endast begära mer information 
av exploatören om detta är motiverat till 
följd av nya omständigheter och om 
myndigheten anger skälen till detta.

Den ansvariga myndigheten kan även söka 
stöd från de tekniskt behöriga experter som 
avses i punkt 3 i den här artikeln. Den 
ansvariga myndigheten får senare endast 
begära mer information av exploatören om 
detta är motiverat till följd av nya 
omständigheter och om myndigheten anger 
skälen till detta.

Or. en
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Ändringsförslag 291
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvariga myndigheten kan även söka 
stöd från de auktoriserade och tekniskt 
behöriga experter som avses i punkt 3 i den 
här artikeln. Den ansvariga myndigheten 
får senare endast begära mer information 
av exploatören om detta är motiverat till 
följd av nya omständigheter och om 
myndigheten anger skälen till detta.

Den ansvariga myndigheten kan även söka 
stöd från de tekniskt behöriga experter som 
avses i punkt 3 i den här artikeln. Den 
ansvariga myndigheten får senare endast 
begära mer information av exploatören om 
detta är motiverat till följd av nya 
omständigheter och om myndigheten anger 
skälen till detta.

Or. nl

Ändringsförslag 292
Sandrine Bélier

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvariga myndigheten kan även söka 
stöd från de auktoriserade och tekniskt 
behöriga experter som avses i punkt 3 i den 
här artikeln. Den ansvariga myndigheten
får senare endast begära mer information 
av exploatören om detta är motiverat till 
följd av nya omständigheter och om 
myndigheten anger skälen till detta.

Den ansvariga myndigheten kan även söka 
stöd från de auktoriserade och tekniskt 
behöriga, oberoende experter som avses i 
punkt 3 i den här artikeln. Den ansvariga 
myndigheten kan senare begära mer 
information av exploatören när detta är 
motiverat till följd av nya omständigheter.

Or. en

Ändringsförslag 293
Marianne Thyssen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan kräva att de 
ansvariga myndigheterna avger ett sådant 
yttrande, oberoende av om exploatören 
begär det eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 294
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För att garantera att de miljörapporter som 
avses i artikel 5.1 är fullständiga och håller 
tillräcklig kvalitet ska

För att garantera att miljörapporterna är 
fullständiga och håller tillräcklig kvalitet 
ska rapporterna kontrolleras av tekniskt 
kompetenta experter, expertkommittéer 
eller av en ansvarig myndighet.

Or. en

Motivering

Syftet är att beslutet om ansökan om exploateringstillstånd ska fattas på grundval av en 
miljörapport som håller tillräckligt hög kvalitet. Det syftet kunde uppnås genom en kontroll 
av rapportens fullständighet och kvalitet innan beslutet om exploateringstillstånd fattas. Vi 
kan inte stödja det obligatoriska införandet av ett auktoriseringssystem och användningen av 
ackrediterade experter.

Ändringsförslag 295
Marianne Thyssen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av ackrediterade och tekniskt 
behöriga experter eller

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av ackrediterade och tekniskt 
behöriga experter eller

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av tekniskt behöriga personer, 
som har tillräcklig expertkunskap eller 
erfarenhet (sakkunniga personer),

Or. de

Motivering

Syftet med att garantera att miljörapporterna är fullständiga och håller tillräcklig kvalitet 
eller förbättra dem är att ge ett stöd. Det är dock inte nödvändigt att ackreditera experter för 
detta. Om myndigheterna eller exploatörerna har den sakkunskap som behövs bör man också 
kunna ta vara på den.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av ackrediterade och tekniskt 
behöriga experter eller

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av oberoende och tekniskt 
behöriga experter eller

Or. es

Ändringsförslag 298
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av ackrediterade och tekniskt
behöriga experter eller

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av behöriga experter och

Or. de

Ändringsförslag 299
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av ackrediterade och tekniskt 
behöriga experter eller

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av kvalificerade och tekniskt 
behöriga experter eller

Or. en
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Ändringsförslag 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av ackrediterade och tekniskt 
behöriga experter eller

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av tekniskt behöriga experter 
eller

Or. en

Motivering

Det bör vara exploatörens uppgift att välja experter i samråd med myndigheterna och i 
enlighet med direktivet. Kravet att miljökonsekvensbedömningen ska utarbetas och 
kontrolleras av ackrediterade experter förbättrar inte bedömningens kvalitet. Det kommer 
bara att öka den administrativa bördan och kostnaden.

Ändringsförslag 301
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av ackrediterade och tekniskt 
behöriga experter eller

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av tekniskt behöriga experter 
eller

Or. nl

Ändringsförslag 302
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av ackrediterade och tekniskt 
behöriga experter eller

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av tekniskt behöriga experter 
eller

Or. fr

Ändringsförslag 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av ackrediterade och tekniskt 
behöriga experter eller

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av tekniskt behöriga experter 
eller

Or. en

Ändringsförslag 304
Sandrine Bélier

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av ackrediterade och tekniskt 
behöriga experter eller

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av ackrediterade och tekniskt 
behöriga, oberoende experter eller

Or. en
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Ändringsförslag 305
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av ackrediterade 
och tekniskt behöriga experter och/eller 
nationella expertkommittéer.

utgår

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av ackrediterade 
och tekniskt behöriga experter och/eller 
nationella expertkommittéer.

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av experter 
och/eller expertkommittéer, om detta 
framstår som nödvändigt på grund av en 
uppenbar brist på sakkunskap i 
miljörapporten.

Or. de

Motivering

Syftet med att garantera att miljörapporterna är fullständiga och håller tillräcklig kvalitet 
eller förbättra dem är att ge ett stöd. Det är dock inte nödvändigt att ackreditera experter för 
detta. Om myndigheterna eller exploatörerna har den sakkunskap som behövs bör man också 
kunna ta vara på den.
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Ändringsförslag 307
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av ackrediterade
och tekniskt behöriga experter och/eller 
nationella expertkommittéer.

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av oberoende och 
tekniskt behöriga experter och/eller 
nationella expertkommittéer som ska vara 
välrenommerade.

Or. es

Ändringsförslag 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av ackrediterade
och tekniskt behöriga experter och/eller 
nationella expertkommittéer.

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av tekniskt 
behöriga experter.

Or. en

Ändringsförslag 309
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av ackrediterade 
och tekniskt behöriga experter och/eller 
nationella expertkommittéer.

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av behöriga 
experter och/eller nationella 
expertkommittéer.

Or. de

Ändringsförslag 310
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av ackrediterade
och tekniskt behöriga experter och/eller 
nationella expertkommittéer.

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av kvalificerade
och tekniskt behöriga experter och/eller 
nationella expertkommittéer.

Or. en

Ändringsförslag 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av ackrediterade 
och tekniskt behöriga experter och/eller 
nationella expertkommittéer.

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av tekniskt 
behöriga experter och/eller nationella 
expertkommittéer.

Or. en



AM\937205SV.doc 71/72 PE510.870v01-00

SV

Motivering

Det bör vara exploatörens uppgift att välja experter i samråd med myndigheterna och i 
enlighet med direktivet. Kravet att miljökonsekvensbedömningen ska utarbetas och 
kontrolleras av ackrediterade experter förbättrar inte bedömningens kvalitet. Det kommer 
bara att öka den administrativa bördan och kostnaden.

Ändringsförslag 312
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av ackrediterade 
och tekniskt behöriga experter och/eller 
nationella expertkommittéer.

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av tekniskt 
behöriga experter och/eller nationella 
expertkommittéer.

Or. nl

Ändringsförslag 313
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av ackrediterade 
och tekniskt behöriga experter och/eller 
nationella expertkommittéer.

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av tekniskt 
behöriga experter och/eller nationella 
expertkommittéer.

Or. fr

Ändringsförslag 314
Sandrine Bélier
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av ackrediterade 
och tekniskt behöriga experter och/eller 
nationella expertkommittéer.

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av ackrediterade 
och tekniskt behöriga, oberoende experter 
och/eller nationella expertkommittéer.

Or. en

Ändringsförslag 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Den ansvariga myndigheten ska se till 
att miljörapporten verifieras av en 
miljövårdsmyndighet.

Or. pl


