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Ændringsforslag 316
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter i forbindelse med 
den afgørelse, der henvises til i stk. 2, må 
bygherren ikke benytte de samme 
eksperter til at udarbejde miljørapporten.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 317
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter i forbindelse med 
den afgørelse, der henvises til i stk. 2, må 
bygherren ikke benytte de samme eksperter 
til at udarbejde miljørapporten.

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af teknisk kompetente eksperter i 
forbindelse med den afgørelse, der 
henvises til i stk. 2, må bygherren gerne
benytte de samme eksperter til at udarbejde 
miljørapporten.

Or. nl

Ændringsforslag 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter i forbindelse med 
den afgørelse, der henvises til i stk. 2, må
bygherren ikke benytte de samme eksperter 
til at udarbejde miljørapporten.

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af teknisk kompetente eksperter i 
forbindelse med den afgørelse, der 
henvises til i stk. 2, skal bygherren undgå 
at benytte de samme eksperter til at 
udarbejde miljørapporten.

Or. en

Begrundelse

I nogle tilfælde kan eksperterne være meget specialiserede, mens der i andre tilfælde måske 
kun er én ekspert til rådighed. Den nuværende ordlyd er ikke fleksibel nok i den henseende.

Ændringsforslag 319
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af akkrediterede og teknisk
kompetente eksperter i forbindelse med 
den afgørelse, der henvises til i stk. 2, må 
bygherren ikke benytte de samme eksperter 
til at udarbejde miljørapporten.

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af kompetente eksperter i 
forbindelse med den afgørelse, der 
henvises til i stk. 2, må bygherren ikke 
benytte de samme eksperter til at udarbejde 
miljørapporten.

Or. de

Ændringsforslag 320
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter i forbindelse med 
den afgørelse, der henvises til i stk. 2, må 
bygherren ikke benytte de samme eksperter 
til at udarbejde miljørapporten.

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af uafhængige og teknisk 
kompetente eksperter i forbindelse med 
den afgørelse, der henvises til i stk. 2, må 
bygherren ikke benytte de samme eksperter 
til at udarbejde miljørapporten.

Or. es

Ændringsforslag 321
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter i forbindelse med 
den afgørelse, der henvises til i stk. 2, må 
bygherren ikke benytte de samme eksperter 
til at udarbejde miljørapporten.

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af kvalificerede og teknisk 
kompetente eksperter i forbindelse med 
den afgørelse, der henvises til i stk. 2, må 
bygherren ikke benytte de samme eksperter 
til at udarbejde miljørapporten.

Or. en

Ændringsforslag 322
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed er blevet Hvis den kompetente myndighed er blevet 
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bistået af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter i forbindelse med 
den afgørelse, der henvises til i stk. 2, må 
bygherren ikke benytte de samme eksperter 
til at udarbejde miljørapporten.

bistået af teknisk kompetente eksperter i 
forbindelse med den afgørelse, der 
henvises til i stk. 2, må bygherren ikke 
benytte de samme eksperter til at udarbejde 
miljørapporten.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 323
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter i forbindelse med 
den afgørelse, der henvises til i stk. 2, må 
bygherren ikke benytte de samme eksperter 
til at udarbejde miljørapporten.

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af teknisk kompetente eksperter i 
forbindelse med den afgørelse, der 
henvises til i stk. 2, må bygherren ikke 
benytte de samme eksperter til at udarbejde 
miljørapporten.

Or. fr

Ændringsforslag 324
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nærmere bestemmelser om brug og udgår
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udvælgelse af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter (f.eks. vedrørende 
påkrævede kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter (f.eks. vedrørende 
påkrævede kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 326
Marianne Thyssen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter (f.eks. vedrørende 
påkrævede kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 327
Richard Seeber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af akkrediterede og teknisk
kompetente eksperter (f.eks. vedrørende 
påkrævede kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne.

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af kompetente eksperter (f.eks. 
vedrørende påkrævede kvalifikationer, 
tildeling af evalueringsopgaver, 
autorisation og udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne.

Or. de

Ændringsforslag 328
Gilles Pargneaux

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

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af akkrediterede og teknisk
kompetente eksperter (f.eks. vedrørende 
påkrævede kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne.

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af akkrediterede kompetente 
eksperter (f.eks. vedrørende påkrævede 
kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne.

Or. fr

Begrundelse

Det tilkommer bygherren at udarbejde miljørapporten. Kvaliteten af denne miljørapport er 
følgelig bygherrens ansvar.

Ændringsforslag 329
Struan Stevenson

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter (f.eks. vedrørende 
påkrævede kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne.

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af kvalificerede og teknisk 
kompetente eksperter (f.eks. vedrørende 
påkrævede kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 330
Sandrine Bélier

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

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter (f.eks. vedrørende 
påkrævede kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne.

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af akkrediterede og teknisk 
kompetente og uafhængige eksperter
(f.eks. vedrørende påkrævede 
kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter (f.eks. vedrørende 
påkrævede kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne.

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter (f.eks. vedrørende 
påkrævede kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
udelukkelse samt aflønningsvilkår) 
fastsættes af medlemsstaterne.

Or. lt

Ændringsforslag 332
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De uafhængige eksperter er ansvarlige for 
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de miljøkonsekvensvurderinger, de 
foretager og overvåger, eller som de har 
vurderet positivt eller negativt. 

Or. es

Ændringsforslag 333
João Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra -a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Som stk. 1 indsættes:
"-1. Offentligheden har ret til at anmode 
om en miljøkonsekvensvurdering af et 
specifikt projekt, som den har en interesse 
i, via aktive inddragelsesmekanismer, der 
navnlig inddrager befolkningen, 
myndighederne eller ngo'er.
Medlemsstaterne fastsætter de nødvendige 
bestemmelser og betingelser til at sikre 
gennemførelsen af denne ret.

Or. pt

Ændringsforslag 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra -a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 1 affattes således:
"1. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger for, at 
myndigheder, som på grund af deres 
særlige ansvar på miljøområdet eller 
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deres territoriale kompetence kan 
forventes at blive berørt af projektet, får 
mulighed for at afgive udtalelse om de 
oplysninger, som bygherren har fremlagt, 
og om ansøgningen om tilladelse. 
Medlemsstaterne udpeger i dette øjemed 
de myndigheder, der skal høres, enten 
generelt eller i hvert enkelt tilfælde. Disse 
myndigheder underrettes om de 
oplysninger, der er indhentet i henhold til 
artikel 5. De nærmere regler for denne 
høring fastsættes af medlemsstaterne."

Or. it

Begrundelse

Det præciseres, at blandt de myndigheder, der berøres af det projekt, som er genstand for en 
VVM, og som bør konsulteres, hører også de lokale myndigheder, på hvis område projektet er 
placeret, for så vidt som disse myndigheder ikke er sammenfaldende med den kompetente 
myndighed/de kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 335
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra -a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2 affattes således:
"2. Offentligheden informeres via en 
central portal, der er elektronisk 
tilgængelig for offentligheden i henhold 
til artikel 7, stk. 1, i direktiv 2003/4/EF, 
ved offentligt opslag og ved andre egnede 
midler såsom elektroniske medier om 
følgende tidligt i de beslutningsprocedurer 
på miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, 
stk. 2, og senest, så snart oplysningerne 
med rimelighed kan gives:
a) ansøgningen om tilladelse 
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b) det forhold, at projektet er omfattet af 
en procedure med 
miljøkonsekvensvurdering, og eventuelt,
at artikel 7 gælder 
c) informationer om de kompetente 
myndigheder, der har ansvaret for at 
træffe afgørelsen, hvorfra alle relevante 
informationer kan indhentes, hvortil 
kommentarer eller spørgsmål kan rettes 
og nærmere informationer om fristerne 
for fremsendelse af bemærkninger og 
spørgsmål 
d) hvilke afgørelser der kan blive tale om, 
eller udkast til afgørelsen, hvis et sådant 
foreligger 
e) hvorvidt de oplysninger, der er 
indhentet i henhold til artikel 5, er til 
rådighed 
f) hvornår, hvor og hvordan de relevante 
oplysninger stilles til rådighed 
g) hvilke foranstaltninger der er truffet 
med henblik på offentlig deltagelse, jf. stk. 
5 
ga) det forhold, at artikel 8, stk. 2, gælder 
samt informationer om revision eller 
tilpasning af miljørapporten, og hvorvidt 
der er behov for yderligere afbødende og 
kompenserende foranstaltninger 
gb) resultater af overvågningen i medfør 
af artikel 8, stk. 2."

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at styrke oplysningernes tilgængelighed og gennemsigtighed bør der i hver 
medlemsstat være oprettet en central elektronisk portal med aktuelle miljøoplysninger. Det 
nye litra ga) og gb) oplyser, om miljørapporten er blevet revideret eller tilpasset, og hvorvidt 
der er behov for yderligere afbødende og kompenserende foranstaltninger i henhold til den 
nye artikel 8, stk. 2.

Ændringsforslag 336
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra -a a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) Stk. 3 affattes således:
"3. Medlemsstaterne sikrer, at 
offentligheden får adgang til følgende 
inden for rimelige tidsfrister og via en 
central portal, der er elektronisk 
tilgængelig: 
a) alle oplysninger, der er indhentet i 
henhold til artikel 5 
b) i overensstemmelse med national 
lovgivning de vigtigste rapporter og 
anbefalinger, der er indgivet til den eller 
de kompetente myndighed(er) på det 
tidspunkt, hvor den berørte offentlighed 
informeres i henhold til nærværende 
artikels stk. 2 
c) i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om 
offentlig adgang til miljøoplysninger, 
andre end de i stk. 2 i denne artikel 
omhandlede oplysninger, som har 
relevans for afgørelsen i 
overensstemmelse med artikel 8 i 
nærværende direktiv, og som først er til 
rådighed, efter at den berørte offentlighed 
er blevet informeret i henhold til stk. 2 i 
nærværende artikel."

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at styrke oplysningernes tilgængelighed og gennemsigtighed bør der i hver 
medlemsstat være oprettet en central elektronisk portal med aktuelle miljøoplysninger.

Ændringsforslag 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra -a a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:
"Anmodninger om indsigt i oplysninger 
omhandlet i nærværende stykke 
behandles i overensstemmelse med artikel 
3, 4 og 5 i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/4/EF."

Or. it

Ændringsforslag 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) Stk. 4 erstattes med følgende:
"4. Den berørte offentlighed skal tidligt 
og effektivt have mulighed for at deltage i 
de beslutningsprocedurer på 
miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 
2, gennem kontakten med den kompetente 
myndighed/de kompetente myndigheder. 
Disse har i forbindelse med afgørelsen 
pligt til at henvise til de kommentarer og 
udtalelser, som offentligheden har ret til 
at fremsætte, mens alle muligheder stadig 
står åbne, inden der træffes afgørelse 
vedrørende tilladelsen."

Or. it
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Ændringsforslag 339
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ab) Stk. 4 affattes således:
"4. Den berørte offentlighed skal tidligt 
og effektivt have mulighed for at deltage i 
de beslutningsprocedurer på 
miljøområdet, der er nævnt i artikel 2, stk. 
2, artikel 4, stk. 1 og 5, samt artikel 5, stk. 
2, og skal med henblik herpå have ret til 
at fremsætte kommentarer og udtalelser, 
mens alle muligheder stadig står åbne, 
over for den eller de kompetente 
myndighed(er), inden der træffes 
afgørelse [...]."

Or. en

Begrundelse

Offentligheden skal have ret til at deltage i procedurer for screening og afgrænsning, som 
udgør en væsentlig del af beslutningsprocedurerne på miljøområdet.

Ændringsforslag 340
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra -a c (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-ac) Stk. 5 affattes således:
"5. De nærmere bestemmelser om 
information af offentligheden (f.eks. ved 
opslag inden for en vis radius eller 
offentliggørelse i lokale dagblade) og 
høring af den berørte offentlighed (f.eks. 
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ved skriftlig forelæggelse eller offentlig 
høring) fastlægges af medlemsstaterne. 
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de 
relevante oplysninger videregives til 
offentligheden via en central portal, der er 
elektronisk tilgængelig, i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, i 
direktiv 2003/4/EF."

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at styrke oplysningernes tilgængelighed og gennemsigtighed bør der i hver 
medlemsstat være oprettet en central elektronisk portal med aktuelle miljøoplysninger.

Ændringsforslag 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der fastsættes rimelige tidsrammer for de 
forskellige faser, der giver tilstrækkelig tid 
til:

Medlemsstaterne fastsætter bindende
tidsrammer for de forskellige faser:

Or. en

Begrundelse

Fastsættelsen af bindende tidsrammer for de forskellige faser, som ikke omhandler offentlig 
høring, bør præciseres i nærværende direktiv. Der bør fremsættes forslag om fastsættelse af 
en specifik tidsramme for procedurens faser.

Ændringsforslag 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra a
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der fastsættes rimelige tidsrammer for de 
forskellige faser, der giver tilstrækkelig tid 
til:

Medlemsstaterne fastsætter bindende
tidsrammer for de forskellige faser:

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 343
Marianne Thyssen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) til, at de myndigheder, der henvises til i 
artikel 6, stk. 1, og den berørte offentlighed 
kan forberede sig på og opnå reel 
deltagelse i de beslutningsprocedurer på 
miljøområdet, der er omfattet af denne
artikel.

b) at de myndigheder, der henvises til i 
artikel 6, stk. 1, og den berørte offentlighed 
kan forberede sig på og opnå reel 
deltagelse i miljøkonsekvensvurderingen. 
Desuden må tidsfristen for høring af den 
berørte offentlighed om miljørapporten, 
jf. artikel 5, stk. 1, ikke være kortere end 
30 dage.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen beslutningsprocedurer på miljøområdet bør erstattes af 
miljøkonsekvensvurderingen. Vi kan acceptere en minimumsperiode for høring af 
offentligheden, men er imod fastsættelsen af en maksimal tidsramme.

Ændringsforslag 344
Holger Krahmer, Britta Reimers
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Tidsfristen for høring af den berørte 
offentlighed om miljørapporten, jf. artikel 
5, stk. 1, må ikke være kortere end 30 
dage eller længere end 60 dage. I særlige 
tilfælde, hvor det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kræver det, kan den kompetente 
myndighed forlænge denne frist med 
yderligere tre måneder; i så fald 
underretter den kompetente myndighed 
bygherren om årsagerne til forlængelsen.

udgår

Or. de

Begrundelse

Bestemmelser vedrørende frister bør fastlægges inden for den relevante faglovgivning.

Ændringsforslag 345
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Tidsfristen for høring af den berørte 
offentlighed om miljørapporten, jf. artikel 
5, stk. 1, må ikke være kortere end 30 
dage eller længere end 60 dage. I særlige 
tilfælde, hvor det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kræver det, kan den kompetente 
myndighed forlænge denne frist med 
yderligere tre måneder; i så fald 
underretter den kompetente myndighed 
bygherren om årsagerne til forlængelsen.

udgår
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Or. en

Begrundelse

Vi kan acceptere en minimumsperiode for høring af offentligheden, men er imod fastsættelsen 
af en maksimal tidsramme.

Ændringsforslag 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Tidsfristen for høring af den berørte 
offentlighed om miljørapporten, jf. artikel 
5, stk. 1, må ikke være kortere end 30 dage 
eller længere end 60 dage. I særlige 
tilfælde, hvor det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kræver det, kan den kompetente 
myndighed forlænge denne frist med 
yderligere tre måneder; i så fald 
underretter den kompetente myndighed 
bygherren om årsagerne til forlængelsen.

7. Tidsfristen for høring af den berørte 
offentlighed om miljørapporten, jf. artikel 
5, stk. 1, må ikke være kortere end 30 dage 
eller længere end 60 dage.

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 347
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Tidsfristen for høring af den berørte 7. Tidsfristen for høring af den berørte 
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offentlighed om miljørapporten, jf. artikel 
5, stk. 1, må ikke være kortere end 30 dage 
eller længere end 60 dage. I særlige 
tilfælde, hvor det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kræver det, kan den kompetente 
myndighed forlænge denne frist med 
yderligere tre måneder; i så fald underretter 
den kompetente myndighed bygherren om 
årsagerne til forlængelsen.

offentlighed om miljørapporten, jf. artikel 
5, stk. 1, må ikke være kortere end 30 dage 
eller længere end 60 dage. I særlige 
tilfælde, hvor det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kræver det, kan den kompetente 
myndighed forlænge denne frist med op til
yderligere tre måneder; i så fald underretter 
den kompetente myndighed bygherren om 
årsagerne til forlængelsen.

Or. de

Ændringsforslag 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – litra b a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 7 affattes således:
"7a. Hvis der fremsættes alternativer til 
det foreslåede projekt, som er af 
lovgivningsmæssig relevans, bør der 
findes løsninger for de berørte 
grundejere, hvis der er tale om et privat 
projekt, og for de hyppige brugere, hvis 
der er tale om et offentligt projekt."

Or. es

Begrundelse

Formålet er at øge deltagelsen af grundejere eller brugere, når medlemsstatens 
gennemførelseslov kræver dette.

Ændringsforslag 349
Andrea Zanoni

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige bestemmelser, således at 
projekter opbygges og drives efter 
følgende principper:
a) der træffes alle passende 
foranstaltninger til forebyggelse af 
forurening, og der sker ikke nogen 
væsentlig forurening
b) der anvendes de bedste tilgængelige 
teknikker og sikres en effektiv anvendelse 
af natur- og energiressourcerne
c) affaldsproduktion forhindres, og hvis 
der produceres affald, skal det i prioriteret 
rækkefølge og i overensstemmelse med 
direktiv 2008/98/EF forberedes til 
genbrug, genanvendes, nyttiggøres, eller,
hvis dette er teknisk og økonomisk 
umuligt, bortskaffes på en sådan måde, at 
enhver miljøbelastning forebygges eller 
begrænses
d) der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at forebygge uheld og 
begrænse følgerne af uheld
e) der træffes de nødvendige 
foranstaltninger ved endeligt ophør af 
aktiviteterne for at undgå forureningsfare 
og for at bringe stedet tilbage i en 
tilfredsstillende stand.
Hvor miljøkvalitetsnormer kræver 
strengere betingelser end dem, der kan 
opnås ved anvendelse af den bedste 
tilgængelige teknik, fastsættes der 
yderligere foranstaltninger i tilladelsen, 
uden at andre foranstaltninger, der kan 
træffes for at overholde 
miljøkvalitetsnormerne, berøres heraf.

Or. en
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Begrundelse

På EU-plan er der allerede indført et grundlæggende sæt af kriterier for visse industrianlæg i 
medfør af direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (og det tidligere IPPC-direktiv). 
Disse kriterier kan med fordel anvendes i forbindelse med VVM-direktivet. Eftersom VVM-
direktivet kræver, at der gennemføres en grundig miljøkonsekvensvurdering, er det kun logisk, 
at der efterfølgende kræves omfattende dokumentation fra bygherren, og at der fastsættes 
konkrete kriterier, som projekterne skal vurderes ud fra.

Ændringsforslag 350
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Medlemsstaterne træffer de 
nødvendige foranstaltninger, for at 
projekter kan etableres og drives efter 
følgende principper:
a) Der træffes egnede foranstaltninger for
at forebygge miljøforureninger, og der må 
ikke ske nogen væsentlig forurening af 
miljøet
b) der anvendes den bedste tilgængelige 
teknik, og naturressourcer og energi 
anvendes effektivt
c) det undgås at producere affald, og hvis 
der produceres affald, skal det i prioriteret 
rækkefølge og i overensstemmelse med 
direktiv 2008/98/EF forberedes til 
genbrug, genanvendes, nyttiggøres, eller 
hvis dette er teknisk og økonomisk 
umuligt, bortskaffes på en sådan måde, at 
enhver miljøbelastning forebygges eller 
begrænses
d) der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at forebygge uheld og 
begrænse følgerne af uheld
e) ved endeligt ophør af aktiviteterne 
træffes de nødvendige foranstaltninger 
for at undgå forureningsfare og for at 
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bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende 
stand.
Hvor miljøkvalitetsnormer kræver 
strengere betingelser end dem, der kan 
opnås ved anvendelse af den bedste 
tilgængelige teknik, fastsættes der 
yderligere foranstaltninger i 
godkendelsen, uden at andre 
foranstaltninger, der kan træffes for at 
overholde miljøkvalitetsnormerne, berøres 
heraf.

Or. de

Ændringsforslag 351
João Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilladelsesproceduren skal der tages 
hensyn til resultaterne af de høringer, der 
er foretaget, og de oplysninger, der er 
indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7. 
Derfor skal afgørelsen om tilladelse 
indeholde følgende oplysninger:

1. I tilladelsesproceduren skal der tages
behørigt hensyn til resultaterne af de 
høringer, der er foretaget, og de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 5, 6 og 7. De komplette bidrag fra 
de parter, der er blevet hørt, og frivillige 
bidrag fra personer og organisationer skal 
gøres elektronisk tilgængelige i indekseret 
form med henblik på at lette søgninger og 
forespørgsler. Derfor skal afgørelsen om 
tilladelse indeholde følgende oplysninger:

Or. pt

Ændringsforslag 352
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilladelsesproceduren skal der tages 
hensyn til resultaterne af de høringer, der 
er foretaget, og de oplysninger, der er 
indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7. 
Derfor skal afgørelsen om tilladelse 
indeholde følgende oplysninger:

1. I tilladelsesproceduren skal resultaterne 
af de høringer, der er foretaget, og de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 5, 6 og 7, tages behørigt i 
betragtning og evalueres i detaljer. Derfor 
skal afgørelsen om tilladelse indeholde 
følgende oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 353
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilladelsesproceduren skal der tages 
hensyn til resultaterne af de høringer, der 
er foretaget, og de oplysninger, der er 
indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7.
Derfor skal afgørelsen om tilladelse 
indeholde følgende oplysninger:

1. I tilladelsesproceduren skal der tages 
hensyn til resultaterne af de høringer, der 
er foretaget, og de oplysninger, der er 
indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7. 
Afgørelsen om tilladelse skal indeholde 
følgende oplysninger:

Or. en

Begrundelse

Forenkling af Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 354
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den kompetente myndigheds 
miljøkonsekvensvurdering, jf. artikel 3, og
de miljømæssige betingelser, der er knyttet 
til afgørelsen, herunder en beskrivelse af de 
vigtigste foranstaltninger med henblik på at 
undgå, begrænse og om muligt neutralisere 
væsentlige skadelige virkninger;

a) de miljømæssige betingelser, der er 
knyttet til afgørelsen, herunder en 
beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger 
med henblik på at undgå, begrænse og om 
muligt neutralisere væsentlige skadelige 
virkninger;

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndigheds vurdering skal bestå i at kontrollere miljørapporten. Denne 
kontrol bør ikke knyttes til afgørelsen om tilladelse.

Ændringsforslag 355
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den kompetente myndigheds 
miljøkonsekvensvurdering, jf. artikel 3, og 
de miljømæssige betingelser, der er knyttet 
til afgørelsen, herunder en beskrivelse af de 
vigtigste foranstaltninger med henblik på at 
undgå, begrænse og om muligt neutralisere 
væsentlige skadelige virkninger;

a) resultaterne af 
miljøkonsekvensvurderingen, herunder en 
sammenfatning af de bemærkninger, der 
er modtaget i medfør af artikel 6 og 7, og 
de miljømæssige betingelser, der er knyttet 
til afgørelsen, herunder en beskrivelse af de 
vigtigste foranstaltninger med henblik på at 
undgå, begrænse og om muligt neutralisere 
væsentlige skadelige virkninger;

Or. en

Ændringsforslag 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den kompetente myndigheds
miljøkonsekvensvurdering, jf. artikel 3, og 
de miljømæssige betingelser, der er knyttet 
til afgørelsen, herunder en beskrivelse af de 
vigtigste foranstaltninger med henblik på at 
undgå, begrænse og om muligt neutralisere 
væsentlige skadelige virkninger;

a) resultaterne af den gennemførte
miljøkonsekvensvurdering samt en 
sammenfatning af de udtalelser, der er 
modtaget i medfør af artikel 6 og 7, og de 
miljømæssige betingelser, der er knyttet til 
afgørelsen, herunder en beskrivelse af de 
vigtigste foranstaltninger med henblik på at 
undgå, begrænse og om muligt neutralisere 
væsentlige skadelige virkninger;

Or. pl

Ændringsforslag 357
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den kompetente myndigheds 
miljøkonsekvensvurdering, jf. artikel 3, og 
de miljømæssige betingelser, der er knyttet 
til afgørelsen, herunder en beskrivelse af de 
vigtigste foranstaltninger med henblik på at 
undgå, begrænse og om muligt neutralisere 
væsentlige skadelige virkninger;

a) resultaterne af den kompetente 
myndigheds miljøkonsekvensvurdering, jf. 
artikel 3, og de miljømæssige betingelser, 
der er knyttet til afgørelsen, herunder en 
beskrivelse af de vigtigste foranstaltninger 
med henblik på at undgå, begrænse og om 
muligt neutralisere væsentlige skadelige 
virkninger;

Or. de

Ændringsforslag 358
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de vigtigste årsager til at vælge det 
konkrete projekt, set i lyset af de 
overvejede alternativer, herunder den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres 
(referencescenario)

b) de vigtigste årsager til at tillade et
projekt

Or. en

Begrundelse

Det projekt, som er foreslået af bygherren, er genstand for en anmodning om byggetilladelse. 
Den kompetente myndighed skal begrunde, hvorfor et projekt enten gives eller nægtes 
tilladelse. Denne begrundelse skal ikke nødvendigvis omhandle alternativer.

Ændringsforslag 359
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de vigtigste årsager til at vælge det 
konkrete projekt, set i lyset af de 
overvejede alternativer, herunder den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres 
(referencescenario)

b) de vigtigste årsager til det godkendte
projekt, set i lyset af de overvejede 
alternativer

Or. de

Begrundelse

I VVM-direktivet bør der ikke være nogen valgmulighed for myndigheden, da dette ville være i 
strid med andre bestemmelser i EU-lovgivningen om anlægsgodkendelse. Udarbejdelse af et 
referencescenario er en urimelig udvidelse af den gældende lovgivning. Desuden er det 
uklart, hvordan dette scenario kan udarbejdes.
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Ændringsforslag 360
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de vigtigste årsager til at vælge det 
konkrete projekt, set i lyset af de 
overvejede alternativer, herunder den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres 
(referencescenario)

b) de vigtigste årsager til at vælge det 
konkrete projekt, set i lyset af de 
overvejede alternativer

Or. en

Ændringsforslag 361
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de vigtigste årsager til at vælge det 
konkrete projekt, set i lyset af de
overvejede alternativer, herunder den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres
(referencescenario)

b) et sammendrag af de alternativer, der er 
overvejet af bygherren, herunder den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres
(referencescenario)

Or. de

Ændringsforslag 362
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) de vigtigste årsager til at vælge det 
konkrete projekt, set i lyset af de
overvejede alternativer, herunder den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres
(referencescenario)

b) de vigtigste årsager til at vælge det 
konkrete projekt, set i lyset af vurderingen 
af de rimelige alternativer, herunder den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres
(referencescenario)

Or. en

Ændringsforslag 363
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en sammenfatning af de 
bemærkninger, der er modtaget i medfør 
af artikel 6 og 7

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse fjernes ikke fra lovgivningen, men flyttes til litra a) for at strømline 
dokumentet.

Ændringsforslag 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en sammenfatning af de 
bemærkninger, der er modtaget i medfør 

udgår
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af artikel 6 og 7

Or. pl

Ændringsforslag 365
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en sammenfatning af de 
bemærkninger, der er modtaget i medfør 
af artikel 6 og 7

udgår

Or. en

Begrundelse

Litra c) er allerede inkluderet i litra d).

Ændringsforslag 366
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra d –afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) en erklæring, der opsummerer, hvordan 
miljøhensyn er integreret i tilladelsen, og 
hvordan resultaterne af de høringer, der er 
foretaget, og de oplysninger, der er 
indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7, er 
indarbejdet eller på anden måde taget i 
betragtning.

d) en erklæring, der opsummerer, hvordan 
miljøhensyn er integreret i tilladelsen, og 
hvordan miljørapporten og resultaterne af 
de høringer, der er foretaget, og de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 5, 6 og 7, er indarbejdet eller på 
anden måde taget i betragtning.

Or. en
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Ændringsforslag 367
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår projekter, der kan 
forventes at have væsentlige skadelige 
grænseoverskridende virkninger, redegør 
den kompetente myndighed for tilfælde, 
hvor den ikke har taget hensyn til de 
bemærkninger, som den har modtaget fra 
den berørte medlemsstat som led i 
høringen i henhold til artikel 7.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det sidste afsnit kan udgå, da det allerede er omhandlet i litra a) til d).

Ændringsforslag 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de nævnte betingelser er opfyldt, når 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 2, stk. 2, har fastsat en separat 
procedure, der vedrører dette direktiv med 
henblik på at opfylde kravene indeholdt 
heri, og en afgørelse, der er udstedt efter 
færdiggørelsen af 
miljøkonsekvensvurderingen, og som 
indeholder oplysningerne i litra a) - d), 
samt når der er fastsat passende 
bestemmelser for opfyldelsen af kravet i 
stk. 4.
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Or. pl

Ændringsforslag 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det på baggrund af resultaterne af 
de høringer, der er foretaget, og de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 5, 6 og 7, konkluderes, at et projekt 
vil få væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet, overvejer den kompetente 
myndighed så tidligt som muligt og i tæt 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren, 
hvorvidt miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 
1, bør revideres og projektet tilpasses for 
at undgå eller begrænse disse skadelige 
virkninger, og hvorvidt der er behov for 
yderligere afbødende og kompenserende 
foranstaltninger.

udgår

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, sikrer den, at 
tilladelsesvilkårene omfatter bestemmelser 
om overvågning af de væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet med 
henblik på at vurdere gennemførelsen de 
afbødende og kompenserende 
foranstaltninger, og om de virker som 
forventet, og på at opdage eventuelle 
uforudselige skadelige virkninger.
Typen af parametre, der skal overvåges, 
og varigheden af overvågningen skal stå i 
et rimeligt forhold til det påtænkte 
projekts art, placering og dimensioner 
samt omfanget af dets virkninger for 
miljøet.
Hvor det er hensigtsmæssigt, kan der 
anvendes eksisterende 
overvågningsordninger, der er indført 
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som følge af anden EU-lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Øvrige reguleringsinstrumenter har allerede indført efterfølgende overvågningsforpligtelser i 
forbindelse med projekter med væsentlige virkninger for miljøet. Efterfølgende 
overvågningsforpligtelser inden for rammerne af VVM vil medføre unødvendig overlappende 
lovgivning. Forpligtelsen til at opdage eventuelle uforudselige skadelige virkninger er 
problematisk i sig selv.

Ændringsforslag 370
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det på baggrund af resultaterne af 
de høringer, der er foretaget, og de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 5, 6 og 7, konkluderes, at et projekt 
vil få væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet, overvejer den kompetente 
myndighed så tidligt som muligt og i tæt 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren,
hvorvidt miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 
1, bør revideres og projektet tilpasses for 
at undgå eller begrænse disse skadelige 
virkninger, og hvorvidt der er behov for 
yderligere afbødende og kompenserende 
foranstaltninger.

2. Hvis den kompetente myndighed i lyset
af resultaterne af de høringer, der er 
foretaget, og de oplysninger, der er 
indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7,
konkluderer, at et projekt vil få væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet og 
beslutter at give tilladelse, overvejer den 
kompetente myndighed, hvorvidt
tilladelsen omfatter passende 
bestemmelser til at overvåge effektiviteten 
af de afbødende og kompenserende 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 371
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det på baggrund af resultaterne af 
de høringer, der er foretaget, og de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 5, 6 og 7, konkluderes, at et projekt 
vil få væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet, overvejer den kompetente 
myndighed så tidligt som muligt og i tæt 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren, hvorvidt 
miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, bør 
revideres og projektet tilpasses for at 
undgå eller begrænse disse skadelige 
virkninger, og hvorvidt der er behov for 
yderligere afbødende og kompenserende 
foranstaltninger.

2. Den eller de kompetente myndighed(er) 
overvejer på baggrund af resultaterne af de 
høringer, der er foretaget i henhold til 
artikel 6 og 7 og i tæt samråd med de 
myndigheder, der henvises til i artikel 6, 
stk. 1, og bygherren, hvorvidt 
miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, bør 
revideres og anmodningen om tilladelse
tilpasses for at undgå eller begrænse disse 
skadelige virkninger, og hvorvidt der er 
behov for yderligere afbødende og 
kompenserende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Dette stykke, som foreslået af Kommissionen, vedrører to forskellige spørgsmål: tilpasning af 
det foreslåede projekt og anmodning om tilladelse i lyset af miljørapporten og resultaterne af 
høringerne på den ene side og behovet for at revidere miljørapporten i lyset af resultaterne af 
førnævnte høringer på den anden side.

Ændringsforslag 372
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det på baggrund af resultaterne af 
de høringer, der er foretaget, og de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 5, 6 og 7, konkluderes, at et projekt 
vil få væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet, overvejer den kompetente 

2. Hvis det på baggrund af resultaterne af 
de høringer, der er foretaget, og de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 5, 6 og 7, konkluderes, at et projekt 
vil få væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet, drøfter den kompetente 
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myndighed så tidligt som muligt og i tæt 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren, hvorvidt 
miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, bør
revideres og projektet tilpasses for at undgå 
eller begrænse disse skadelige virkninger, 
og hvorvidt der er behov for yderligere 
afbødende og kompenserende 
foranstaltninger.

myndighed så tidligt som muligt og i tæt 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren, hvorvidt 
miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, kan
revideres og projektet tilpasses for at undgå 
eller begrænse disse skadelige virkninger, 
og hvorvidt der er behov for yderligere 
afbødende og kompenserende 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
den relevante faglovgivning.

Or. de

Begrundelse

Den påtænkte beslutningskompetence ville fuldstændigt ændre rammerne for 
miljøkonsekvensvurderingen og det system, den bygger på. Miljøkonsekvensvurderingen er et 
instrument inden for proceduren. Den skal forberede en afgørelse om (ikke)godkendelse af et 
projekt, men omfatter ikke specifikt faglige krav. Faglige krav findes i den pågældende 
specifikke faglovgivning, f.eks. industriemissionsdirektivet, FFH-direktivet osv. Denne 
systematik skal bibeholdes.

Ændringsforslag 373
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det på baggrund af resultaterne af 
de høringer, der er foretaget, og de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 5, 6 og 7, konkluderes, at et projekt 
vil få væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet, overvejer den kompetente 
myndighed så tidligt som muligt og i tæt 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren, hvorvidt 
miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, bør 
revideres og projektet tilpasses for at undgå 
eller begrænse disse skadelige virkninger, 
og hvorvidt der er behov for yderligere 
afbødende og kompenserende 
foranstaltninger.

2. Hvis det på baggrund af resultaterne af 
de høringer, der er foretaget, og de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 5, 6 og 7, konkluderes, at et projekt 
vil få væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet, kan den kompetente myndighed så 
tidligt som muligt og i tæt samråd med de 
myndigheder, der henvises til i artikel 6, 
stk. 1, og bygherren overveje, hvorvidt 
miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, bør 
revideres og projektet tilpasses for at undgå 
eller begrænse disse skadelige virkninger, 
og hvorvidt der er behov for yderligere 
afbødende og kompenserende 
foranstaltninger.
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Or. nl

Ændringsforslag 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis det på baggrund af resultaterne af 
de høringer, der er foretaget, og de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 5, 6 og 7, konkluderes, at et projekt 
vil få væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet, overvejer den kompetente 
myndighed så tidligt som muligt og i tæt 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren, hvorvidt 
miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, bør 
revideres og projektet tilpasses for at undgå 
eller begrænse disse skadelige virkninger, 
og hvorvidt der er behov for yderligere 
afbødende og kompenserende 
foranstaltninger.

2. Hvis det på baggrund af resultaterne af 
de høringer, der er foretaget, og de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 5, 6 og 7, konkluderes, at et projekt 
vil få væsentlige skadelige virkninger for 
miljøet, overvejer den kompetente 
myndighed så tidligt som muligt og i tæt 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren, hvorvidt
tilladelsen skal nægtes, eller hvorvidt
miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, bør 
revideres og projektet tilpasses for at undgå 
eller begrænse disse skadelige virkninger, 
og hvorvidt der er behov for yderligere 
afbødende og kompenserende 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 375
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastlægger 
retningslinjerne for denne revision.

Or. en
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Ændringsforslag 376
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, sikrer den, at 
tilladelsesvilkårene omfatter bestemmelser 
om overvågning af de væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet med 
henblik på at vurdere gennemførelsen de 
afbødende og kompenserende 
foranstaltninger, og om de virker som 
forventet, og på at opdage eventuelle 
uforudselige skadelige virkninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 377
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, sikrer den, at 
tilladelsesvilkårene omfatter bestemmelser 
om overvågning af de væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet med henblik på at 
vurdere gennemførelsen de afbødende og 
kompenserende foranstaltninger, og om 
de virker som forventet, og på at opdage 
eventuelle uforudselige skadelige 
virkninger.

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, sikrer den i henhold til 
kravene i den relevante faglovgivning, at 
tilladelsesvilkårene omfatter bestemmelser 
om overvågning af de væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet.
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Or. de

Begrundelse

Den påtænkte beslutningskompetence ville fuldstændigt ændre rammerne for 
miljøkonsekvensvurderingen og det system, den bygger på. Miljøkonsekvensvurderingen er et 
instrument inden for proceduren. Den skal forberede en afgørelse om (ikke)godkendelse af et 
projekt, men omfatter ikke specifikt faglige krav. Faglige krav findes i den pågældende 
specifikke faglovgivning, f.eks. industriemissionsdirektivet, FFH-direktivet osv. Denne 
systematik skal bibeholdes.

Ændringsforslag 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, sikrer den, at 
tilladelsesvilkårene omfatter bestemmelser 
om overvågning af de væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet med henblik på at 
vurdere gennemførelsen de afbødende og 
kompenserende foranstaltninger, og om de 
virker som forventet, og på at opdage 
eventuelle uforudselige skadelige 
virkninger.

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, overvejer den, hvorvidt
bestemmelser om overvågning af de 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet
skal være omfattet af tilladelsesvilkårene
med henblik på at vurdere gennemførelsen
og de afbødende og kompenserende 
foranstaltninger, og om de virker som 
forventet, og på at opdage eventuelle 
uforudselige skadelige virkninger i 
bygnings-, forvaltnings-, nedrivnings- og 
efterbehandlingsfaserne.

Or. en

Ændringsforslag 379
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, sikrer den, at
tilladelsesvilkårene omfatter bestemmelser 
om overvågning af de væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet med henblik på at 
vurdere gennemførelsen de afbødende og 
kompenserende foranstaltninger, og om de 
virker som forventet, og på at opdage 
eventuelle uforudselige skadelige 
virkninger.

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, overvejer den, hvorvidt
tilladelsesvilkårene skal omfatte
bestemmelser om overvågning af de 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet 
med henblik på at vurdere gennemførelsen 
de afbødende og kompenserende 
foranstaltninger, og om de virker som 
forventet, og på at opdage eventuelle
uforudsete skadelige virkninger.

Or. en

Begrundelse

Behovet for overvågning bør vurderes i hvert enkelt tilfælde. Overvågningsordninger, der 
følger af national lovgivning, bør ligeledes tages i betragtning, hvilket også gælder for de 
ordninger, der ikke stammer fra lovgivning.

Ændringsforslag 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, sikrer den, at 
tilladelsesvilkårene omfatter bestemmelser 
om overvågning af de væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet med henblik på at 
vurdere gennemførelsen de afbødende og 
kompenserende foranstaltninger, og om de 
virker som forventet, og på at opdage 
eventuelle uforudselige skadelige 
virkninger.

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, tager den under 
overvejelse, om bestemmelser om 
overvågning af de væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet skal medtages i 
tilladelsen med henblik på at vurdere 
gennemførelsen de afbødende og 
kompenserende foranstaltninger, og om de 
virker som forventet, og på at opdage 
eventuelle uforudselige skadelige 
virkninger.

Or. it
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Ændringsforslag 381
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 –afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, sikrer den, at 
tilladelsesvilkårene omfatter bestemmelser 
om overvågning af de væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet med henblik på at 
vurdere gennemførelsen de afbødende og 
kompenserende foranstaltninger, og om de 
virker som forventet, og på at opdage 
eventuelle uforudselige skadelige 
virkninger.

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, sikrer den, at 
tilladelsesvilkårene omfatter bestemmelser 
om overvågning af de væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet med henblik på at 
vurdere gennemførelsen de afbødende og 
kompenserende foranstaltninger, og om de 
virker som forventet, og på at opdage 
eventuelle uforudselige skadelige 
virkninger.

Hvis overvågningen viser, at de afbødende 
og kompenserende foranstaltninger ikke 
er tilstrækkelige, eller hvis der påvises 
uforudsete skadelige virkninger for 
miljøet, træffer den kompetente 
myndighed korrigerende afbødende eller 
kompenserende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, sikrer den, at 
tilladelsesvilkårene omfatter bestemmelser 
om overvågning af de væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet med henblik på at 
vurdere gennemførelsen de afbødende og 
kompenserende foranstaltninger, og om de 

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse eller en anden afgørelse 
udstedt med henblik på at opfylde kravene 
i dette direktiv, sikrer den, at 
tilladelsesvilkårene omfatter bestemmelser 
om overvågning af de væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet med henblik på at 
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virker som forventet, og på at opdage 
eventuelle uforudselige skadelige 
virkninger.

vurdere gennemførelsen de afbødende og 
kompenserende foranstaltninger, og om de 
virker som forventet, og på at opdage 
eventuelle uforudselige skadelige 
virkninger.

Or. pl

Ændringsforslag 383
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Typen af parametre, der skal overvåges, 
og varigheden af overvågningen skal stå i 
et rimeligt forhold til det påtænkte 
projekts art, placering og dimensioner 
samt omfanget af dets virkninger for 
miljøet.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den påtænkte beslutningskompetence ville fuldstændigt ændre rammerne for 
miljøkonsekvensvurderingen og det system, den bygger på. Miljøkonsekvensvurderingen er et 
instrument inden for proceduren. Den skal forberede en afgørelse om (ikke)godkendelse af et 
projekt, men omfatter ikke specifikt faglige krav. Faglige krav findes i den pågældende 
specifikke faglovgivning, f.eks. industriemissionsdirektivet, FFH-direktivet osv. Denne 
systematik skal bibeholdes.

Ændringsforslag 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Typen af parametre, der skal overvåges, og 
varigheden af overvågningen skal stå i et 
rimeligt forhold til det påtænkte projekts 
art, placering og dimensioner samt 
omfanget af dets virkninger for miljøet.

Typen af parametre, der skal overvåges, og 
varigheden af overvågningen skal være i 
overensstemmelse med forskrifterne fra 
anden EU-lovgivning og skal stå i et 
rimeligt forhold til det påtænkte projekts 
art, placering og dimensioner samt 
omfanget af dets virkninger for miljøet.

Or. en

Ændringsforslag 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Typen af parametre, der skal overvåges, og 
varigheden af overvågningen skal stå i et 
rimeligt forhold til det påtænkte projekts 
art, placering og dimensioner samt 
omfanget af dets virkninger for miljøet.

Typen af parametre, der skal overvåges, og 
varigheden af overvågningen skal være 
forenelige med bestemmelser, der er 
fastlagt som følge af anden EU-lovgivning
og stå i et rimeligt forhold til det påtænkte 
projekts art, placering og dimensioner samt 
omfanget af dets virkninger for miljøet.

Or. it

Ændringsforslag 386
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Typen af parametre, der skal overvåges, og 
varigheden af overvågningen skal stå i et 

Typen af parametre, der skal overvåges, og 
varigheden af overvågningen skal stå i et 
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rimeligt forhold til det påtænkte projekts 
art, placering og dimensioner samt 
omfanget af dets virkninger for miljøet.

rimeligt forhold til det påtænkte projekts 
art, placering og dimensioner samt 
omfanget af dets virkninger for miljøet.
Resultaterne af denne overvågning skal 
meddeles til den kompetente myndighed 
og offentliggøres i et lettilgængeligt åbent 
format.

Or. en

Ændringsforslag 387
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan der 
anvendes eksisterende 
overvågningsordninger, der er indført 
som følge af anden EU-lovgivning.

udgår

Or. de

Begrundelse

Den påtænkte beslutningskompetence ville fuldstændigt ændre rammerne for 
miljøkonsekvensvurderingen og det system, den bygger på. Miljøkonsekvensvurderingen er et 
instrument inden for proceduren. Den skal forberede en afgørelse om (ikke)godkendelse af et 
projekt, men omfatter ikke specifikt faglige krav. Faglige krav findes i den pågældende 
specifikke faglovgivning, f.eks. industriemissionsdirektivet, FFH-direktivet osv. Denne 
systematik skal bibeholdes.

Ændringsforslag 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan der 
anvendes eksisterende
overvågningsordninger, der er indført som 
følge af anden EU-lovgivning.

Hvor det er hensigtsmæssigt, skal der 
anvendes overvågningsordninger, der er 
indført som følge af anden EU-lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Den kompetente myndigheds overvågningsaktivitet skal tage behørigt hensyn til forskrifter og 
bestemmelser fra anden EU-lovgivning, herunder direktiv 2010/75/EU om industrielle 
emissioner og direktiv 2008/98/EF om affald.

Ændringsforslag 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan der
anvendes eksisterende
overvågningsordninger, der er indført som 
følge af anden EU-lovgivning.

Der kan, hvor det er hensigtsmæssigt, 
anvendes overvågningsordninger, der er 
indført som følge af anden EU-lovgivning.

Or. it

Ændringsforslag 390
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan der 
anvendes eksisterende 

Hvor det er hensigtsmæssigt, kan der 
anvendes eksisterende 
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overvågningsordninger, der er indført som 
følge af anden EU-lovgivning.

overvågningsordninger, herunder de 
ordninger, der er indført som følge af 
anden EU-lovgivning eller national 
lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 391
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når alle de nødvendige oplysninger, der 
er indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7, 
er forelagt for den kompetente 
myndighed, herunder, om relevant, de 
særlige vurderinger, der kræves i henhold 
til anden EU-lovgivning, og når 
høringerne, jf. artikel 6 og 7, er 
gennemført, afslutter den kompetente 
myndighed sin miljøkonsekvensvurdering 
inden for tre måneder.

udgår

Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i 
så fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der 
forventes en afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 392
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når alle de nødvendige oplysninger, der 
er indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7, 
er forelagt for den kompetente 
myndighed, herunder, om relevant, de 
særlige vurderinger, der kræves i henhold 
til anden EU-lovgivning, og når 
høringerne, jf. artikel 6 og 7, er 
gennemført, afslutter den kompetente 
myndighed sin miljøkonsekvensvurdering 
inden for tre måneder.

udgår

Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i 
så fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der 
forventes en afgørelse.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør ikke fastsætte en tidsramme for afgørelser vedrørende tilladelsen. 
Medlemsstaterne bør kunne træffe afgørelse på dette område.

Ændringsforslag 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når alle de nødvendige oplysninger, der 
er indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7, 
er forelagt for den kompetente 
myndighed, herunder, om relevant, de 
særlige vurderinger, der kræves i henhold 
til anden EU-lovgivning, og når 

udgår
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høringerne, jf. artikel 6 og 7, er 
gennemført, afslutter den kompetente 
myndighed sin miljøkonsekvensvurdering 
inden for tre måneder.

Or. de

Ændringsforslag 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når alle de nødvendige oplysninger, der 
er indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7, 
er forelagt for den kompetente myndighed,
herunder, om relevant, de særlige 
vurderinger, der kræves i henhold til 
anden EU-lovgivning, og når høringerne, 
jf. artikel 6 og 7, er gennemført, afslutter 
den kompetente myndighed sin 
miljøkonsekvensvurdering inden for tre
måneder.

3. Når alle de nødvendige oplysninger, der 
er indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7, 
er forelagt for den kompetente myndighed, 
og når høringerne, jf. artikel 6 og 7, er 
gennemført, afslutter den kompetente 
myndighed sin miljøkonsekvensvurdering 
inden for to måneder.

Or. pl

Ændringsforslag 395
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når alle de nødvendige oplysninger, der 
er indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7, 
er forelagt for den kompetente myndighed, 
herunder, om relevant, de særlige 
vurderinger, der kræves i henhold til anden 

3. Så snart alle de nødvendige oplysninger, 
der er indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 
7, er forelagt for den kompetente 
myndighed, herunder, om relevant, de 
særlige vurderinger, der kræves i henhold 
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EU-lovgivning, og når høringerne, jf. 
artikel 6 og 7, er gennemført, afslutter den 
kompetente myndighed sin 
miljøkonsekvensvurdering inden for tre 
måneder.

til anden EU-lovgivning, og når 
høringerne, jf. artikel 6 og 7, er 
gennemført, afslutter den kompetente 
myndighed sin miljøkonsekvensvurdering 
så hurtigt som muligt og inden for de 
tidsfrister, der er fastsat i den nationale 
lovgivning.

Or. nl

Ændringsforslag 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når alle de nødvendige oplysninger, der 
er indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7, 
er forelagt for den kompetente myndighed, 
herunder, om relevant, de særlige 
vurderinger, der kræves i henhold til anden 
EU-lovgivning, og når høringerne, jf. 
artikel 6 og 7, er gennemført, afslutter den 
kompetente myndighed sin 
miljøkonsekvensvurdering inden for tre 
måneder.

3. Når alle de nødvendige oplysninger, der 
er indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7, 
er forelagt for den kompetente myndighed, 
herunder, om relevant, de særlige 
vurderinger, der kræves i henhold til anden 
EU-lovgivning, og når høringerne, jf. 
artikel 6 og 7, er gennemført, afslutter den 
kompetente myndighed sin 
miljøkonsekvensvurdering inden for 90 
dage.

Or. en

Ændringsforslag 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Når alle de nødvendige oplysninger, der 
er indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7, 

3. Når alle de nødvendige oplysninger, der 
er indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7, 
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er forelagt for den kompetente myndighed, 
herunder, om relevant, de særlige 
vurderinger, der kræves i henhold til anden 
EU-lovgivning, og når høringerne, jf. 
artikel 6 og 7, er gennemført, afslutter den 
kompetente myndighed sin 
miljøkonsekvensvurdering inden for tre 
måneder.

er forelagt for den kompetente myndighed, 
herunder, om relevant, de særlige 
vurderinger, der kræves i henhold til anden 
EU-lovgivning, og når høringerne, jf. 
artikel 6 og 7, er gennemført, afslutter den 
kompetente myndighed sin 
miljøkonsekvensvurdering inden for 90 
dage.

Or. it

Ændringsforslag 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i 
så fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der 
forventes en afgørelse.

udgår

Or. de

Begrundelse

Bestemmelser vedrørende frister bør fastlægges inden for den relevante faglovgivning.

Ændringsforslag 399
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i 
så fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der 
forventes en afgørelse.

udgår

Or. nl

Ændringsforslag 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i 
så fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der 
forventes en afgørelse.

udgår

Or. it

Begrundelse

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

Ændringsforslag 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i 
så fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere en måned; i så 
fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

Or. pl

Ændringsforslag 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i 
så fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere 90 dage, og 
Kommissionen underrettes herom og om 
årsagerne til forlængelsen; i så fald 
underretter den kompetente myndighed 
bygherren om årsagerne til forlængelsen og 
om, hvornår der forventes en afgørelse.

Or. en

Ændringsforslag 403
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i så 
fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner 
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere op til tre 
måneder; i så fald underretter den 
kompetente myndighed bygherren om 
årsagerne til forlængelsen og om, hvornår 
der forventes en afgørelse.

Or. de

Ændringsforslag 404
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Før der træffes afgørelse om at give 
eller nægte tilladelse, kontrollerer den 
kompetente myndighed, om oplysningerne 
i miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, er 
tidssvarende, særlig hvad angår de 
påtænkte foranstaltninger med henblik på 
at forebygge, begrænse og om muligt 
neutralisere væsentlige skadelige 
virkninger.

udgår

Or. de

Begrundelse

Udtrykket "tidssvarende" er for ubestemt. Denne ordlyd skaber retlig usikkerhed. Det er klart, 
at der allerede på grund af det tidsforbrug, der samlet set er nødvendigt til en 
godkendelsesprocedure (fremskaffelse af miljøoplysninger, udarbejdelse af en 
miljøkonsekvensvurdering og selve godkendelsesproceduren), ikke kan foreligge dagsaktuelle 
miljøoplysninger.
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Ændringsforslag 405
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Før der træffes afgørelse om at give 
eller nægte tilladelse, kontrollerer den 
kompetente myndighed, om oplysningerne 
i miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, er 
tidssvarende, særlig hvad angår de 
påtænkte foranstaltninger med henblik på 
at forebygge, begrænse og om muligt 
neutralisere væsentlige skadelige 
virkninger.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Før der træffes afgørelse om at give 
eller nægte tilladelse, kontrollerer den 
kompetente myndighed, om oplysningerne 
i miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, er 
tidssvarende, særlig hvad angår de 
påtænkte foranstaltninger med henblik på 
at forebygge, begrænse og om muligt 
neutralisere væsentlige skadelige 
virkninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Miljøkonsekvensvurderingen udformes i samråd med myndighederne. Det er ikke rimeligt 



AM\937206DA.doc 55/84 PE510.871v01-00

DA

over for bygherren at kræve, at myndighederne først skal kontrollere miljørapporten ved 
processens afslutning.

Ændringsforslag 407
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Før der træffes afgørelse om at give 
eller nægte tilladelse, kontrollerer den 
kompetente myndighed, om oplysningerne 
i miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, er 
tidssvarende, særlig hvad angår de 
påtænkte foranstaltninger med henblik på 
at forebygge, begrænse og om muligt 
neutralisere væsentlige skadelige 
virkninger.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede stykke kan ikke accepteres. Denne bestemmelse kan pålægge den kompetente 
myndighed en omfattende forpligtelse, idet der kræves et valideringsniveau, som ikke er 
realistisk, hvis ikke der tildeles ekstra ressourcer. Manglende overholdelse vil ligeledes åbne 
op for juridisk indsigelse.

Ændringsforslag 408
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Før der træffes afgørelse om at give eller 
nægte tilladelse, kontrollerer den 
kompetente myndighed, om oplysningerne 
i miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, er 

4. Før der træffes afgørelse om at give eller 
nægte tilladelse, kontrollerer den 
kompetente myndighed, om oplysningerne 
i miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, er 
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tidssvarende, særlig hvad angår de 
påtænkte foranstaltninger med henblik på 
at forebygge, begrænse og om muligt 
neutralisere væsentlige skadelige 
virkninger.

tidssvarende, særlig hvad angår de 
påtænkte foranstaltninger med henblik på 
at forebygge, begrænse og om muligt 
neutralisere væsentlige skadelige 
virkninger. Tilladelsen kan gives på den 
betingelse, at bygherren har truffet 
afbødende eller kompenserende 
foranstaltninger i henhold til stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 4 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Før der træffes afgørelse om at give eller 
nægte tilladelse, kontrollerer den 
kompetente myndighed, om oplysningerne 
i miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, er 
tidssvarende, særlig hvad angår de 
påtænkte foranstaltninger med henblik på 
at forebygge, begrænse og om muligt 
neutralisere væsentlige skadelige 
virkninger.

4. Før der træffes afgørelse om at give eller 
nægte tilladelse, kontrollerer den 
kompetente myndighed, om oplysningerne 
i miljørapporten, jf. artikel 5, stk. 1, er 
tidssvarende, særlig hvad angår de 
påtænkte foranstaltninger med henblik på 
at forebygge, begrænse og om muligt 
neutralisere væsentlige skadelige 
virkninger.

Hvis oplysningerne i rapporten er 
forældede, anmoder den kompetente 
myndighed bygherren om at færdiggøre 
rapporten.

Or. pl

Ændringsforslag 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den kompetente myndighed kan, når 
den træffer den afgørelse, som er 
omhandlet i denne artikel, også søge 
bistand fra akkrediterede og teknisk 
kompetente uafhængige eksperter.
Medlemsstaterne fastlægger de nærmere 
bestemmelser omkring aflønningen af 
disse eksperter og sikrer, at bygherren 
også bidrager til betalingen af de ydelser, 
eksperterne bidrager med.
Den kompetente myndighed må ikke søge 
bistand hos de samme akkrediterede og 
teknisk kompetente eksperter, som 
assisterede bygherren under 
udarbejdelsen af 
miljøkonsekvensrapporten.

Or. lt

Ændringsforslag 411
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der er truffet afgørelse om at give 
eller nægte tilladelse, informerer den eller 
de kompetente myndighed(er) 
offentligheden og de myndigheder, der 
henvises til i artikel 6, stk. 1, herom i 
overensstemmelse med de relevante
procedurer, og stiller følgende oplysninger
til rådighed for offentligheden:

1. Når der er truffet afgørelse om at give 
eller nægte tilladelse, informerer den eller 
de kompetente myndighed(er) 
offentligheden og de myndigheder, der 
henvises til i artikel 6, stk. 1, herom i 
overensstemmelse med de nationale
procedurer, og stiller afgørelsen til 
rådighed for offentligheden og de 
myndigheder, der henvises til i artikel 6, 
stk. 1, i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om 
offentlig adgang til miljøoplysninger.
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Or. en

Begrundelse

Som følge af ændringsforslaget til artikel 8, stk. 1, omfatter afgørelsen om at give tilladelse 
alle oplysninger i den nuværende artikel 9, stk. 1, hvormed artikel 9, stk. 1, kan forenkles. 
Afgørelsen om anmodningen om byggetilladelse skal stilles til rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 
om offentlig adgang til miljøoplysninger.

Ændringsforslag 412
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der er truffet afgørelse om at give 
eller nægte tilladelse, informerer den eller 
de kompetente myndighed(er) 
offentligheden og de myndigheder, der 
henvises til i artikel 6, stk. 1, herom i 
overensstemmelse med de relevante 
procedurer, og stiller følgende oplysninger 
til rådighed for offentligheden:

1. Når der er truffet afgørelse om at give 
eller nægte tilladelse, informerer den eller 
de kompetente myndighed(er) hurtigst 
muligt offentligheden og de myndigheder, 
der henvises til i artikel 6, stk. 1, herom i 
overensstemmelse med de relevante 
procedurer og senest inden for 10 
arbejdsdage. Den eller de kompetente 
myndighed(er) stiller følgende oplysninger 
til rådighed for offentligheden:

Or. en

Ændringsforslag 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når der er truffet afgørelse om at give 
eller nægte tilladelse, informerer den eller 
de kompetente myndighed(er) 

1. Når der er truffet afgørelse om at give 
eller nægte tilladelse eller en anden 
afgørelse udstedt med henblik på at 
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offentligheden og de myndigheder, der 
henvises til i artikel 6, stk. 1, herom i 
overensstemmelse med de relevante 
procedurer, og stiller følgende oplysninger 
til rådighed for offentligheden:

opfylde kravene i dette direktiv, informerer 
den eller de kompetente myndighed(er) 
offentligheden og de myndigheder, der 
henvises til i artikel 6, stk. 1, herom i 
overensstemmelse med de relevante 
procedurer, og stiller følgende oplysninger 
til rådighed for offentligheden:

Or. pl

Ændringsforslag 414
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indholdet af afgørelsen og de 
betingelser, der eventuelt er knyttet til 
afgørelsen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 415
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter at have undersøgt miljørapporten 
og de betænkeligheder og synspunkter, 
som den berørte offentlighed har givet 
udtryk for: de vigtigste begrundelser og 
overvejelser, der ligger til grund for 
afgørelsen, herunder oplysninger om 
proceduren for offentlig deltagelse

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter at have undersøgt miljørapporten 
og de betænkeligheder og synspunkter, 
som den berørte offentlighed har givet 
udtryk for: de vigtigste begrundelser og 
overvejelser, der ligger til grund for 
afgørelsen, herunder oplysninger om 
proceduren for offentlig deltagelse

b) efter at have undersøgt miljørapporten, 
den berørte offentligheds kommentarer og
udtalelser og resultaterne af høringerne af 
offentligheden og de myndigheder, der er 
nævnt i artikel 6, stk. 1: de vigtigste 
begrundelser og overvejelser, der ligger til 
grund for afgørelsen

Or. it

Begrundelse

Tilpasning til teksten i artikel 6: Offentligheden deltager i beslutningsprocessen, idet den 
fremsætter "kommentarer og udtalelser" (jf. stk. 4); der tilføjes desuden en henvisning til 
høringsproceduren, som er nævnt i stk. 1, 5 og 7.

Ændringsforslag 417
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter at have undersøgt miljørapporten 
og de betænkeligheder og synspunkter, 
som den berørte offentlighed har givet 
udtryk for: de vigtigste begrundelser og 
overvejelser, der ligger til grund for 
afgørelsen, herunder oplysninger om 
proceduren for offentlig deltagelse

b) efter at have undersøgt miljørapporten 
og de betænkeligheder og synspunkter, 
som den berørte offentlighed har givet 
udtryk for: de vigtigste begrundelser og 
overvejelser, der ligger til grund for 
afgørelsen, herunder oplysninger om
hvordan de bemærkninger, der er 
modtaget i medfør af proceduren for 
offentlig deltagelse er taget i betragtning, 
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navnlig når et projekt indvirker på 
ejendomsværdierne

Or. en

Ændringsforslag 418
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) en beskrivelse af de vigtigste 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
begrænse og om muligt neutralisere 
væsentlige skadelige virkninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 419
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) hvor det er relevant, en beskrivelse af 
de overvågningsforanstaltninger, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 2.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 420
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 – litra a
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den berørte offentligheds ret til at 
indlede retssager i henhold til artikel 11.

Or. en

Ændringsforslag 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Som stk. 3 indsættes: udgår
"3. Medlemsstaterne kan også vælge at 
stille oplysningerne, jf. stk. 1, til rådighed 
for offentligheden, når den kompetente 
myndighed afslutter sin 
miljøkonsekvensvurdering af projektet."

Or. pl

Ændringsforslag 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Som stk. 3 indsættes: udgår
"3. Medlemsstaterne kan også vælge at 
stille oplysningerne, jf. stk. 1, til rådighed 
for offentligheden, når den kompetente 
myndighed afslutter sin 
miljøkonsekvensvurdering af projektet."
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Or. it

Begrundelse

Dette er overflødigt. Det foreskrives allerede i stk. 1, at den kompetente myndighed skal stille 
oplysninger om den afgørelse, der er truffet, til rådighed for offentligheden.

Ændringsforslag 423
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Som stk. 3 indsættes: udgår
"3. Medlemsstaterne kan også vælge at 
stille oplysningerne, jf. stk. 1, til rådighed 
for offentligheden, når den kompetente 
myndighed afslutter sin 
miljøkonsekvensvurdering af projektet."

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede stykke kan ikke accepteres. Bestemmelsen er overflødig, jf. artikel 9, stk. 1, 
eftersom miljøkonsekvensvurderingen afsluttes med, at der træffes afgørelse vedrørende 
tilladelsen.

Ændringsforslag 424
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) Artikel 11, stk. 2, affattes således:
"2. Medlemsstaterne afgør, på hvilket 
stadie der kan rejses indsigelse mod 
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afgørelser, handlinger eller undladelser, 
idet der gives mulighed for ved en domstol 
at få prøvet den materielle og processuelle 
lovlighed af enhver afgørelse, handling 
eller undladelse i overensstemmelse med 
stk. 1, herunder anvendelsen af 
midlertidige foranstaltninger for at sikre, 
at projektet ikke indledes, før 
revisionsprocessen er afsluttet."

Or. en

Ændringsforslag 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) Artikel 11, stk. 3, affattes således:
"3. Medlemsstaterne fastsætter, hvad der 
forstås ved tilstrækkelig interesse og 
krænkelse af en rettighed, i 
overensstemmelse med målet om at give 
den berørte offentlighed vidtgående 
adgang til klage og domstolsprøvelse. Med 
henblik på stk. 1, litra a), anses den 
interesse, som enhver ikkestatslig 
organisation, der:
a) har repræsentation på det territorium, 
som er berørt af de i artikel 6 omhandlede 
afgørelser, foranstaltninger eller 
udeladelser, og
b) opfylder kravene i den nationale 
lovgivning,
jf. artikel 1, stk. 2, måtte have, for 
tilstrækkelig. I forbindelse med stk. 1, litra 
b), i nærværende artikel anses sådanne 
organisationer også for at have 
rettigheder, der kan krænkes."

Or. it
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Ændringsforslag 426
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 b (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b) Artikel 11, stk. 4, andet afsnit, affattes
således:
"Sådanne procedurer skal være passende 
og effektive og give mulighed for at 
ansøge om indførelse af foreløbige 
retsmidler og skal være rimelige, 
afbalancerede, hurtige og ikke 
uoverkommeligt dyre."

Or. en

Ændringsforslag 427
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 11 – stk. 5 a (nyt) og 5 b(nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) I artikel 11 foretages følgende 
ændringer:
a) Følgende indsættes som stk. 5a:
"5a. Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
overtrædelse af procedure- og formkrav 
ikke har betydning for lovligheden af 
tilladelsen, såfremt fejlen sandsynligvis 
ikke ville have ændret beslutningen. Dette 
gælder i særdeleshed, når
a) enkeltpersoner eller myndigheder ikke 
er blevet inddraget i forbindelse med en 
ifølge dette direktiv påkrævet inddragelse 
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af myndigheder eller offentligheden, men 
hvor de pågældende aspekter var uden 
betydning, eller hvor der er blevet taget 
hensyn hertil i beslutningen
b) når oplysningerne ifølge artikel 9, 
stk. 1, er ufuldstændige, eller
c) hvis en ifølge dette direktiv påkrævet 
offentliggørelse var urigtig, men hvor 
oplysningsformålet i forbindelse med 
offentliggørelsen blev opfyldt. 
Medlemsstaternes ret til, som led i deres 
interne retsforskrifter, at fastsætte kravet 
om en rettighedskrænkelse ud over 
procedurefejlen berøres ikke."
b) Følgende indsættes som stk. 5b:
"5b. Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
fejlagtigt udførte trin i proceduren kan 
korrigeres, også efter at beslutningen er 
truffet, hvis procedurefejlen ikke er 
alvorlig og ikke berører projektets 
hovedlinjer. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder igen træffer en 
beslutning, hvor resultatet er åbent, også 
når fejlagtige trin i proceduren 
korrigeres."

Or. de

Ændringsforslag 428
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert halve år fra den dato, der er fastsat
i artikel 2, stk. 1, i direktiv XXX [OPOCE 
please introduce the n° of this Directive], 
underretter medlemsstaterne navnlig 
Kommissionen om:

Medlemsstaterne meddeler navnlig 
Kommissionen de kriterier og/eller 
grænseværdier, der vedtages med henblik 
på udvælgelse af de pågældende projekter
i henhold til artikel 4, stk. 2.
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Or. en

Begrundelse

Den foreslåede ændring er meget byrdefuld. Det vil være vanskeligt dels at fremskaffe 
forretningsoplysninger, dels at adskille VVM-omkostninger fra de omkostninger, der er 
forbundet med ansøgningen om byggetilladelse. Det vil ligeledes være vanskeligt at beregne 
de gennemsnitlige omkostninger. De eksisterende indberetningskrav er tilstrækkelige.

Ændringsforslag 429
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) antallet af projekter som omhandlet i 
bilag I og II, der er gjort til genstand for 
en miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 - 10

udgår

Or. en

Ændringsforslag 430
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) miljøkonsekvensvurderingernes 
fordeling på de projektkategorier, der er 
opført i bilag I og II

udgår

Or. en

Ændringsforslag 431
Marianne Thyssen
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Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) miljøkonsekvensvurderingernes 
fordeling på forskellige typer af bygherrer

udgår

Or. en

Ændringsforslag 432
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) antallet af projekter som omhandlet i 
bilag I og II, der er gjort til genstand for 
en afgørelse i henhold til artikel 4, stk. 2

udgår

Or. en

Ændringsforslag 433
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) den gennemsnitlige varighed af 
miljøkonsekvensvurderingsprocessen

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 434
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de gennemsnitlige omkostninger ved en 
miljøkonsekvensvurdering.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) de gennemsnitlige omkostninger ved en 
miljøkonsekvensvurdering.

udgår

Or. lt

Ændringsforslag 436
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 a og 12 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Som artikel 12a og 12b indsættes: udgår
"Artikel 12a
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12b 
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vedrørende udvælgelseskriterierne i bilag 
III og de oplysninger, der henvises til i 
bilag II.A og IV, med henblik på 
tilpasning til den videnskabelige og 
tekniske udvikling.
Artikel 12b
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i artikel 12a 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den [OPOCE 
please introduce date of the entry into 
force of this Directive]
3. Den i artikel 12a omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt, vedtaget i henhold 
til artikel 12a, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ."

Or. de
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Begrundelse

Den bemyndigelse, som skal tillægges Kommissionen til at foretage yderligere tilpasninger i 
bilagene gennem delegerede retsakter, er for vidtgående. Den ville betyde, at Kommissionen 
uden tilstrækkelig inddragelse af medlemsstaterne f.eks. kunne udvide VVM-forpligtelser i 
forbindelse med projekter. Så væsentlige ændringer af miljøkonsekvensvurderingen skal 
fortsat ske ved en procedure til ændring af direktivet.

Ændringsforslag 437
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 a og 12 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Som artikel 12a og 12b indsættes: udgår
"Artikel 12a
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12b 
vedrørende udvælgelseskriterierne i bilag 
III og de oplysninger, der henvises til i 
bilag II.A og IV, med henblik på 
tilpasning til den videnskabelige og
tekniske udvikling.
Artikel 12b
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i artikel 12a 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den [OPOCE 
please introduce date of the entry into 
force of this Directive]
3. Den i artikel 12a omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
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Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt, vedtaget i henhold 
til artikel 12a, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ."

Or. en

Ændringsforslag 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 a og 12 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Som artikel 12a og 12b indsættes: udgår
"Artikel 12a
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12b 
vedrørende udvælgelseskriterierne i bilag 
III og de oplysninger, der henvises til i
bilag II.A og IV, med henblik på 
tilpasning til den videnskabelige og 
tekniske udvikling.
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Artikel 12b
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i artikel 12a 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den [OPOCE 
please introduce date of the entry into 
force of this Directive]
3. Den i artikel 12a omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt, vedtaget i henhold 
til artikel 12a, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ."

Or. en

Begrundelse

Ændringen af bilagene er af lovgivningsmæssig karakter. Ændringen af bilagene i medfør af 
delegerede retsakter vil mindske direktivets forudsigelighed. Bilagene bør følgelig ændres i 
henhold til den almindelige lovgivningsprocedure.
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Ændringsforslag 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 a og 12 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Som artikel 12a og 12b indsættes: udgår
"Artikel 12a
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12b 
vedrørende udvælgelseskriterierne i bilag 
III og de oplysninger, der henvises til i 
bilag II.A og IV, med henblik på 
tilpasning til den videnskabelige og 
tekniske udvikling.
Artikel 12b
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i artikel 12a 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den [OPOCE 
please introduce date of the entry into 
force of this Directive]
3. Den i artikel 12a omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
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Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt, vedtaget i henhold 
til artikel 12a, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ."

Or. en

Ændringsforslag 440
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 a og 12 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Som artikel 12a og 12b indsættes: udgår
"Artikel 12a
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12b 
vedrørende udvælgelseskriterierne i bilag 
III og de oplysninger, der henvises til i 
bilag II.A og IV, med henblik på 
tilpasning til den videnskabelige og 
tekniske udvikling.
Artikel 12b
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i artikel 12a 
tillægges Kommissionen for en 
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ubegrænset periode fra den [OPOCE 
please introduce date of the entry into 
force of this Directive]
3. Den i artikel 12a omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt, vedtaget i henhold 
til artikel 12a, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ."

Or. en

Begrundelse

Alle bilag til direktivet udgør væsentlige dele af direktivet. Vi er ikke enige i direktivets 
anvendelse af delegerede retsakter, hvorfor artikel 12a og 12b bør udgå.

Ændringsforslag 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 b – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt for 
at sikre en korrekt 
miljøkonsekvensvurdering på grundlag af 
visse økonomiske sektorer, kan 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
industrien udvikle sektorspecifikke 
vejledninger og kriterier, der skal følges 
med henblik på at forenkle og fremme en 
standardisering af 
miljøkonsekvensvurderingerne.

Or. es

Ændringsforslag 442
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den
[DATE]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og bestemmelser 
samt et dokument, som gør rede for 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den
[OPOCE, indsæt venligst dato: senest 36 
måneder efter nærværende direktivs 
ikrafttrædelse]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og bestemmelser 
samt et dokument, som gør rede for 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte en tilstrækkelig frist i betragtning af ændringernes omfang. En 
frist på 36 måneder forekommer passende.
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Ændringsforslag 443
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[DATE]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og bestemmelser
samt et dokument, som gør rede for 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[DATE]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og 
bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 444
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne meddeler 
Kommissionen teksten til de vigtigste 
nationale retsforskrifter, som de udsteder 
på det område, der er omfattet af dette 
direktiv.

udgår

Or. en

Begrundelse

Overlapning, jf. stk. 1.

Ændringsforslag 445
Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 3



AM\937206DA.doc 79/84 PE510.871v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 3 udgår
Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato, er undergivet 
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv 
2011/92/EU som ændret ved nærværende 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

I henhold til det nye forslag indfører denne artikel anvendelse med tilbagevirkende kraft. 
Dette kan ikke accepteres i lyset af direktivets karakter.

Ændringsforslag 446
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, for hvilke der er indgivet
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato, er undergivet 
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv 
2011/92/EU som ændret ved nærværende 
direktiv.

Dette direktiv finder anvendelse på
projekter, for hvilke VVM-proceduren, 
herunder anmodning om tilladelse, blev 
formelt indledt efter den dato, der er anført 
i artikel 2, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 447
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Artikel 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er
afsluttet før denne dato, er undergivet
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv 
2011/92/EU som ændret ved nærværende 
direktiv.

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, er undergivet
den ordning, som er omhandlet i artikel 3 
- 11 i direktiv 2011/92/EU.

Or. fr

Begrundelse

Direktivet kan ikke have tilbagevirkende kraft, eftersom de juridiske forpligtelser, som følger 
af den nye tekst, afviger stærkt fra den foregående udgave.

Ændringsforslag 448
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato, er undergivet 
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv 
2011/92/EU som ændret ved nærværende 
direktiv.

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse efter den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato, er undergivet 
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv 
2011/92/EU som ændret ved nærværende 
direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden er det ikke ønskeligt, at det nye direktivs bestemmelser finder 
anvendelse på igangværende projekter. Det nye direktiv bør ikke finde anvendelse på 
projekter, som er blevet forelagt de kompetente myndigheder, efter at direktivet er blevet 
gennemført i national ret.

Ændringsforslag 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er
afsluttet før denne dato, er undergivet 
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv 
2011/92/EU som ændret ved nærværende 
direktiv.

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse efter den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, er undergivet 
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv 
2011/92/EU som ændret ved nærværende 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato, er undergivet 
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv 
2011/92/EU som ændret ved nærværende 
direktiv.

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, er ikke 
undergivet forpligtelserne i artikel 3 - 11 i 
direktiv 2011/92/EU som ændret ved 
nærværende direktiv.

Or. it

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør nærværende direktiv ikke have tilbagevirkende kraft.
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Ændringsforslag 451
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato, er undergivet 
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv 
2011/92/EU som ændret ved nærværende 
direktiv.

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato, er ikke undergivet 
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv 
2011/92/EU som ændret ved nærværende 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Hvis en projektudvikler har indledt en miljøkonsekvensvurdering, inden der er gennemført en 
revision af direktivet, behøver projektudvikleren ikke starte forfra igen. Det kommende 
direktiv bør undgå anvendelse med tilbagevirkende kraft.

Ændringsforslag 452
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato, er undergivet 
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv 
2011/92/EU som ændret ved nærværende 
direktiv.

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato, er undergivet 
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv 
2011/92/EU som ændret ved nærværende 
direktiv, såfremt bygherren anmoder om 
at fortsætte miljøkonsekvensvurderingen 
for sit projekt efter de nye bestemmelser.

Or. de
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Ændringsforslag 453
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato, er undergivet 
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv 
2011/92/EU som ændret ved nærværende 
direktiv.

Direktiv 2011/92/EU som ændret ved 
nærværende direktiv finder ikke 
anvendelse på projekter, for hvilke
forpligtelsen til at foretage en 
miljøkonsekvensvurdering er fastsat før 
den dato, der er anført i artikel 2, stk. 1,
med undtagelse af projekter, for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet senest 24 måneder efter 
førnævnte dato.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag kan resultere i, at projektudviklere skal gentage deres 
miljøkonsekvensvurdering for at overholde det ændrede direktiv. Det er vigtigt, at forslaget 
sikrer, at miljøkonsekvensvurderinger, der er foretaget i forbindelse med igangværende 
projekter, og som var overensstemmende på det pågældende tidspunkt, fortsat er gyldige.

Ændringsforslag 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato, er undergivet 
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv
2011/92/EU som ændret ved nærværende 
direktiv.

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato, skal være afsluttet 
senest otte måneder efter vedtagelsen af 
det ændrede direktiv.

Or. es

Ændringsforslag 455
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
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Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato, er undergivet 
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv 
2011/92/EU som ændret ved nærværende
direktiv.

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før den dato, der 
er anført i artikel 2, stk. 1, og for hvilke 
miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato, er undergivet 
forpligtelserne i artikel 3 - 11 i direktiv 
2011/92/EU i den affattelse, der gælder, 
indtil det ændrede direktiv er trådt i kraft.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til beskyttelsen af den berettigede forventning er det nødvendigt, at procedurer, 
hvor anmodningen om tilladelse er indgivet før gennemførelsesfristens udløb, skal kunne 
afsluttes efter bestemmelserne i det gældende VVM-direktiv. For et flertal af de 
miljøkonsekvensvurderinger, der er påbegyndt før gennemførelsesfristens udløb og ikke er 
afsluttet på datoen for fristens udløb, vil Kommissionens forslag betyde, at man skal begynde 
helt forfra efter de nye regler, som så gælder. Dette ville være i strid med 
proportionalitetsprincippet.


