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Amendement 316
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen 
op erkende en technisch bekwame 
deskundigen die de bevoegde autoriteit 
bijstand hebben verleend bij de 
voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde besluit.

Schrappen

Or. en

Amendement 317
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen die de bevoegde autoriteit 
bijstand hebben verleend bij de 
voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde besluit.

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport een beroep doen op 
technisch bekwame deskundigen die de 
bevoegde autoriteit bijstand hebben 
verleend bij de voorbereiding van het in 
artikel 5, lid 2, bedoelde besluit.

Or. nl
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Amendement 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen die de bevoegde autoriteit 
bijstand hebben verleend bij de 
voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde besluit.

De opdrachtgever doet voor de opstelling 
van het milieurapport, voor zover mogelijk, 
geen beroep op technisch bekwame 
deskundigen die de bevoegde autoriteit 
bijstand hebben verleend bij de 
voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde besluit.

Or. en

Motivering

Sommige deskundigen kunnen zeer gespecialiseerd zijn en in bepaalde gevallen zou het 
kunnen voorkomen dat er slechts één deskundige beschikbaar is. De huidige formulering is 
niet flexibel genoeg om hierin te voorzien.

Amendement 319
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen die de bevoegde autoriteit 
bijstand hebben verleend bij de 
voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde besluit.

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
bekwame deskundigen die de bevoegde 
autoriteit bijstand hebben verleend bij de 
voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde besluit.
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Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen die de bevoegde autoriteit 
bijstand hebben verleend bij de 
voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde besluit.

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
onafhankelijke en technisch bekwame 
deskundigen die de bevoegde autoriteit 
bijstand hebben verleend bij de 
voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde besluit.

Or. es

Amendement 321
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen die de bevoegde autoriteit 
bijstand hebben verleend bij de 
voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde besluit.

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
gekwalificeerde en technisch bekwame 
deskundigen die de bevoegde autoriteit 
bijstand hebben verleend bij de 
voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde besluit.

Or. en
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Amendement 322
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen die de bevoegde autoriteit 
bijstand hebben verleend bij de 
voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde besluit.

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
technisch bekwame deskundige personen
die de bevoegde autoriteit bijstand hebben 
verleend bij de voorbereiding van het in 
artikel 5, lid 2, bedoelde besluit.

Or. de

Motivering

Het streven om de volledigheid en de kwaliteit van de milieurapporten te waarborgen dan wel 
te verbeteren, moet ondersteund worden, maar een erkenning of certificering van deskundigen 
is hiervoor niet noodzakelijk. Indien autoriteiten en/of opdrachtgevers over de vereiste 
deskundigheid beschikken, dan moet daar ook gebruik van kunnen worden gemaakt.

Amendement 323
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen die de bevoegde autoriteit 
bijstand hebben verleend bij de 

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
technisch bekwame deskundigen die de 
bevoegde autoriteit bijstand hebben 
verleend bij de voorbereiding van het in 
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voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde besluit.

artikel 5, lid 2, bedoelde besluit.

Or. fr

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van erkende en 
technisch bekwame deskundigen 
(bijvoorbeeld vereiste kwalificaties, 
evaluatieopdracht, certificering en 
intrekking van de vergunning) worden 
bepaald door de lidstaten.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het streven om de volledigheid en de kwaliteit van de milieurapporten te waarborgen dan wel 
te verbeteren, moet ondersteund worden, maar een erkenning of certificering van deskundigen 
is hiervoor niet noodzakelijk. Indien autoriteiten en/of opdrachtgevers over de vereiste 
deskundigheid beschikken, dan moet daar ook gebruik van kunnen worden gemaakt.

Amendement 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van erkende en 
technisch bekwame deskundigen 
(bijvoorbeeld vereiste kwalificaties, 
evaluatieopdracht, certificering en 
intrekking van de vergunning) worden 
bepaald door de lidstaten.

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 326
Marianne Thyssen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van erkende en 
technisch bekwame deskundigen 
(bijvoorbeeld vereiste kwalificaties, 
evaluatieopdracht, certificering en 
intrekking van de vergunning) worden 
bepaald door de lidstaten.

Schrappen

Or. en
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Amendement 327
Richard Seeber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van erkende en 
technisch bekwame deskundigen 
(bijvoorbeeld vereiste kwalificaties, 
evaluatieopdracht, certificering en 
intrekking van de vergunning) worden 
bepaald door de lidstaten.

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van bekwame 
deskundigen (bijvoorbeeld vereiste 
kwalificaties, evaluatieopdracht, 
certificering en intrekking van de 
vergunning) worden bepaald door de 
lidstaten.

Or. de

Amendement 328
Gilles Pargneaux

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van erkende en 
technisch bekwame deskundigen 
(bijvoorbeeld vereiste kwalificaties, 
evaluatieopdracht, certificering en 
intrekking van de vergunning) worden 
bepaald door de lidstaten.

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van erkende 
bekwame deskundigen (bijvoorbeeld 
vereiste kwalificaties, evaluatieopdracht, 
certificering en intrekking van de 
vergunning) worden bepaald door de 
lidstaten.

Or. fr

Motivering

Het is aan de opdrachtgever om het milieueffectbeoordelingsrapport op te stellen. Bijgevolg 
is de kwaliteit van dit milieurapport zijn verantwoordelijkheid.
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Amendement 329
Struan Stevenson

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van erkende en 
technisch bekwame deskundigen 
(bijvoorbeeld vereiste kwalificaties, 
evaluatieopdracht, certificering en 
intrekking van de vergunning) worden 
bepaald door de lidstaten.

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van 
gekwalificeerde en technisch bekwame 
deskundigen (bijvoorbeeld vereiste 
kwalificaties, evaluatieopdracht, 
certificering en intrekking van de 
vergunning) worden bepaald door de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 330
Sandrine Bélier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van erkende en 
technisch bekwame deskundigen 
(bijvoorbeeld vereiste kwalificaties, 
evaluatieopdracht, certificering en 
intrekking van de vergunning) worden 
bepaald door de lidstaten.

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van 
onafhankelijke erkende en technisch 
bekwame deskundigen (bijvoorbeeld 
vereiste kwalificaties, evaluatieopdracht, 
certificering en intrekking van de 
vergunning) worden bepaald door de 
lidstaten.

Or. en
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Amendement 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van erkende en 
technisch bekwame deskundigen 
(bijvoorbeeld vereiste kwalificaties, 
evaluatieopdracht, certificering en 
intrekking van de vergunning) worden 
bepaald door de lidstaten.

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van erkende en 
technisch bekwame deskundigen 
(bijvoorbeeld vereiste kwalificaties, 
evaluatieopdracht, certificering en 
intrekking van de vergunning alsmede 
vergoedingsregelingen) worden bepaald 
door de lidstaten.

Or. lt

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onafhankelijke deskundigen zijn 
verantwoordelijk voor de 
milieueffectbeoordelingen die zij 
uitvoeren, waarop zij toezicht houden of 
die zij positief dan wel negatief beoordeeld 
hebben. 

Or. es
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Amendement 333
João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) Het volgende lid 1 wordt toegevoegd:
“-1. Het publiek dient het recht te krijgen 
een milieueffectbeoordeling aan te vragen 
voor een bepaald project, middels 
inspraakprocedures die met name gericht 
zijn op burgers, lokale overheden en 
ngo’s.
De lidstaten dragen zorg voor de 
invoering van maatregelen, en creëren de 
noodzakelijke condities, om de 
uitoefening van dit recht te waarborgen.”

Or. pt

Amendement 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) Lid 1 wordt vervangen door:
"1. De lidstaten treffen de nodige 
maatregelen om te verzekeren dat de 
instanties die op grond van hun 
specifieke verantwoordelijkheden op 
milieugebied met het project te maken 
kunnen krijgen, de gelegenheid krijgen 
advies uit te brengen over de door de 
opdrachtgever verstrekte informatie en 
over de aanvraag om een vergunning. Te 
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dien einde wijzen de lidstaten in het 
algemeen of per geval de te raadplegen 
instanties aan. Deze worden in kennis 
gesteld van de krachtens artikel 5 
verzamelde informatie. De 
gedetailleerde regeling van deze 
raadpleging wordt door de lidstaten 
vastgesteld."

Or. it

Motivering

Hiermee wordt verduidelijkt dat de lokale instanties op wiens grondgebied het aan de MEB 
onderworpen project plaatsvindt ook behoren tot de bij het project betrokken autoriteiten die 
moeten worden geraadpleegd, op voorwaarde dat dergelijke instanties niet met de bevoegde 
autoriteit(en) samenvallen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter -a (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) lid 2 wordt vervangen door:
“2. Het publiek wordt in een vroegtijdig 
stadium van de in artikel 2, lid 2, bedoelde 
milieubesluitvormingsprocedures en 
zodra informatie redelijkerwijs kan 
worden verstrekt, via een centraal portaal 
dat toegankelijk is voor het publiek in 
overeenstemming met artikel 7, lid 1, van 
Richtlijn 2003/4/EG, openbare 
bekendmakingen en andere passende 
middelen zoals elektronische media, 
geïnformeerd over de volgende zaken:
(a) de aanvraag om een vergunning;
(b) het feit dat het project aan een milieu-
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effectbeoordelingsprocedure is 
onderworpen en, voorzover relevant, het 
feit dat artikel 7 van toepassing is;
(c) nadere gegevens over de bevoegde 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor 
de besluitvorming, waarbij relevante 
informatie kan worden verkregen, 
waaraan opmerkingen of vragen kunnen 
worden voorgelegd en nadere gegevens 
over de termijnen voor het toezenden van 
opmerkingen of vragen;
(d) de aard van de eventuele besluiten of, 
indien van toepassing, het ontwerp-
besluit;
(e) een indicatie van de beschikbaarheid 
van de ingevolge artikel 5 verzamelde 
informatie;
(f) tijd, plaats en wijze van verstrekking 
van de relevante informatie;
(g) nadere gegevens inzake de regelingen 
voor inspraak die ingevolge lid 5 zijn 
vastgesteld; 
(g bis) het feit dat artikel 8, lid 2, van 
toepassing is en details van de herziening 
of aanpassing van het milieurapport en de 
aanvullende verzachtende of 
compenserende maatregelen die 
overwogen worden; 
(g ter) de resultaten van de 
overeenkomstig artikel 8, lid 2, 
uitgevoerde monitoring.”

Or. en

Motivering

Met het oog op het ondersteunen van de toegankelijkheid en transparantie moet in iedere 
lidstaat een centraal portaal met tijdig beschikbare milieu-informatie via elektronische weg 
toegankelijk worden gemaakt. Daarnaast voorzien de nieuwe punten (g bis) en (g ter) in 
toegang tot informatie met betrekking tot de herziening of aanpassing van het milieurapport 
en de aanvullende verzachtende of compenserende maatregelen, die worden vastgesteld in de 
nieuwe tekst van artikel 8, lid 2.
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Amendement 336
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter -a bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) lid 3 wordt vervangen door:
“3. De lidstaten waarborgen dat binnen 
redelijke termijnen het volgende 
beschikbaar wordt gesteld, minimaal via 
een centraal portaal dat via elektronische 
weg toegankelijk is voor het publiek: 
(a) de ingevolge artikel 5 verzamelde 
informatie; 
(b) in overeenstemming met de nationale 
wetgeving, de voornaamste rapporten en 
adviezen die aan de bevoegde instanties 
zijn uitgebracht op het tijdstip waarop het 
betrokken publiek wordt geïnformeerd in 
overeenstemming met lid 2 van dit artikel; 
(c) overeenkomstig de bepalingen van 
Richtlijn 2003/4/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 januari 
2003 inzake de toegang van het publiek 
tot milieu-informatie, andere informatie 
dan de in lid 2 bedoelde die relevant is 
voor het besluit overeenkomstig artikel 8 
van deze richtlijn en die pas beschikbaar 
wordt nadat het betrokken publiek 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel is 
geïnformeerd.”

Or. en

Motivering

Met het oog op het ondersteunen van de toegankelijkheid en transparantie moet in iedere 
lidstaat een centraal portaal met tijdig beschikbare milieu-informatie via elektronische weg 
toegankelijk worden gemaakt.
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Amendement 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter -a bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a bis) Aan lid 3 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"Verzoeken om toegang tot de informatie 
als bedoeld in dit lid worden behandeld 
overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5 van 
Richtlijn 2003/4/EG van het Europees 
Parlement en de Raad."

Or. it

Amendement 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter -a ter (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a ter) Lid 4 wordt vervangen door:
"4. Het betrokken publiek dient in een 
vroeg stadium reële mogelijkheden tot 
inspraak in de in artikel 2, lid 2, 
bedoelde 
milieubesluitvormingsprocedures te 
krijgen via zijn relatie met de bevoegde 
autoriteit(en). Deze zijn op 
beslissingsniveau verplicht om de 
opmerkingen en meningen te rapporteren 
die het publiek, wanneer alle opties open 
zijn, mag kenbaar maken voordat het 
besluit over de vergunningsaanvraag 
wordt genomen."
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Or. it

Amendement 339
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter -a ter (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a ter) lid 4 wordt vervangen door:
“4. Het betrokken publiek dient in een 
vroeg stadium reële mogelijkheden tot 
inspraak in de in artikel 2, lid 2, artikel 4, 
lid 1, artikel 4, lid 5, en artikel 5, lid 2, 
bedoelde 
milieubesluitvormingsprocedures te 
krijgen en heeft daartoe het recht 
wanneer alle opties open zijn 
opmerkingen en meningen kenbaar te 
maken aan de bevoegde instantie(s) 
voordat een besluit […] wordt genomen.”

Or. en

Motivering

Inspraak van het publiek moet ook verplicht zijn voor de screening en scoping, die essentiële 
onderdelen van de milieubesluitvormingsprocedure zijn.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter -a quater (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a quater) lid 5 wordt vervangen door:
“5. De nadere regelingen voor het 
informeren van het publiek (bijvoorbeeld 
met aanplakbiljetten binnen een bepaalde 
omtrek of publicatie in plaatselijke 
kranten) en de raadpleging van het 
betrokken publiek (bijvoorbeeld 
schriftelijk of met een openbare enquête), 
worden bepaald door de lidstaten. De 
lidstaten treffen de nodige maatregelen 
om te waarborgen dat de relevante 
informatie beschikbaar wordt gesteld via 
een centraal portaal dat toegankelijk is 
voor het publiek overeenkomstig artikel 7, 
lid 1, van Richtlijn 2003/4/EG.”

Or. en

Motivering

Met het oog op het ondersteunen van de toegankelijkheid en transparantie moet in iedere 
lidstaat een centraal portaal met tijdig beschikbare milieu-informatie via elektronische weg 
toegankelijk worden gemaakt.

Amendement 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt voor de verschillende fasen in
redelijke termijnen voorzien met 
voldoende tijd om:

De lidstaten stellen voor de verschillende 
fasen verplichte termijnen vast:

Or. en
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Motivering

Verplichte termijnen anders dan die voor publieke inspraak voor de verschillende fasen 
moeten in de richtlijn specifieker worden geformuleerd. Een voorstel voor het vaststellen van 
een specifieke termijn voor deze fasen van de procedure zou in overweging moeten worden 
genomen.

Amendement 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Er wordt voor de verschillende fasen in 
redelijke termijnen voorzien met 
voldoende tijd om:

De lidstaten voorzien voor de 
verschillende fasen in bindende termijnen:

Or. it

Motivering

Het is voor een succesvolle uitvoering van de hele procedure van cruciaal belang dat de 
termijnen vastliggen.

Amendement 343
Marianne Thyssen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het betrokken publiek en de in artikel 6, 
lid 1, bedoelde autoriteiten de gelegenheid 
te bieden zich voor te bereiden en 
daadwerkelijk deel te nemen aan de 
milieubesluitvorming als bedoeld in dit 

(b) het betrokken publiek en de in artikel 6, 
lid 1, bedoelde autoriteiten de gelegenheid 
te bieden zich voor te bereiden en 
daadwerkelijk deel te nemen aan de 
milieueffectbeoordeling. Met name 
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artikel. bedraagt de termijn waarbinnen het 
betrokken publiek wordt geraadpleegd 
over het in artikel 5, lid 1, bedoelde 
milieurapport ten minste 30 dagen.

Or. en

Motivering

De term milieubesluitvorming moet worden vervangen door de term milieueffectbeoordeling. 
We kunnen minimumtermijnen voor publieke inspraak aanvaarden, maar zijn tegen 
maximumtermijnen.

Amendement 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De termijn waarbinnen het betrokken 
publiek wordt geraadpleegd over het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
bedraagt ten minste 30 dagen en ten 
hoogste 60 dagen. In uitzonderlijke 
gevallen, wanneer de aard, de 
complexiteit, de locatie of de omvang van 
het voorgestelde project dat vereisten, kan 
de bevoegde autoriteit die termijn met 30 
dagen verlengen; in dat geval deelt de 
bevoegde autoriteit de opdrachtgever mee 
welke redenen aan de basis liggen van die 
verlenging.

Schrappen

Or. de

Motivering

Regels ten aanzien van termijnen moeten in de betreffende specifieke wetgeving worden 
vastgesteld.
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Amendement 345
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter b (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De termijn waarbinnen het betrokken 
publiek wordt geraadpleegd over het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
bedraagt ten minste 30 dagen en ten 
hoogste 60 dagen. In uitzonderlijke 
gevallen, wanneer de aard, de 
complexiteit, de locatie of de omvang van 
het voorgestelde project dat vereisten, kan 
de bevoegde autoriteit die termijn met 30 
dagen verlengen; in dat geval deelt de 
bevoegde autoriteit de opdrachtgever mee 
welke redenen aan de basis liggen van die 
verlenging.

Schrappen

Or. en

Motivering

We kunnen minimumtermijnen voor publieke inspraak aanvaarden, maar zijn tegen 
maximumtermijnen.

Amendement 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De termijn waarbinnen het betrokken 
publiek wordt geraadpleegd over het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 

7. De termijn waarbinnen het betrokken 
publiek wordt geraadpleegd over het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
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bedraagt ten minste 30 dagen en ten 
hoogste 60 dagen. In uitzonderlijke 
gevallen, wanneer de aard, de 
complexiteit, de locatie of de omvang van 
het voorgestelde project dat vereisten, kan 
de bevoegde autoriteit die termijn met 30 
dagen verlengen; in dat geval deelt de 
bevoegde autoriteit de opdrachtgever mee 
welke redenen aan de basis liggen van die 
verlenging.

bedraagt ten minste 30 dagen en ten 
hoogste 60 dagen.

Or. it

Motivering

Het is voor een succesvolle uitvoering van de hele procedure van cruciaal belang dat de 
termijnen vastliggen.

Amendement 347
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De termijn waarbinnen het betrokken 
publiek wordt geraadpleegd over het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
bedraagt ten minste 30 dagen en ten 
hoogste 60 dagen. In uitzonderlijke 
gevallen, wanneer de aard, de complexiteit, 
de locatie of de omvang van het 
voorgestelde project dat vereisten, kan de 
bevoegde autoriteit die termijn met 30 
dagen verlengen; in dat geval deelt de 
bevoegde autoriteit de opdrachtgever mee 
welke redenen aan de basis liggen van die 
verlenging.

7. De termijn waarbinnen het betrokken 
publiek wordt geraadpleegd over het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
bedraagt ten minste 30 dagen en ten 
hoogste 60 dagen. In uitzonderlijke 
gevallen, wanneer de aard, de complexiteit, 
de locatie of de omvang van het 
voorgestelde project dat vereisten, kan de 
bevoegde autoriteit die termijn met 
maximaal 30 dagen verlengen; in dat geval 
deelt de bevoegde autoriteit de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van die verlenging.

Or. de
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Amendement 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – letter b bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 6 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Het volgende lid 7 bis wordt 
ingevoegd:
"7 bis. In gevallen waarin dit op grond 
van de wet van toepassing is, moet bij het 
voorleggen van alternatieven voor het 
voorgestelde project getracht worden de 
eigenaren van particuliere grond of de 
frequente gebruikers van openbare grond 
te betrekken bij de oplossingen." 

Or. es

Motviering

Hiermee wordt beoogd de inspraak van de eigenaren of gebruikers van grond te vergroten, 
indien de uitvoeringswet van lidstaten hierin voorziet.

Amendement 349
Andrea Zanoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten treffen de nodige 
maatregelen opdat de projecten worden 
gebouwd en geëxploiteerd overeenkomstig 
de volgende beginselen:
(a) alle passende maatregelen ter 
voorkoming van verontreiniging worden 
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getroffen en geen aanzienlijke 
verontreiniging wordt veroorzaakt;
(b) de beste beschikbare technieken 
worden toegepast en natuurlijke 
hulpbronnen en energie worden efficiënt 
gebruikt;
(c) de productie van afvalstoffen wordt 
voorkomen en waar toch afvalstoffen 
worden voorgebracht, moeten zij in 
prioriteitsvolgorde en overeenkomstig 
Richtlijn 2008/98/EG worden voorbereid 
voor hergebruik, gerecycleerd, 
teruggewonnen of, wanneer dat technisch 
en economisch onmogelijk is, zodanig 
worden verwijderd dat milieueffecten 
worden voorkomen of beperkt;
(d) de nodige maatregelen worden 
getroffen om ongevallen te voorkomen en 
de gevolgen daarvan te beperken;
(e) bij de definitieve stopzetting van de 
activiteiten worden de nodige maatregelen 
getroffen om elk risico van 
verontreiniging te voorkomen en het 
bedrijfsterrein weer in een bevredigende 
toestand te brengen.
Indien met het oog op een 
milieukwaliteitsnorm strengere 
voorwaarden moeten gelden dan die welke 
door toepassing van de beste beschikbare 
technieken haalbaar zijn, moeten in de 
vergunning extra voorwaarden worden 
gesteld, onverminderd andere 
maatregelen die getroffen kunnen worden 
om aan de milieukwaliteitsnormen te 
voldoen.

Or. en

Motivering

Met Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies (en de voormalige IPPC-richtlijn) is 
voor bepaalde industriële installaties reeds een basisset van besluitvormingscriteria op EU-
niveau ingevoerd. Dergelijke criteria zouden ook nuttig kunnen zijn voor de MEB-richtlijn. 
Aangezien de MEB-richtlijn een grondige beoordeling van milieueffecten verplicht stelt, lijkt 
het voor de hand te liggen om, na vaststelling van een uitgebreide documentatieplicht voor de 
opdrachtgever, ook concrete criteria voor de evaluatie van de projecten toe te voegen.
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Amendement 350
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten treffen de volgende 
noodzakelijke maatregelen om ervoor te 
zorgen dat projecten overeenkomstig de 
volgende beginselen worden opgezet en 
uitgevoerd:
a) alle passende maatregelen ter 
voorkoming van verontreinigingen 
worden getroffen en er wordt geen 
belangrijke verontreiniging veroorzaakt;
b) de beste beschikbare technieken 
worden toegepast en natuurlijke 
hulpbronnen en energie worden efficiënt 
gebruikt;
c) de productie van afval wordt 
voorkomen en, indien er toch afvalstoffen 
worden voortgebracht, moeten zij in 
prioriteitsvolgorde en overeenkomstig 
Richtlijn 2008/98/EG worden voorbereid 
voor hergebruik, gerecycleerd, 
teruggewonnen of, wanneer dat technisch 
en economisch onmogelijk is, zodanig 
worden verwijderd dat milieueffecten 
worden voorkomen of beperkt;
d) de nodige maatregelen worden 
getroffen om ongevallen te voorkomen en 
de gevolgen daarvan te beperken;
e) bij de definitieve stopzetting van de 
activiteiten worden de nodige maatregelen 
getroffen om elk risico van 
verontreiniging te voorkomen en het 
bedrijfsterrein weer in reglementaire 
toestand te brengen.
Indien met het oog op een 
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milieukwaliteitsnorm strengere 
voorwaarden moeten gelden dan die welke 
door toepassing van de beste beschikbare 
technieken haalbaar zijn, moeten in de 
vergunning extra voorwaarden worden 
gesteld, onverminderd andere 
maatregelen die getroffen kunnen worden 
om aan de milieukwaliteitsnormen te 
voldoen.

Or. de

Amendement 351
João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De resultaten van de raadplegingen en 
de krachtens de artikelen 5, 6 en 7 
ingewonnen informatie worden in het 
kader van de vergunningsprocedure in 
aanmerking genomen. Daartoe wordt in 
het besluit om een vergunning te verlenen 
de volgende informatie opgenomen:

1. Met de resultaten van de raadplegingen 
en de krachtens de artikelen 5, 6 en 7 
ingewonnen informatie wordt in het kader 
van de vergunningsprocedure naar 
behoren rekening gehouden. De volledige 
bijdrage van de geraadpleegde instanties 
en de vrijwillige bijdragen van personen 
en organisaties dienen elektronisch 
toegankelijk te worden gemaakt, met 
index, teneinde de aanbesteding en de 
inspraakprocedure te bevorderen. Daartoe 
wordt in het besluit om een vergunning te 
verlenen de volgende informatie 
opgenomen:

Or. pt

Amendement 352
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
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Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De resultaten van de raadplegingen en 
de krachtens de artikelen 5, 6 en 7 
ingewonnen informatie worden in het 
kader van de vergunningsprocedure in 
aanmerking genomen. Daartoe wordt in 
het besluit om een vergunning te verlenen 
de volgende informatie opgenomen:

1. De resultaten van de raadplegingen en 
de krachtens de artikelen 5, 6 en 7 
ingewonnen informatie worden in het 
kader van de vergunningsprocedure naar 
behoren in overweging genomen en in 
detail beoordeeld. Daartoe wordt in het 
besluit om een vergunning te verlenen de 
volgende informatie opgenomen:

Or. en

Amendement 353
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De resultaten van de raadplegingen en 
de krachtens de artikelen 5, 6 en 7 
ingewonnen informatie worden in het 
kader van de vergunningsprocedure in 
aanmerking genomen. Daartoe wordt in
het besluit om een vergunning te verlenen 
de volgende informatie opgenomen:

1. De resultaten van de raadplegingen en 
de krachtens de artikelen 5, 6 en 7 
ingewonnen informatie worden in het 
kader van de vergunningsprocedure in 
aanmerking genomen. Het besluit om een 
vergunning te verlenen bevat de volgende 
informatie 

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie kan worden vereenvoudigd.
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Amendement 354
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de milieubeoordeling door de in artikel 
3 bedoelde bevoegde autoriteit en de aan 
het besluit gekoppelde milieuvoorwaarden, 
waaronder een beschrijving van de 
belangrijkste maatregelen om aanzienlijke 
nadelige effecten te vermijden, te beperken 
en, indien mogelijk, te verhelpen;

a) de aan het besluit gekoppelde 
milieuvoorwaarden, waaronder een 
beschrijving van de belangrijkste 
maatregelen om aanzienlijke nadelige 
effecten te vermijden, te beperken en, 
indien mogelijk, te verhelpen;

Or. en

Motivering

De beoordeling door de bevoegde autoriteit moet in feite een controle van het milieurapport 
zijn. Daarnaast mag deze controle niet worden opgenomen in het besluit waarmee de 
vergunning wordt verleend.

Amendement 355
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de milieubeoordeling door de in artikel 
3 bedoelde bevoegde autoriteit en de aan 
het besluit gekoppelde milieuvoorwaarden, 
waaronder een beschrijving van de 
belangrijkste maatregelen om aanzienlijke 
nadelige effecten te vermijden, te beperken 
en, indien mogelijk, te verhelpen;

a) Resultaten van de milieubeoordeling, 
met inbegrip van een samenvatting van de 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 
ontvangen opmerkingen en de aan het 
besluit gekoppelde milieuvoorwaarden, 
waaronder een beschrijving van de 
belangrijkste maatregelen om aanzienlijke 
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nadelige effecten te vermijden, te beperken 
en, indien mogelijk, te verhelpen;

Or. en

Amendement 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de milieubeoordeling door de in artikel 
3 bedoelde bevoegde autoriteit en de aan 
het besluit gekoppelde milieuvoorwaarden, 
waaronder een beschrijving van de 
belangrijkste maatregelen om aanzienlijke 
nadelige effecten te vermijden, te beperken 
en, indien mogelijk, te verhelpen;

a) de resultaten van de milieubeoordeling 
met een samenvatting van de 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 
ontvangen opmerkingen en de aan het 
besluit gekoppelde milieuvoorwaarden, 
waaronder een beschrijving van de 
belangrijkste maatregelen om aanzienlijke 
nadelige effecten te vermijden, te beperken 
en, indien mogelijk, te verhelpen;”

Or. pl

Amendement 357
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de milieubeoordeling door de in artikel 3 
bedoelde bevoegde autoriteit en de aan het 
besluit gekoppelde milieuvoorwaarden, 
waaronder een beschrijving van de 
belangrijkste maatregelen om aanzienlijke 
nadelige effecten te vermijden, te beperken 

a) de resultaten van de milieubeoordeling 
door de in artikel 3 bedoelde bevoegde 
autoriteit en de aan het besluit gekoppelde 
milieuvoorwaarden, waaronder een 
beschrijving van de belangrijkste 
maatregelen om aanzienlijke nadelige 
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en, indien mogelijk, te verhelpen; effecten te vermijden, te beperken en, 
indien mogelijk, te verhelpen;

Or. de

Amendement 358
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de belangrijkste redenen om, in het licht 
van de andere onderzochte alternatieven, 
voor het gekozen project te opteren, 
waaronder de te verwachten ontwikkeling 
van de bestaande toestand van het milieu 
zonder de uitvoering van het project 
(referentiescenario);

b) de belangrijkste redenen om voor het 
project een vergunning te verlenen;

Or. en

Motivering

Het door de opdrachtgever voorgestelde project is het onderwerp van de aanvraag om een 
vergunning. De bevoegde autoriteit moet motiveren waarom aan dat project al dan niet een 
vergunning kan worden verleend. Deze motivering omvat niet noodzakelijk ook een 
motivering met betrekking tot de alternatieven.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de belangrijkste redenen om, in het licht
van de andere onderzochte alternatieven, 
voor het gekozen project te opteren, 
waaronder de te verwachten ontwikkeling 
van de bestaande toestand van het milieu 
zonder de uitvoering van het project 
(referentiescenario);

b) de belangrijkste reden voor het gekozen 
project, met inachtneming van de andere 
onderzochte alternatieven;

Or. de

Motivering

In de MEB-richtlijn moet geen keuzemogelijkheid voor de autoriteit worden vastgelegd, 
aangezien dit in strijd zou zijn met andere Europese wetgeving op het gebied van de 
vergunning voor projecten. Het vaststellen van een referentiescenario is een 
ongerechtvaardigde uitbreiding van de geldende wetgeving; het is bovendien niet duidelijk 
hoe dit scenario kan worden vastgesteld.

Amendement 360
Eija-Riitta Korhola,

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de belangrijkste redenen om, in het licht 
van de andere onderzochte alternatieven, 
voor het gekozen project te opteren, 
waaronder de te verwachten ontwikkeling 
van de bestaande toestand van het milieu 
zonder de uitvoering van het project 
(referentiescenario);

b) de belangrijkste redenen om, in het licht 
van de andere onderzochte alternatieven, 
voor het gekozen project te opteren.

Or. en
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Amendement 361
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de belangrijkste redenen om, in het 
licht van de andere onderzochte 
alternatieven, voor het gekozen project te 
opteren, waaronder de te verwachten 
ontwikkeling van de bestaande toestand 
van het milieu zonder de uitvoering van het 
project (referentiescenario);

b) een samenvatting van de door de 
opdrachtgever onderzochte alternatieven, 
waaronder de te verwachten ontwikkeling 
van de bestaande toestand van het milieu 
zonder de uitvoering van het project 
(referentiescenario);

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de belangrijkste redenen om, in het licht 
van de andere onderzochte alternatieven, 
voor het gekozen project te opteren, 
waaronder de te verwachten ontwikkeling 
van de bestaande toestand van het milieu 
zonder de uitvoering van het project 
(referentiescenario);

b) de belangrijkste redenen om, in het licht 
van de beoordeling van andere redelijke
alternatieven, voor het gekozen project te 
opteren, waaronder de te verwachten 
ontwikkeling van de bestaande toestand 
van het milieu zonder de uitvoering van het 
project (referentiescenario);

Or. en

Amendement 363
Struan Stevenson
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een samenvatting van de 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 
ontvangen opmerkingen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze bepaling wordt niet uit de wetgeving verwijderd, maar toegevoegd in punt (a) om het 
document te stroomlijnen.

Amendement 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een samenvatting van de 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 
ontvangen opmerkingen;

Schrappen

Or. pl

Amendement 365
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een samenvatting van de 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 
ontvangen opmerkingen;

Schrappen

Or. en

Motivering

(c) is reeds in (d) vervat.

Amendement 366
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een toelichting van de wijze waarop de 
milieuoverwegingen in de verleende 
vergunning zijn opgenomen en waarop de 
resultaten van de raadplegingen en de 
krachtens de artikelen 5, 6 en 7 
ingewonnen informatie zijn meegenomen 
of op een andere manier behandeld.

d) een toelichting van de wijze waarop de 
milieuoverwegingen in de verleende 
vergunning zijn opgenomen en waarop het 
milieurapport en de resultaten van de 
raadplegingen en de krachtens de artikelen 
5, 6 en 7 ingewonnen informatie zijn 
meegenomen of op een andere manier 
behandeld.

Or. en

Amendement 367
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – letter d – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor projecten die aanzienlijke nadelige 
grensoverschrijdende effecten kunnen 
hebben, dient de bevoegde autoriteit te 
motiveren waarom geen rekening is 
gehouden met de door de getroffen 
lidstaat tijdens de overeenkomstig artikel 
7 georganiseerde raadplegingen 
ontvangen opmerkingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De laatste zin kan worden geschrapt, omdat de inhoud reeds in a) tot en met d) is vervat.

Amendement 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – alinea 1 - letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Aan de genoemde voorwaarden 
wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de 
lidstaten overeenkomstig artikel 2, lid 2 
een andere procedure instellen om te 
voldoen aan de voorschriften uit deze 
richtlijn, het besluit dat wordt genomen 
na afloop van de milieueffectbeoordeling 
de informatie bevat die onder de letters a) 
- d) staat genoemd en passende regels zijn 
vastgesteld om te voldoen aan de 
voorwaarde die is bepaald in lid 4.

Or. pl
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Amendement 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien uit de raadplegingen en de 
overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 
verzamelde informatie blijkt dat een 
project aanzienlijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zal hebben, dient de 
bevoegde autoriteit zo snel mogelijk en in 
nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever en de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde autoriteiten na te gaan of het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
moet worden herzien en of het project 
moet worden aangepast om deze nadelige 
effecten te vermijden of te beperken en of 
er behoefte is aan extra verzachtende en 
compenserende maatregelen.

Schrappen

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, neemt zij in die 
vergunning maatregelen op om de 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu te monitoren teneinde de 
uitvoering van het project en de verwachte 
doelmatigheid van de verzachtende en 
compenserende maatregelen te 
beoordelen en na te gaan of er geen 
onvoorzienbare nadelige effecten 
optreden.
Het soort parameters dat wordt 
gemonitord en de monitoringtermijn 
moeten evenredig zijn met de aard, de 
locatie en de omvang van het voorgestelde 
project en met het belang van de 
milieueffecten ervan.
Indien passend kan gebruik worden 
gemaakt van bestaande 
monitoringregelingen op grond van 
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andere wetgeving van de Unie.

Or. en

Motivering

Andere wetgevingsinstrumenten voorzien al in ex-postmonitoringverplichtingen voor 
projecten met aanzienlijke milieueffecten. Ex-postverplichtingen binnen de MER zouden 
leiden tot de onnodige duplicering van wetgeving. De verplichting om onvoorzienbare 
gebeurtenissen vast te stellen is op zich al problematisch.

Amendement 370
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien uit de raadplegingen en de 
overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 
verzamelde informatie blijkt dat een 
project aanzienlijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zal hebben, dient de 
bevoegde autoriteit zo snel mogelijk en in 
nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever en de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde autoriteiten na te gaan of het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
moet worden herzien en of het project 
moet worden aangepast om deze nadelige 
effecten te vermijden of te beperken en of 
er behoefte is aan extra verzachtende en 
compenserende maatregelen.

2. Indien de bevoegde autoriteit op grond 
van de raadplegingen en de 
overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 
verzamelde informatie tot de conclusie 
komt dat een project aanzienlijke nadelige 
gevolgen voor het milieu zal hebben, dient 
zij na te gaan of de vergunning passende 
maatregelen voor het monitoren van de 
doeltreffendheid van verzachtende en 
compenserende maatregelen moet 
omvatten. 

Or. en

Amendement 371
Marianne Thyssen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien uit de raadplegingen en de
overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 
verzamelde informatie blijkt dat een 
project aanzienlijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zal hebben, dient de 
bevoegde autoriteit zo snel mogelijk en in 
nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever en de in artikel 6, lid 1,
bedoelde autoriteiten na te gaan of het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
moet worden herzien en of het project
moet worden aangepast om deze nadelige 
effecten te vermijden of te beperken en of 
er behoefte is aan extra verzachtende en 
compenserende maatregelen.

1. Op basis van de raadplegingen 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 dient de 
bevoegde autoriteit in nauwe 
samenwerking met de opdrachtgever en de 
in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten na 
te gaan of het in artikel 5, lid 1, bedoelde 
milieurapport moet worden herzien en of 
de aanvraag om een vergunning moet 
worden aangepast om deze nadelige 
effecten te vermijden of te beperken en of 
er behoefte is aan extra verzachtende en 
compenserende maatregelen

Or. en

Motivering

Het door de Commissie voorgestelde lid lijkt betrekking te hebben op twee verschillende 
kwesties: de aanpassing van het voorgestelde project en de aanvraag om een vergunning op 
grond van het milieurapport en de resultaten van de raadplegingen enerzijds en de behoefte 
aan een herziening van het milieurapport op grond van de resultaten van de genoemde 
raadplegingen anderzijds.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien uit de raadplegingen en de 
overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 
verzamelde informatie blijkt dat een 
project aanzienlijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zal hebben, dient de 
bevoegde autoriteit zo snel mogelijk en in 
nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever en de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde autoriteiten na te gaan of het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
moet worden herzien en of het project moet 
worden aangepast om deze nadelige 
effecten te vermijden of te beperken en of 
er behoefte is aan extra verzachtende en 
compenserende maatregelen.

1. Indien uit de raadplegingen en de 
overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 
verzamelde informatie blijkt dat een 
project aanzienlijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zal hebben, dient de 
bevoegde autoriteit zo snel mogelijk met 
de opdrachtgever en de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde autoriteiten te bespreken of het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport kan
worden herzien en of het project moet 
worden aangepast om deze nadelige 
effecten te vermijden of te beperken en of 
er op grond van de betreffende specifieke 
wetgeving behoefte is aan extra 
verzachtende en compenserende 
maatregelen.

Or. de

Motivering

De voorziene bevoegdheden zouden het kader van de milieueffectbeoordeling dan wel het 
daaraan ten grondslag liggende systeem fundamenteel veranderen, aangezien deze als 
procedureel instrument bestemd is ter voorbereiding van een besluit om al dan niet 
vergunning te verlenen voor een project, maar geen vakinhoudelijke eisen omvat. De 
inhoudelijke eisen worden door de betreffende specifieke wetgeving geregeld, zoals de 
richtlijn inzake industriële emissies, de FFH-richtlijn, enz. Dit stelsel moet gehandhaafd 
blijven.

Amendement 373
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien uit de raadplegingen en de 
overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 
verzamelde informatie blijkt dat een 
project aanzienlijke nadelige gevolgen 

1. Indien uit de raadplegingen en de 
overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 
verzamelde informatie blijkt dat een 
project aanzienlijke nadelige gevolgen 
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voor het milieu zal hebben, dient de 
bevoegde autoriteit zo snel mogelijk en in 
nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever en de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde autoriteiten na te gaan of het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
moet worden herzien en of het project moet
worden aangepast om deze nadelige 
effecten te vermijden of te beperken en of 
er behoefte is aan extra verzachtende en 
compenserende maatregelen.

voor het milieu zal hebben, mag de 
bevoegde autoriteit zo snel mogelijk en in 
nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever en de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde autoriteiten nagaan of het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport zou 
moeten worden herzien en of het project 
zou moeten worden aangepast om deze 
nadelige effecten te vermijden of te 
beperken en of er behoefte is aan extra 
verzachtende en compenserende 
maatregelen.

Or. nl

Amendement 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien uit de raadplegingen en de 
overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 
verzamelde informatie blijkt dat een 
project aanzienlijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zal hebben, dient de 
bevoegde autoriteit zo snel mogelijk en in 
nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever en de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde autoriteiten na te gaan of het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
moet worden herzien en of het project moet 
worden aangepast om deze nadelige 
effecten te vermijden of te beperken en of 
er behoefte is aan extra verzachtende en 
compenserende maatregelen.

1. Indien uit de raadplegingen en de 
overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 
verzamelde informatie blijkt dat een 
project aanzienlijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zal hebben, dient de 
bevoegde instantie zo snel mogelijk en in 
nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever en de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde autoriteiten na te gaan of de 
vergunning voor het project moet worden 
geweigerd dan wel of het in artikel 5, lid 1, 
bedoelde milieurapport moet worden 
herzien en of het project moet worden 
aangepast om deze nadelige effecten te 
vermijden of te beperken en of er behoefte 
is aan extra verzachtende en 
compenserende maatregelen.

Or. en
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Amendement 375
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de gedetailleerde 
regelingen voor deze herziening vast.

Or. en

Amendement 376
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, neemt zij in die 
vergunning maatregelen op om de 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu te monitoren teneinde de 
uitvoering van het project en de verwachte 
doelmatigheid van de verzachtende en 
compenserende maatregelen te 
beoordelen en na te gaan of er geen 
onvoorzienbare nadelige effecten 
optreden.

Schrappen

Or. en

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, neemt zij in die 
vergunning maatregelen op om de 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu te monitoren teneinde de uitvoering 
van het project en de verwachte 
doelmatigheid van de verzachtende en 
compenserende maatregelen te 
beoordelen en na te gaan of er geen 
onvoorzienbare nadelige effecten 
optreden.

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, neemt zij 
overeenkomstig de voorschriften van de 
specifieke wetgeving in die vergunning 
maatregelen op om de aanzienlijke 
nadelige gevolgen voor het milieu te 
monitoren.

Or. de

Motivering

De voorziene bevoegdheden zouden het kader van de milieueffectbeoordeling dan wel het 
daaraan ten grondslag liggende systeem fundamenteel veranderen, aangezien deze als 
procedureel instrument bestemd is ter voorbereiding van een besluit om al dan niet 
vergunning te verlenen voor een project, maar geen vakinhoudelijke eisen omvat. De 
inhoudelijke eisen worden door de betreffende specifieke wetgeving geregeld, zoals de 
richtlijn inzake industriële emissies, de FFH-richtlijn, enz. Dit stelsel moet gehandhaafd 
blijven.

Amendement 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, neemt zij in die 

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, gaat zij na of de
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vergunning maatregelen op om de 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu te monitoren teneinde de uitvoering 
van het project en de verwachte 
doelmatigheid van de verzachtende en 
compenserende maatregelen te beoordelen 
en na te gaan of er geen onvoorzienbare 
nadelige effecten optreden.

vergunning maatregelen moet omvatten
om de aanzienlijke nadelige gevolgen voor 
het milieu te monitoren teneinde de 
uitvoering van het project en de verwachte 
doelmatigheid van de verzachtende en 
compenserende maatregelen te beoordelen 
en na te gaan of er geen onvoorzienbare 
nadelige effecten optreden tijdens de 
bouw-, beheer- en sloopfase en na 
afsluiting van het project.

Or. en

Amendement 379
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, neemt zij in die 
vergunning maatregelen op om de 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu te monitoren teneinde de uitvoering 
van het project en de verwachte 
doelmatigheid van de verzachtende en 
compenserende maatregelen te beoordelen 
en na te gaan of er geen onvoorzienbare 
nadelige effecten optreden.

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, gaat zij na of de
vergunning maatregelen moet omvatten
om de aanzienlijke nadelige gevolgen voor 
het milieu te monitoren teneinde de 
uitvoering van het project en de verwachte 
doelmatigheid van de verzachtende en 
compenserende maatregelen te beoordelen 
en na te gaan of er geen onvoorziene
nadelige effecten optreden.

Or. en

Motivering

Over de behoefte aan monitoring moet per geval worden beslist. Monitoringregelingen op 
grond van nationale wetgeving moeten ook worden aangemerkt als monoringregelingen die 
gebaseerd zijn op wetgeving in het algemeen.
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Amendement 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, neemt zij in die 
vergunning maatregelen op om de 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu te monitoren teneinde de uitvoering 
van het project en de verwachte 
doelmatigheid van de verzachtende en 
compenserende maatregelen te beoordelen 
en na te gaan of er geen onvoorzienbare 
nadelige effecten optreden.

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, gaat zij na of in 
die vergunning maatregelen moeten 
worden opgenomen om de aanzienlijke 
nadelige gevolgen voor het milieu te 
monitoren teneinde de uitvoering van het 
project en de verwachte doelmatigheid van 
de verzachtende en compenserende 
maatregelen te beoordelen en na te gaan of 
er geen onvoorzienbare nadelige effecten 
optreden.

Or. it

Amendement 381
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, neemt zij in die 
vergunning maatregelen op om de 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu te monitoren teneinde de uitvoering 
van het project en de verwachte 
doelmatigheid van de verzachtende en 
compenserende maatregelen te beoordelen 
en na te gaan of er geen onvoorzienbare 
nadelige effecten optreden.

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, neemt zij in die 
vergunning maatregelen op om de 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu te monitoren teneinde de uitvoering 
van het project en de verwachte 
doelmatigheid van de verzachtende en 
compenserende maatregelen te beoordelen 
en na te gaan of er geen onvoorzienbare 
nadelige effecten optreden.



AM\937206NL.doc 45/91 PE510.871v01-00

NL

Indien uit de monitoring blijkt dat de 
verzachtende of compenserende 
maatregelen niet afdoende zijn of indien 
aanzienlijke nadelige milieueffecten 
worden waargenomen, stelt de bevoegde 
autoriteit corrigerende verzachtende of 
compenserende maatregelen vast.

Or. en

Amendement 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, neemt zij in die 
vergunning maatregelen op om de 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu te monitoren teneinde de uitvoering 
van het project en de verwachte 
doelmatigheid van de verzachtende en 
compenserende maatregelen te beoordelen 
en na te gaan of er geen onvoorzienbare 
nadelige effecten optreden.

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen of een ander 
besluit neemt om aan de voorschriften 
van deze richtlijn te voldoen, neemt zij in 
die vergunning maatregelen op om de 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu te monitoren teneinde de uitvoering 
van het project en de verwachte 
doelmatigheid van de verzachtende en 
compenserende maatregelen te beoordelen 
en na te gaan of er geen onvoorzienbare 
nadelige effecten optreden.

Or. pl

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het soort parameters dat wordt 
gemonitord en de monitoringtermijn 
moeten evenredig zijn met de aard, de 
locatie en de omvang van het voorgestelde 
project en met het belang van de 
milieueffecten ervan.

Schrappen

Or. de

Motivering

De voorziene bevoegdheden zouden het kader van de milieueffectbeoordeling dan wel het 
daaraan ten grondslag liggende systeem fundamenteel veranderen, aangezien deze als 
procedureel instrument bestemd is ter voorbereiding van een besluit om al dan niet 
vergunning te verlenen voor een project, maar geen vakinhoudelijke eisen omvat. De 
inhoudelijke eisen worden door de betreffende specifieke wetgeving geregeld, zoals de 
richtlijn inzake industriële emissies, de FFH-richtlijn, enz. Dit stelsel moet gehandhaafd 
blijven.

Amendement 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het soort parameters dat wordt gemonitord 
en de monitoringtermijn moeten evenredig 
zijn met de aard, de locatie en de omvang 
van het voorgestelde project en met het 
belang van de milieueffecten ervan.

Het soort parameters dat wordt gemonitord 
en de monitoringtermijn moeten in 
overeenstemming zijn met voorschriften 
op grond van andere wetgeving van de 
Unie en moeten evenredig zijn met de 
aard, de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project en met het belang van 
de milieueffecten ervan.

Or. en
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Amendement 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het soort parameters dat wordt gemonitord 
en de monitoringtermijn moeten evenredig 
zijn met de aard, de locatie en de omvang 
van het voorgestelde project en met het 
belang van de milieueffecten ervan.

Het soort parameters dat wordt gemonitord 
en de monitoringtermijn moeten niet alleen 
coherent zijn met de voorschriften die uit 
andere wetgeving van de Unie 
voortvloeien, maar ook evenredig zijn met 
de aard, de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project en met het belang van 
de milieueffecten ervan.

Or. it

Amendement 386
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het soort parameters dat wordt gemonitord 
en de monitoringtermijn moeten evenredig 
zijn met de aard, de locatie en de omvang 
van het voorgestelde project en met het 
belang van de milieueffecten ervan.

Het soort parameters dat wordt gemonitord 
en de monitoringtermijn moeten evenredig 
zijn met de aard, de locatie en de omvang 
van het voorgestelde project en met het 
belang van de milieueffecten ervan. De 
resultaten van de monitoring moeten 
worden gemeld aan de bevoegde autoriteit 
en aan het publiek ter beschikking 
worden gesteld in een gemakkelijk 
toegankelijke, open vorm.

Or. en
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Amendement 387
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien passend kan gebruik worden 
gemaakt van bestaande 
monitoringregelingen op grond van 
andere wetgeving van de Unie.

Schrappen

Or. de

Motivering

De voorziene bevoegdheden zouden het kader van de milieueffectbeoordeling dan wel het 
daaraan ten grondslag liggende systeem fundamenteel veranderen, aangezien deze als 
procedureel instrument bestemd is ter voorbereiding van een besluit om al dan niet 
vergunning te verlenen voor een project, maar geen vakinhoudelijke eisen omvat. De 
inhoudelijke eisen worden door de betreffende specifieke wetgeving geregeld, zoals de 
richtlijn inzake industriële emissies, de FFH-richtlijn, enz. Dit stelsel moet gehandhaafd 
blijven.

Amendement 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien passend kan gebruik worden 
gemaakt van bestaande 
monitoringregelingen op grond van andere 
wetgeving van de Unie.

Indien passend gebruikgemaakt wordt van 
monitoringregelingen op grond van andere 
wetgeving van de Unie.

Or. en
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Motivering

Bij monitoringactiviteiten door de bevoegde autoriteit moet naar behoren rekening worden 
gehouden met voorschriften en bepalingen van andere relevante EU-wetten, zoals Richtlijn 
2010/75/EU inzake industriële emissies, Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen, enz.

Amendement 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien passend kan gebruik worden
gemaakt van bestaande
monitoringregelingen op grond van andere 
wetgeving van de Unie.

Indien passend wordt gebruik gemaakt van 
monitoringregelingen op grond van andere 
wetgeving van de Unie.

Or. it

Amendement 390
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien passend kan gebruik worden 
gemaakt van bestaande 
monitoringregelingen op grond van andere 
wetgeving van de Unie.

Indien passend kan gebruik worden 
gemaakt van bestaande 
monitoringregelingen, met inbegrip van 
regelingen op grond van andere wetgeving 
van de Unie of nationale wetgeving.

Or. en
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Amendement 391
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit sluit haar 
milieueffectbeoordeling af binnen een 
termijn van drie maanden nadat de in de 
artikelen 6 en 7 bedoelde raadplegingen 
zijn afgerond en alle overeenkomstig de 
artikelen 5, 6 en 7 vereiste informatie aan 
de bevoegde autoriteit is verstrekt, met 
inbegrip van eventuele specifieke 
beoordelingen die op grond van andere 
wetgeving van de Unie moeten worden 
uitgevoerd.

Schrappen

Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Or. en

Amendement 392
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit sluit haar Schrappen
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milieueffectbeoordeling af binnen een 
termijn van drie maanden nadat de in de 
artikelen 6 en 7 bedoelde raadplegingen 
zijn afgerond en alle overeenkomstig de 
artikelen 5, 6 en 7 vereiste informatie aan 
de bevoegde autoriteit is verstrekt, met 
inbegrip van eventuele specifieke 
beoordelingen die op grond van andere 
wetgeving van de Unie moeten worden 
uitgevoerd.
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Or. en

Motivering

In de richtlijn zou geen termijn moeten worden vastgesteld voor het besluit over de aanvraag 
om een vergunning. Het moet aan de lidstaten zijn om dit bepalen.

Amendement 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit sluit haar 
milieueffectbeoordeling af binnen een 
termijn van drie maanden nadat de in de 
artikelen 6 en 7 bedoelde raadplegingen 
zijn afgerond en alle overeenkomstig de 
artikelen 5, 6 en 7 vereiste informatie aan 
de bevoegde autoriteit is verstrekt, met 
inbegrip van eventuele specifieke 

Schrappen
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beoordelingen die op grond van andere 
wetgeving van de Unie moeten worden 
uitgevoerd.

Or. de

Amendement 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit sluit haar 
milieueffectbeoordeling af binnen een 
termijn van drie maanden nadat de in de 
artikelen 6 en 7 bedoelde raadplegingen 
zijn afgerond en alle overeenkomstig de 
artikelen 5, 6 en 7 vereiste informatie aan 
de bevoegde autoriteit is verstrekt, met
inbegrip van eventuele specifieke 
beoordelingen die op grond van andere 
wetgeving van de Unie moeten worden 
uitgevoerd.

3. De bevoegde autoriteit sluit haar 
milieueffectbeoordeling af binnen een 
termijn van twee maanden nadat de in de 
artikelen 6 en 7 bedoelde raadplegingen 
zijn afgerond en alle overeenkomstig de 
artikelen 5, 6 en 7 vereiste informatie aan 
de bevoegde autoriteit is verstrekt.

Or. pl

Amendement 395
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit sluit haar 
milieueffectbeoordeling af binnen een 
termijn van drie maanden nadat de in de 

3. De bevoegde autoriteit sluit haar 
milieueffectbeoordeling zo snel mogelijk, 
en binnen de van toepassing zijnde 
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artikelen 6 en 7 bedoelde raadplegingen 
zijn afgerond en alle overeenkomstig de 
artikelen 5, 6 en 7 vereiste informatie aan 
de bevoegde autoriteit is verstrekt, met 
inbegrip van eventuele specifieke 
beoordelingen die op grond van andere 
wetgeving van de Unie moeten worden 
uitgevoerd.

nationale wettelijke termijnen, af zodra de 
in de artikelen 6 en 7 bedoelde 
raadplegingen zijn afgerond en alle 
overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 
vereiste informatie aan de bevoegde 
autoriteit is verstrekt, met inbegrip van 
eventuele specifieke beoordelingen die op 
grond van andere wetgeving van de Unie 
moeten worden uitgevoerd.

Or. nl

Amendement 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit sluit haar 
milieueffectbeoordeling af binnen een 
termijn van drie maanden nadat de in de 
artikelen 6 en 7 bedoelde raadplegingen 
zijn afgerond en alle overeenkomstig de 
artikelen 5, 6 en 7 vereiste informatie aan 
de bevoegde autoriteit is verstrekt, met 
inbegrip van eventuele specifieke 
beoordelingen die op grond van andere 
wetgeving van de Unie moeten worden 
uitgevoerd.

3. De bevoegde autoriteit sluit haar 
milieueffectbeoordeling af binnen een 
termijn van negentig dagen nadat de in de 
artikelen 6 en 7 bedoelde raadplegingen 
zijn afgerond en alle overeenkomstig de 
artikelen 5, 6 en 7 vereiste informatie aan 
de bevoegde autoriteit is verstrekt, met 
inbegrip van eventuele specifieke 
beoordelingen die op grond van andere 
wetgeving van de Unie moeten worden 
uitgevoerd.

Or. en

Amendement 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
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Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteit sluit haar 
milieueffectbeoordeling af binnen een 
termijn van drie maanden nadat de in de 
artikelen 6 en 7 bedoelde raadplegingen 
zijn afgerond en alle overeenkomstig de 
artikelen 5, 6 en 7 vereiste informatie aan 
de bevoegde autoriteit is verstrekt, met 
inbegrip van eventuele specifieke 
beoordelingen die op grond van andere 
wetgeving van de Unie moeten worden 
uitgevoerd.

3. De bevoegde autoriteit sluit haar 
milieueffectbeoordeling af binnen een 
termijn van negentig dagen nadat de in de 
artikelen 6 en 7 bedoelde raadplegingen 
zijn afgerond en alle overeenkomstig de 
artikelen 5, 6 en 7 vereiste informatie aan 
de bevoegde autoriteit is verstrekt, met 
inbegrip van eventuele specifieke 
beoordelingen die op grond van andere 
wetgeving van de Unie moeten worden 
uitgevoerd.

Or. it

Amendement 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Schrappen

Or. de

Motivering

Regels ten aanzien van termijnen moeten in de betreffende specifieke wetgeving worden 
vastgesteld.
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Amendement 399
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Schrappen

Or. nl

Amendement 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Schrappen

Or. it
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Motivering

Het is voor een succesvolle uitvoering van de hele procedure van cruciaal belang dat de 
termijnen vastliggen.

Amendement 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met een maand
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Or. pl

Amendement 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 

Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met negentig dagen 
verlengen en de Commissie de entiteit en 
de oorzaken van de vertraging meedelen; 
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basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

in dat geval deelt zij de opdrachtgever mee 
welke redenen aan de basis liggen van de 
termijnverlenging en op welke datum een 
besluit wordt verwacht.

Or. en

Amendement 403
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met maximaal drie 
maanden verlengen; in dat geval deelt zij 
de opdrachtgever mee welke redenen aan 
de basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Or. de

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vóór zij besluit een vergunning toe te 
kennen of te weigeren, controleert de 
bevoegde autoriteit of de in artikel 5, lid 1, 

Schrappen
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bedoelde informatie in het milieurapport 
actueel is, met name wat betreft de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
nadelige effecten te vermijden, te 
beperken en, indien mogelijk, te 
compenseren.

Or. de

Motivering

Het begrip "actueel" is te vaag, waardoor rechtsonzekerheid ontstaat. Het ligt voor de hand 
dat alleen al door de tijd die nodig is voor een vergunningsprocedure (onderzoek 
naar/verzamelen van milieu-informatie, opstellen van een milieueffectbeoordeling, evenals de 
vergunningsprocedure zelf) niet de meest actuele milieu-informatie beschikbaar kan zijn.

Amendement 405
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vóór zij besluit een vergunning toe te 
kennen of te weigeren, controleert de 
bevoegde autoriteit of de in artikel 5, lid 1, 
bedoelde informatie in het milieurapport 
actueel is, met name wat betreft de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
nadelige effecten te vermijden, te 
beperken en, indien mogelijk, te 
compenseren.

Schrappen

Or. de

Amendement 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
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Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vóór zij besluit een vergunning toe te 
kennen of te weigeren, controleert de 
bevoegde autoriteit of de in artikel 5, lid 1, 
bedoelde informatie in het milieurapport 
actueel is, met name wat betreft de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
nadelige effecten te vermijden, te 
beperken en, indien mogelijk, te 
compenseren.

Schrappen

Or. en

Motivering

De MEB moet worden uitgevoerd in overleg met de autoriteiten. De eis dat de autoriteiten de 
MEB enkel aan het einde van het proces controleren zou onevenredig zijn ten opzichte van de 
opdrachtgevers.

Amendement 407
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vóór zij besluit een vergunning toe te 
kennen of te weigeren, controleert de 
bevoegde autoriteit of de in artikel 5, lid 1, 
bedoelde informatie in het milieurapport 
actueel is, met name wat betreft de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
nadelige effecten te vermijden, te 
beperken en, indien mogelijk, te 
compenseren.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit voorgestelde lid kan niet worden aanvaard. Het legt mogelijk een zeer ruime verplichting 
op aan de bevoegde autoriteit, waarvoor een validatieniveau vereist is dat in de realiteit 
eenvoudigweg niet haalbaar is zonder extra middelen. Niet-naleving zou tevens nieuwe 
gronden voor juridische aanvechting in het leven roepen.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vóór zij besluit een vergunning toe te 
kennen of te weigeren, controleert de 
bevoegde autoriteit of de in artikel 5, lid 1, 
bedoelde informatie in het milieurapport 
actueel is, met name wat betreft de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
nadelige effecten te vermijden, te beperken 
en, indien mogelijk, te compenseren.

4. Vóór zij besluit een vergunning toe te 
kennen of te weigeren, controleert de 
bevoegde autoriteit of de in artikel 5, lid 1, 
bedoelde informatie in het milieurapport 
actueel is, met name wat betreft de 
geplande maatregelen om aanzienlijke
nadelige effecten te vermijden, te beperken 
en, indien mogelijk, te compenseren. De 
vergunning wordt verleend op voorwaarde 
dat de in lid 2 bedoelde corrigerende 
verzachtende of compenserende 
maatregelen door de opdrachtgever 
kunnen worden uitgevoerd. 

Or. en

Amendement 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Vóór zij besluit een vergunning toe te 
kennen of te weigeren, controleert de 
bevoegde autoriteit of de in artikel 5, lid 1, 
bedoelde informatie in het milieurapport 
actueel is, met name wat betreft de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
nadelige effecten te vermijden, te beperken 
en, indien mogelijk, te compenseren.

4. Vóór zij besluit een vergunning toe te 
kennen of te weigeren, controleert de 
bevoegde autoriteit of de in artikel 5, lid 1, 
bedoelde informatie in het milieurapport 
actueel is, met name wat betreft de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
nadelige effecten te vermijden, te beperken 
en, indien mogelijk, te compenseren.

Indien de informatie in het milieurapport 
niet actueel is, roept de bevoegde 
autoriteit de opdrachtgever op om het 
milieurapport aan te vullen.

Or. pl

Amendement 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij het nemen van het in dit artikel 
bedoelde besluit kan de bevoegde 
autoriteit een beroep doen op 
onafhankelijke erkende en technisch 
bekwame deskundigen. De regelingen 
voor de betaling van vergoedingen aan 
deze deskundigen worden vastgesteld door 
de lidstaten en waarborgen dat de 
opdrachtgever ook bijdraagt aan het 
betalen van de vergoedingen voor de 
diensten van deze deskundigen.
De bevoegde autoriteit mag geen beroep 
doen op de erkende en technisch 
bekwame deskundigen die de 
opdrachtgever bijstonden bij het opstellen 
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van het milieurapport.

Or. lt

Amendement 411
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een beslissing over het 
verlenen of weigeren van een vergunning 
is genomen, brengen de bevoegde 
autoriteiten het betrokken publiek en de in 
artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
overeenkomstig de toepasselijke
procedures op de hoogte en stellen zij de 
volgende informatie ter beschikking van 
het publiek:

1. Wanneer een beslissing over het 
verlenen of weigeren van een vergunning 
is genomen, brengen de bevoegde 
autoriteiten het betrokken publiek en de in 
artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
overeenkomstig de nationale procedures 
op de hoogte en stellen zij het besluit ter 
beschikking van het publiek en aan de in 
artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten in 
overeenstemming met Richtlijn 
2003/4/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 28 januari 2003 inzake de 
toegang van het publiek tot milieu-
informatie.

Or. en

Motivering

Ten gevolge van de amendementen op artikel 8, lid 1, bevat het besluit over de vergunning 
alle informatie die wordt vermeld in het huidige artikel 9, lid 1, zodat artikel 9, lid 1, kan 
worden vereenvoudigd. Het besluit over de aanvraag om een vergunning moet ter beschikking 
van het publiek worden gesteld overeenkomstig de voorschriften van Richtlijn 2003/4/EG van 
het Europees Parlement en Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie.

Amendement 412
Sandrine Bélier
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 9 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een beslissing over het 
verlenen of weigeren van een vergunning 
is genomen, brengen de bevoegde 
autoriteiten het betrokken publiek en de in 
artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
overeenkomstig de toepasselijke 
procedures op de hoogte en stellen zij de 
volgende informatie ter beschikking van 
het publiek:

1. Wanneer een beslissing over het 
verlenen of weigeren van een vergunning 
is genomen, brengen de bevoegde 
autoriteiten het betrokken publiek en de in 
artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
overeenkomstig de toepasselijke 
procedures zo snel mogelijk en uiterlijk 10 
werkdagen na de beslissing op de hoogte. 
De bevoegde autoriteiten stellen de 
volgende informatie ter beschikking van 
het publiek:

Or. en

Amendement 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 9 – lid 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een beslissing over het 
verlenen of weigeren van een vergunning 
is genomen, brengen de bevoegde 
autoriteiten het betrokken publiek en de in 
artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
overeenkomstig de toepasselijke 
procedures op de hoogte en stellen zij de 
volgende informatie ter beschikking van 
het publiek:

1. Wanneer een beslissing over het 
verlenen of weigeren van een vergunning 
of een andere beslissing om aan de 
voorschriften van deze richtlijn te 
voldoen, is genomen, brengen de bevoegde 
autoriteiten het betrokken publiek en de in 
artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
overeenkomstig de toepasselijke 
procedures op de hoogte en stellen zij de 
volgende informatie ter beschikking van 
het publiek:

Or. pl
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Amendement 414
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 9 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de inhoud van de beslissing en de 
eventuele voorwaarden die daaraan zijn 
verbonden;

Schrappen

Or. en

Amendement 415
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) na bestudering van het milieurapport 
en de opmerkingen en standpunten van 
het betrokken publiek, de voornaamste 
redenen en overwegingen waarop de 
beslissing is gebaseerd, met inbegrip van 
informatie over de inspraakprocedure;

Schrappen

Or. en

Amendement 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter a
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Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) na bestudering van het milieurapport en
de opmerkingen en standpunten van het 
betrokken publiek, de voornaamste redenen 
en overwegingen waarop de beslissing is 
gebaseerd, met inbegrip van informatie 
over de inspraakprocedure;

b) na bestudering van het milieurapport, de 
opmerkingen en standpunten van het 
betrokken publiek, en van de uitkomst van 
de raadplegingen van datzelfde betrokken 
publiek en van de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde autoriteiten, de voornaamste 
redenen en overwegingen waarop de 
beslissing is gebaseerd;

Or. it

Motivering

Afstemming van de tekst met artikel 6: het publiek neemt deel aan het besluitvormingsproces 
en maakt daarbij zijn "opmerkingen en meningen" kenbaar (cfr. lid 4); bovendien wordt er 
verwezen naar de in leden 1, 5 en 7 bedoelde raadplegingsprocedures.

Amendement 417
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 9 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) na bestudering van het milieurapport en 
de opmerkingen en standpunten van het 
betrokken publiek, de voornaamste redenen 
en overwegingen waarop de beslissing is 
gebaseerd, met inbegrip van informatie 
over de inspraakprocedure;

b) na bestudering van het milieurapport en 
de opmerkingen en standpunten van het 
betrokken publiek, de voornaamste redenen 
en overwegingen waarop de beslissing is 
gebaseerd, met inbegrip van informatie 
over de vraag hoe rekening is gehouden 
met de tijdens de inspraakprocedure 
ontvangen opmerkingen, ook in gevallen 
waarin projecten een effect hebben op de 
waarde van onroerend goed;

Or. en
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Amendement 418
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 9 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) indien nodig, een beschrijving van de 
voornaamste maatregelen om aanzienlijke 
schadelijke effecten te voorkomen, te 
beperken en zo mogelijk te verhelpen;

Schrappen

Or. en

Amendement 419
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter a
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 9 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) indien van toepassing, een beschrijving
van de in artikel 8, lid 2, bedoelde 
monitoringmaatregelen.

Schrappen

Or. en

Amendement 420
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter a
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Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 9 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het recht van het betrokken publiek 
om een gerechtelijke procedure aan te 
spannen zoals bepaald in artikel 11.

Or. en

Amendement 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het volgende lid 3 wordt toegevoegd: Schrappen
"3. De lidstaten kunnen eveneens 
besluiten de in lid 1 bedoelde informatie 
publiek te maken wanneer de bevoegde 
autoriteit haar milieueffectbeoordeling 
van het project afsluit."

Or. pl

Amendement 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het volgende lid 3 wordt toegevoegd: Schrappen
"3. De lidstaten kunnen eveneens 
besluiten de in lid 1 bedoelde informatie 
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publiek te maken wanneer de bevoegde 
autoriteit haar milieueffectbeoordeling 
van het project afsluit."

Or. it

Motivering

Overbodig. Lid 1 bepaalt al dat de bevoegde autoriteit de informatie over de genomen 
beslissing publiek moet maken.

Amendement 423
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 – letter b
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) Het volgende lid 3 wordt toegevoegd: Schrappen
3. De lidstaten kunnen eveneens besluiten 
de in lid 1 bedoelde informatie publiek te 
maken wanneer de bevoegde autoriteit 
haar milieueffectbeoordeling van het 
project afsluit.

Or. en

Motivering

Dit voorgestelde lid kan niet worden aanvaard. Het dupliceert artikel 9, lid 1, aangezien de 
milieueffectbeoordeling wordt afgesloten met het besluit over de aanvraag om een 
vergunning.

Amendement 424
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
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Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) artikel 11, lid 2, wordt vervangen 
door:
“2. De lidstaten bepalen in welk stadium 
besluiten, handelingen of omissies 
kunnen worden aangevochten en bieden 
de mogelijkheid om de inhoudelijke en 
procedurele rechtsgeldigheid van 
besluiten, handelingen of omissies aan te 
vechten overeenkomstig lid 1, met 
inbegrip van de toepassing van tijdelijke 
maatregelen om te waarborgen dat het 
project niet van start gaat, voordat de 
beoordelingsprocedure is voltooid.”

Or. en

Amendement 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Artikel 11, lid 3, wordt vervangen 
door:
"3. Wat een voldoende belang dan wel 
een inbreuk op een recht vormt, wordt 
bepaald door de lidstaten in het licht van 
de doelstelling om het publiek een ruime 
toegang tot de rechter te verlenen. Te 
dien einde wordt het belang van een 
niet-gouvernementele organisatie die 
voldoet aan de vereisten van artikel 1, 
lid 2, die:
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a) een vestiging heeft op het grondgebied 
waarop de besluiten, handelingen of 
omissies overeenkomstig artikel 6 
betrekking hebben, en
b) voldoet aan de eisen van het nationaal 
recht,
geacht voldoende te zijn in de zin van lid 
1, onder a), van dit artikel. Tevens 
worden die organisaties geacht rechten 
te hebben waarop inbreuk kan worden 
gemaakt in de zin van lid 1, onder b), 
van dit artikel."

Or. it

Amendement 426
Sandrine Bélier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 ter (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 11 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) In artikel 11 wordt de tweede 
alinea van lid 4 vervangen door:
“Een dergelijke procedure moet passend 
en doeltreffend zijn, voorzien in de 
mogelijkheid van het aanvragen van 
dwangmaatregelen voor rechtsherstel, 
moet eerlijk, billijk en snel zijn en mag 
niet buitensporig kostbaar zijn.”

Or. en

Amendement 427
Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw)
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Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 11 – leden 5 bis en ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Artikel 11 wordt als volgt 
gewijzigd:
a) Het volgende lid 5 bis wordt 
toegevoegd:
"5 bis. De lidstaten kunnen vaststellen dat 
een inbreuk op de procedurele en 
vormvoorschriften geen invloed heeft op 
de rechtsgeldigheid van de vergunning, 
wanneer zonder de inbreuk waarschijnlijk 
hetzelfde besluit genomen zou zijn. Dit is 
in het bijzonder het geval wanneer:
a) afzonderlijke personen of autoriteiten 
niet betrokken werden terwijl die inspraak 
van de autoriteiten of het publiek 
overeenkomstig deze richtlijn vereist is, 
maar wanneer hun desbetreffende 
belangen verwaarloosbaar waren of bij 
het besluit in acht werden genomen;
b) de informatie overeenkomstig artikel 9, 
lid 1 onvolledig is; of
c) de overeenkomstig deze richtlijn 
vereiste kennisgeving incorrect 
geschiedde, maar de met deze 
kennisgeving beoogde boodschap is 
overgebracht.
Dit is onverminderd het recht van de 
lidstaten om, in het kader van hun 
nationale wetgeving, wat betreft 
procedurele fouten aanvullende 
voorschriften voor inbreuken vast te 
leggen."
b) Het volgende lid 5 ter wordt 
toegevoegd:
"5 ter. De lidstaten kunnen vaststellen dat 
incorrect genomen stappen in de 
procedure ook nog na de besluitneming 
rechtgezet kunnen worden, indien de 
procedurele fout niet ernstig is en de 
belangrijkste aspecten van het project 
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onverlet laat. De lidstaten waarborgen dat 
de bevoegde autoriteiten ook bij het 
rechtzetten van incorrect genomen 
stappen in de procedure een 
besluitvorming doorlopen waarvan het 
resultaat open is."

Or. de

Amendement 428
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 12 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met name om de twee jaar na de in 
artikel 2, lid 1, van Richtlijn XXX 
[Nummer van deze richtlijn in te vullen 
door het Bureau voor publicaties] 
genoemde datum stellen de lidstaten de 
Commissie in kennis van:

2. In het bijzonder stellen de lidstaten de 
Commissie in kennis van alle criteria 
en/of de drempelwaarden die in 
voorkomend geval overeenkomstig artikel 
4, lid 2, voor de selectie van de betrokken 
projecten zijn vastgesteld.

Or. en

Motivering

Het voorgestelde amendement zou leiden tot een grote belasting. Handelsgegevens zullen 
moeilijk te verkrijgen zijn en het zal moeilijk zijn om de MEB-kosten te scheiden van andere 
kosten die verband houden met een vergunningaanvraag. Het zou moeilijk zijn om vast te 
stellen wat de gemiddelde kosten zijn. De bestaande rapportageplicht is voldoende.

Amendement 429
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 12 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het aantal projecten als bedoeld in de 
bijlagen I en II waarvoor een beoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 is uitgevoerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 430
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 12 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verdeling van de beoordelingen op 
basis van de in de bijlagen I en II 
vastgestelde projectcategorieën;

Schrappen

Or. en

Amendement 431
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 12 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verdeling van de uitgevoerde 
beoordelingen per type opdrachtgever;

Schrappen

Or. en
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Amendement 432
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 12 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het aantal projecten als bedoeld in 
bijlage II waarover een besluit is 
genomen overeenkomstig artikel 4, lid 2;

Schrappen

Or. en

Amendement 433
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 12 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de gemiddelde duur van het 
milieueffectbeoordelingsproces;

Schrappen

Or. en

Amendement 434
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 12 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de gemiddelde kosten van de Schrappen
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milieueffectbeoordelingen.

Or. en

Amendement 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 10
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 12 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de gemiddelde kosten van de 
milieueffectbeoordelingen.

Schrappen

Or. lt

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 12 bis en artikel 12 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De volgende artikelen 12 bis en 12 ter 
worden ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 12 bis
De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 12 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de in bijlage III genoemde 
selectiecriteria en de in de bijlage II.A en 
IV bedoelde informatie om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aan te passen.
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Artikel 12 ter
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarde.
2. De in artikel 12 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een onbepaalde 
periode vanaf [Datum van de 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen door het Bureau voor publicaties].
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in de artikel 12 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig artikel 12 bis 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie heeft 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met twee maanden verlengd."

Or. de
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Motivering

De beoogde bevoegdheid van de Commissie om verdergaande wijzigingen van de bijlagen 
door middel van gedelegeerde handelingen mogelijk te maken, gaat te ver. Dit zou ertoe 
leiden dat de Commissie zonder dat de lidstaten en anderen hier voldoende bij worden 
betrokken, de verplichting tot milieueffectbeoordeling van projecten kan uitbreiden. Voor 
dergelijke wezenlijke wijzigingen ten aanzien van de milieueffectbeoordeling moet een 
procedure in de zin van een wijziging van de richtlijn vereist blijven.

Amendement 437
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 12 bis en artikel 12 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De volgende artikelen 12 bis en 12 ter 
worden ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 12 bis
De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 12 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de in bijlage III genoemde 
selectiecriteria en de in de bijlage II.A en 
IV bedoelde informatie om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aan te passen.
Artikel 12 ter
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarde.
2. De in artikel 12 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een onbepaalde 
periode vanaf [Datum van de 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen door het Bureau voor publicaties].
3. Het Europees Parlement of de Raad 
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kan de in de artikel 12 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig artikel 12 bis 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie heeft 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met twee maanden verlengd."

Or. en

Amendement 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 12 bis en artikel 12 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De volgende artikelen 12 bis en 12 ter Schrappen
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worden ingevoegd:
"Artikel 12 bis
De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 12 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de in bijlage III genoemde 
selectiecriteria en de in de bijlage II.A en 
IV bedoelde informatie om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aan te passen.
Artikel 12 ter
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarde.
2. De in artikel 12 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een onbepaalde 
periode vanaf [Datum van de 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen door het Bureau voor publicaties].
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in de artikel 12 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig artikel 12 bis 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
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Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie heeft 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met twee maanden verlengd."

Or. en

Motivering

De wijziging van de bijlagen is een wetgevingshandeling. Het wijzigen van de bijlagen door 
middel van gedelegeerde handelingen zou de voorspelbaarheid van de richtlijn verminderen. 
De bijlagen moeten daarom via de gewone wetgevingsprocedure worden gewijzigd.

Amendement 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 12 bis en artikel 12 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De volgende artikelen 12 bis en 12 ter 
worden ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 12 bis
De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 12 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de in bijlage III genoemde 
selectiecriteria en de in de bijlage II.A en 
IV bedoelde informatie om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aan te passen.
Artikel 12 ter
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
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artikel neergelegde voorwaarde.
2. De in artikel 12 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een onbepaalde 
periode vanaf [Datum van de 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen door het Bureau voor publicaties].
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in de artikel 12 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig artikel 12 bis 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie heeft 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met twee maanden verlengd."

Or. en

Amendement 440
Marianne Thyssen
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 12 bis en artikel 12 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De volgende artikelen 12 bis en 12 ter 
worden ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 12 bis
De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 12 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de in bijlage III genoemde 
selectiecriteria en de in de bijlage II.A en 
IV bedoelde informatie om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aan te passen.
Artikel 12 ter
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarde.
2. De in artikel 12 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een onbepaalde 
periode vanaf [Datum van de
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen door het Bureau voor publicaties].
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in de artikel 12 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
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Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig artikel 12 bis 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie heeft 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met twee maanden verlengd."

Or. en

Motivering

Alle bijlagen bij de richtlijn zijn essentiële delen van de richtlijn. We zijn het niet eens met het 
gebruik van gedelegeerde handelingen in deze richtlijn en artikel 12 bis en artikel 12 ter 
moeten worden geschrapt.

Amendement 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11
Richtlijn 2011/92/EU
Artikel 12 ter – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Wanneer dit met het oog op een 
correcte milieueffectbeoordeling passend 
is in verband met de kenmerken van 
bepaalde economische sectoren, stelt de 
Commissie samen met de lidstaten en het 
bedrijfsleven zodanig sectoriale gidsen op 
met de te hanteren criteria dat een 
standaardisering ten aanzien van de 
milieueffectbeoordeling vereenvoudigd en 
vergemakkelijkt wordt.
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Or. es

Amendement 442
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op [DATUM]
aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een document 
waarin het verband tussen die bepalingen 
en deze richtlijn wordt toegelicht.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op [datum in te 
vullen door het Publicatiebureau: 36 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn] aan deze richtlijn te voldoen. Zij 
delen de Commissie de tekst van die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
document waarin het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn wordt 
toegelicht.

Or. fr

Motivering

Gezien de omvang van de wijzigingen moet in een voldoende lange termijn worden voorzien. 
De termijn van 36 maanden lijkt gepast.

Amendement 443
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op [DATUM] 
aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie de tekst van die bepalingen 
onverwijld mede, alsmede een document 

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen in 
werking treden om uiterlijk op [DATUM] 
aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie die bepalingen onverwijld 
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waarin het verband tussen die bepalingen 
en deze richtlijn wordt toegelicht.

mede.

Or. en

Amendement 444
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten delen de Commissie de 
tekst van de belangrijkste bepalingen van 
intern recht mee die zij op het gebied 
waarop deze richtlijn van toepassing is, 
vaststellen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dupliceert lid 1.

Amendement 445
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 Schrappen
Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór 
de in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 
datum is afgesloten, vallen onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en 



PE510.871v01-00 86/91 AM\937206NL.doc

NL

met 11 van Richtlijn 2011/92/EU, als 
gewijzigd bij deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Dit artikel introduceert in het nieuwe voorstel een soort werking met terugwerkende kracht. 
Gezien de aard van de richtlijn is dit onaanvaardbaar.

Amendement 446
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 
datum is afgesloten, vallen onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en 
met 11 van Richtlijn 2011/92/EU, als 
gewijzigd bij deze richtlijn.

Deze richtlijn is van toepassing op 
projecten waarvoor de MEB-procedure, 
met inbegrip van de vergunningsaanvraag, 
formeel is ingeleid na de in de eerste 
alinea van artikel 2, lid 1, bedoelde datum.

Or. en

Amendement 447
Gaston Franco

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum, vallen onder de eerder in 
artikelen 3 tot en met 11 van Richtlijn 
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datum is afgesloten, vallen onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en 
met 11 van Richtlijn 2011/92/EU, als 
gewijzigd bij deze richtlijn.

2011/92/EU bepaalde regeling.

Or. fr

Motivering

Hier geldt geen terugwerkende kracht omdat de wettelijke verplichtingen van de nieuwe tekst 
heel verschillend zijn van die van de eerdere versie.

Amendement 448
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 
datum is afgesloten, vallen onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en met 
11 van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 
bij deze richtlijn.

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend na de in 
de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum, vallen onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en met 
11 van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 
bij deze richtlijn.

Or. fr

Motivering

Met het oog op de rechtszekerheid is het niet wenselijk dat de bepalingen van de toekomstige 
richtlijn op lopende projecten worden toegepast. De nieuwe richtlijn moet enkel van 
toepassing zijn op projecten die na de omzetting van de richtlijn bij de bevoegde autoriteiten 
zijn ingediend.

Amendement 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 
datum is afgesloten, vallen onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en met 
11 van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 
bij deze richtlijn.

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend na de in 
de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum, vallen onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en met 
11 van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 
bij deze richtlijn.

Or. en

Motivering

De in de tekst van de Commissie voorgestelde toepassing met terugwerkende kracht leidt tot 
grote juridische onzekerheid voor opdrachtgevers. Werking met terugwerkende kracht kan er 
zelfs toe leiden dat termijnen en deadlines van de procedure opnieuw geldigheid krijgen, 
waardoor opdrachtgevers gedwongen zouden zijn om procedurele stappen te herhalen die zij 
reeds hebben verricht. Dit zou aanzienlijke vertragingen en hogere kosten voor zowel 
opdrachtgevers als de bevoegde autoriteiten kunnen veroorzaken.

Amendement 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 
datum is afgesloten, vallen onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en met 
11 van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 
bij deze richtlijn.

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum, vallen niet onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en met 
11 van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 
bij deze richtlijn.

Or. it
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Motivering

Met het oog op rechtszekerheid moet deze richtlijn niet met terugwerkende kracht worden 
toegepast.

Amendement 451
Struan Stevenson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 
datum is afgesloten, vallen onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en met 
11 van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 
bij deze richtlijn.

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 
datum is afgesloten, vallen niet onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en met 
11 van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 
bij deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Indien een opdrachtgever was begonnen met een milieueffectbeoordeling vóór de omzetting 
van de herziene bepalingen van de richtlijn, zou de opdrachtgever niet genoodzaakt moeten 
zijn om het gehele proces helemaal vanaf het begin te doorlopen. De toepassing van de 
toekomstige richtlijn met terugwerkende kracht moet worden vermeden.

Amendement 452
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 
datum is afgesloten, vallen onder de 

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 
datum is afgesloten, vallen onder de 
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verplichtingen van de artikelen 3 tot en met 
11 van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 
bij deze richtlijn.

verplichtingen van de artikelen 3 tot en met 
11 van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 
bij deze richtlijn, indien de opdrachtgever 
verzoekt de milieueffectbeoordeling voor 
zijn project volgens de nieuwe bepalingen 
uit te voeren.

Or. de

Amendement 453
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 
datum is afgesloten, vallen onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en 
met 11 van Richtlijn 2011/92/EU, als 
gewijzigd bij deze richtlijn.

Richtlijn 2011/92/EU als gewijzigd bij de 
onderhavige richtlijn is niet van 
toepassing op projecten waarvoor de plicht 
om een milieueffectbeoordeling uit te 
voeren is vastgesteld vóór de in de eerste 
alinea van artikel 2, lid 1, bedoelde datum, 
uitgezonderd projecten waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet is afgesloten
binnen uiterlijk 24 maanden na 
bovengenoemde datum.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie zou ertoe kunnen leiden dat opdrachtgevers hun 
milieueffectbeoordeling opnieuw moeten uitvoeren om de gewijzigde richtlijn na te leven. Het 
is belangrijk dat in het voorstel wordt gewaarborgd dat milieueffectbeoordelingen die zijn 
verricht voor projecten die reeds opgestart zijn en die op het desbetreffende moment in 
overeenstemming waren met de richtlijn, geldig blijven.

Amendement 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 
datum is afgesloten, vallen onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en 
met 11 van Richtlijn 2011/92/EU, als 
gewijzigd bij deze richtlijn.

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 
datum is afgesloten, moeten binnen 8 
maanden na de goedkeuring van de 
herziene richtlijn zijn afgehandeld.

Or. es

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 
datum is afgesloten, vallen onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en met 
11 van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 
bij deze richtlijn.

Projecten waarvoor de 
vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 
in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 
bedoelde datum en waarvan de 
milieueffectbeoordeling niet vóór die 
datum is afgesloten, vallen onder de 
verplichtingen van de artikelen 3 tot en met 
11 van Richtlijn 2011/92/EU tot de 
inwerkingtreding van de herziene richtlijn 
geldende versie.

Or. de

Motivering

Op grond van het gewettigd vertrouwen moeten procedures waarvoor vóór het verstrijken van 
de omzettingstermijn van deze richtlijn een vergunning is aangevraagd, volgens de 
bepalingen van de geldende MEB-richtlijn kunnen worden afgerond. Het voorstel van de 
Commissie zou voor het merendeel van de milieueffectbeoordelingen die vóór het verstrijken 
van de omzettingstermijn zijn gestart maar nog niet zijn afgerond, betekenen dat ze helemaal 
opnieuw zouden moeten worden uitgevoerd volgens de dan geldende voorschriften. Dat zou 
niet evenredig zijn.


