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Ändringsförslag 316
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten tagit 
hjälp av ackrediterade och tekniskt 
behöriga experter för att fatta det beslut 
som avses i artikel 5.2 ska exploatören 
inte anlita samma experter för att 
sammanställa miljörapporten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 317
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp 
av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter för att fatta det beslut som avses i 
artikel 5.2 ska exploatören inte anlita 
samma experter för att sammanställa 
miljörapporten.

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp 
av tekniskt behöriga experter för att fatta 
det beslut som avses i artikel 5.2 får
exploatören anlita samma experter för att 
sammanställa miljörapporten.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp 
av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter för att fatta det beslut som avses i 
artikel 5.2 ska exploatören inte anlita 
samma experter för att sammanställa 
miljörapporten.

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp 
av tekniskt behöriga experter för att fatta 
det beslut som avses i artikel 5.2 ska 
exploatören undvika att anlita samma 
experter för att sammanställa 
miljörapporten.

Or. en

Motivering

Vissa experter kan vara mycket specialiserade, och i vissa fall finns det kanske bara en expert 
att tillgå. Den nuvarande ordalydelsen är inte tillräckligt flexibel för att omfatta sådana 
situationer.

Ändringsförslag 319
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp 
av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter för att fatta det beslut som avses i 
artikel 5.2 ska exploatören inte anlita 
samma experter för att sammanställa 
miljörapporten.

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp 
av behöriga experter för att fatta det beslut 
som avses i artikel 5.2 ska exploatören inte 
anlita samma experter för att sammanställa 
miljörapporten.

Or. de
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Ändringsförslag 320
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp 
av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter för att fatta det beslut som avses i 
artikel 5.2 ska exploatören inte anlita 
samma experter för att sammanställa 
miljörapporten.

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp 
av oberoende och tekniskt behöriga 
experter för att fatta det beslut som avses i 
artikel 5.2 ska exploatören inte anlita 
samma experter för att sammanställa 
miljörapporten.

Or. es

Ändringsförslag 321
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp 
av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter för att fatta det beslut som avses i 
artikel 5.2 ska exploatören inte anlita 
samma experter för att sammanställa 
miljörapporten.

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp 
av kvalificerade och tekniskt behöriga 
experter för att fatta det beslut som avses i 
artikel 5.2 ska exploatören inte anlita 
samma experter för att sammanställa 
miljörapporten.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp 
av ackrediterade och tekniskt behöriga
experter för att fatta det beslut som avses i 
artikel 5.2 ska exploatören inte anlita 
samma experter för att sammanställa 
miljörapporten.

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp 
av tekniskt behöriga personer för att fatta 
det beslut som avses i artikel 5.2 ska 
exploatören inte anlita samma personer för 
att sammanställa miljörapporten.

Or. de

Motivering

Målsättningen att garantera och förbättra miljörapporternas fullständighet och kvalitet ska 
stödjas men det är inte nödvändigt att detta görs av ackrediterade experter. Om myndigheten 
och/eller exploatören har de sakkunskaper som krävs ska dessa också kunna utnyttjas.

Ändringsförslag 323
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp 
av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter för att fatta det beslut som avses i 
artikel 5.2 ska exploatören inte anlita 
samma experter för att sammanställa 
miljörapporten.

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp 
av tekniskt behöriga experter för att fatta 
det beslut som avses i artikel 5.2 ska 
exploatören inte anlita samma experter för 
att sammanställa miljörapporten.

Or. fr
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Ändringsförslag 324
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, 
tilldelning av utvärderingsuppdrag, 
licensiering och obehörighet) ska 
fastställas av medlemsstaterna.

utgår

Or. de

Motivering

Målsättningen att garantera och förbättra miljörapporternas fullständighet och kvalitet ska 
stödjas men det är inte nödvändigt att detta görs av ackrediterade experter. Om myndigheten 
och/eller exploatören har de sakkunskaper som krävs så ska dessa också kunna utnyttjas.

Ändringsförslag 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, 
tilldelning av utvärderingsuppdrag, 
licensiering och obehörighet) ska 
fastställas av medlemsstaterna.

utgår

Or. en
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Motivering

Det bör vara upp till exploatören att välja experter, i samråd med myndigheterna och enligt 
direktivet. Ett krav på att miljökonsekvensbedömningen ska utarbetas och verifieras av 
ackrediterade experter bidrar inte till att förbättra kvaliteten, men ökar däremot den 
administrativa bördan och kostnaderna.

Ändringsförslag 326
Marianne Thyssen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, 
tilldelning av utvärderingsuppdrag, 
licensiering och obehörighet) ska 
fastställas av medlemsstaterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 327
Richard Seeber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, 
tilldelning av utvärderingsuppdrag, 
licensiering och obehörighet) ska 
fastställas av medlemsstaterna.

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av behöriga experter (t.ex. erforderliga 
kvalifikationer, tilldelning av 
utvärderingsuppdrag, licensiering och 
obehörighet) ska fastställas av 
medlemsstaterna.

Or. de



AM\937206SV.doc 9/85 PE510.871v01-00

SV

Ändringsförslag 328
Gilles Pargneaux

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, 
tilldelning av utvärderingsuppdrag, 
licensiering och obehörighet) ska 
fastställas av medlemsstaterna.

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av ackrediterade behöriga experter 
(t.ex. erforderliga kvalifikationer, 
tilldelning av utvärderingsuppdrag, 
licensiering och obehörighet) ska 
fastställas av medlemsstaterna.

Or. fr

Motivering

Det är exploatören som ska utarbeta miljörapporten, och denne ansvarar därför också för 
miljörapportens kvalitet.

Ändringsförslag 329
Struan Stevenson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, 
tilldelning av utvärderingsuppdrag, 
licensiering och obehörighet) ska 
fastställas av medlemsstaterna.

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av kvalificerade och tekniskt behöriga 
experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, 
tilldelning av utvärderingsuppdrag, 
licensiering och obehörighet) ska 
fastställas av medlemsstaterna.

Or. en
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Ändringsförslag 330
Sandrine Bélier

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, 
tilldelning av utvärderingsuppdrag, 
licensiering och obehörighet) ska 
fastställas av medlemsstaterna.

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av ackrediterade och tekniskt behöriga
oberoende experter (t.ex. erforderliga 
kvalifikationer, tilldelning av 
utvärderingsuppdrag, licensiering och 
obehörighet) ska fastställas av 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, 
tilldelning av utvärderingsuppdrag, 
licensiering och obehörighet) ska 
fastställas av medlemsstaterna.

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, 
tilldelning av utvärderingsuppdrag, 
licensiering och obehörighet samt 
bestämmelser om ersättning) ska 
fastställas av medlemsstaterna.

Or. lt

Ändringsförslag 332
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De oberoende experterna ska vara 
ansvariga för de 
miljökonsekvensbedömningar som de 
färdigställer, övervakar eller avger 
positiva eller negativa bedömningar om.

Or. es

Ändringsförslag 333
João Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led -a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Följande punkt ska läggas till som 
punkt -1:
”-1. Allmänheten ska ha rätt att begära en 
miljökonsekvensbedömning av projekt 
som berör den, med hjälp av en mekanism 
för aktivt deltagande av bland annat 
invånare, lokala myndigheter och icke 
statliga organisationer.
Medlemsstaterna ska bestämma vilka 
åtgärder och villkor som behövs för att se 
till att denna rättighet tillvaratas.”

Or. pt

Ändringsförslag 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led -a (nytt)
 Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna ska vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att 
säkerställa att de myndigheter som på 
grund av sitt särskilda miljöansvar eller 
sin territoriella behörighet kan antas bli 
berörda av ett projekt ges möjlighet att 
yttra sig över de uppgifter som lämnas 
av exploatören och över ansökan om 
tillstånd. I detta syfte ska 
medlemsstaterna utse de myndigheter 
som ska höras, antingen genom 
allmänna föreskrifter eller från fall till 
fall. De uppgifter som har inhämtats i 
enlighet med artikel 5 ska 
vidarebefordras till dessa myndigheter. 
Medlemsstaterna ska fastställa hur detta 
samråd ska gå till.”

Or. it

Motivering

När det gäller projekt som omfattas av kraven på miljökonsekvensbedömning ska även lokala 
myndigheter inom det territorium där projektet ska genomföras anses utgöra berörda 
myndigheter och ska höras, om de myndigheterna inte är desamma som den ansvariga eller 
de ansvariga myndigheterna.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led -a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Punkt 2 ska ersättas med följande:
”2. Allmänheten ska genom en central 
portal som är tillgänglig för allmänheten 
på elektronisk väg i enlighet med 
artikel 7.1 i direktiv 2003/4/EG, genom 
offentliga meddelanden eller på annat 
lämpligt sätt, såsom med hjälp av 
elektroniska medier när sådana är 
tillgängliga, informeras om följande på 
ett tidigt stadium under de 
beslutsprocesser på miljöområdet som 
avses i artikel 2.2, och senast så snart 
som information rimligen kan ges:
a) Ansökan om tillstånd.
b) Uppgift om att projektet omfattas av 
en miljökonsekvensbedömning och, i 
förekommande fall, att artikel 7 är 
tillämplig.
c) Uppgifter om vilka myndigheter som 
är ansvariga för att fatta beslut, från 
vilka relevant information kan erhållas, 
till vilka synpunkter eller frågor kan 
lämnas in samt om tidsfristerna för att 
överlämna synpunkter eller frågor. 
d) Vilka slags beslut som kan komma att 
fattas eller, i förekommande fall, utkast 
till beslut. 
e) Uppgift om var den information som 
har samlats in i enlighet med artikel 5 
finns tillgänglig. 
f) Uppgift om när och var samt på vilket 
sätt relevant information kommer att 
göras tillgänglig. 
g) Närmare bestämmelser om 
allmänhetens deltagande i enlighet med 
punkt 5 i den här artikeln. 
ga) Artikel 8.2 är tillämplig och fastställer 
detaljerad information om översyn och 
ändring av en miljörapport eller 
ytterligare avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärder som kan komma i 
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fråga. 
gb) Resultaten av kontroller som 
genomförs i enlighet med artikel 8.2.”

Or. en

Motivering

För att öka tillgången och insynen bör det i varje medlemsstat finnas tillgång till en central 
elektronisk portal med aktuell miljöinformation. De nya leden ga och gb innehåller 
bestämmelser om tillgång till information om översyn och ändring av miljörapporter samt om 
ytterligare avhjälpnings- och kompensationsåtgärder, vilka fastställs i den nya texten i 
artikel 8.2.

Ändringsförslag 336
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led -aa (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-aa) Punkt 3 ska ersättas med följande:
”3. Medlemsstaterna ska inom rimliga 
tidsramar se till att allmänheten 
åtminstone via en central portal får 
tillgång till följande på elektronisk väg:
a) All information som har samlats in i 
enlighet med artikel 5. 
b) I enlighet med den nationella 
lagstiftningen, de viktigaste rapporter 
och utlåtanden som har lämnats till den 
eller de ansvariga myndigheterna vid 
den tidpunkt då den berörda 
allmänheten informeras i enlighet med 
punkt 2 i den här artikeln. 
c) I enlighet med bestämmelserna i
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/4/EG av den 
28 januari 2003 om allmänhetens 
tillgång till miljöinformation, annan 
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information än den som avses i punkt 2 i 
den här artikeln, som är relevant för 
beslutet i enlighet med artikel 8 i detta 
direktiv och som blir tillgänglig efter det 
att den berörda allmänheten har 
informerats i enlighet med punkt 2 i den 
här artikeln.”

Or. en

Motivering

För att öka tillgången och insynen bör det i varje medlemsstat finnas tillgång till en central 
elektronisk portal med aktuell miljöinformation.

Ändringsförslag 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led -aa (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-aa) I punkt 3 ska följande led läggas till:
Begäran om tillgång till den information 
som avses i denna punkt ska behandlas i 
enlighet med artiklarna 3, 4 och 5 i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/4/EG.

Or. it

Ändringsförslag 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

(-ab) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4. Den berörda allmänheten ska 
skyndsamt beredas praktiska 
möjligheter att delta i det 
beslutsförfarande som rör miljöfrågor 
som anges i artikel 2.2 genom samråd 
med ansvariga myndigheter. Dessa är 
skyldiga att i sina beslut beakta de 
synpunkter och åsikter som allmänheten 
har rätt att framföra medan alla 
alternativ fortfarande står öppna innan 
ett beslut fattas om tillståndsansökan.”

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led -ab (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-ab) Punkt 4 ska ersättas med följande:
”4. Den berörda allmänheten ska på ett 
tidigt stadium få reella möjligheter att 
delta i de beslutsprocesser på 
miljöområdet som avses i artikel 2.2, 
artikel 4.1 och 4.5 och artikel 5.2 och ska 
för detta ändamål ha rätt att yttra sig 
när alla alternativ står öppna till den 
eller de ansvariga myndigheterna innan 
beslut fattas [...].”

Or. en

Motivering

Allmänheten bör även delta i behovsbedömningen och fastställandet av omfattning, som är 
väsentliga delar av beslutsprocesserna på miljöområdet.
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Ändringsförslag 340
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led -ac (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-ac) Punkt 5 ska ersättas med följande:
”5. Närmare bestämmelser om 
information till allmänheten (till 
exempel genom affischering inom ett 
visst område eller offentliggörande i 
lokalpressen) och samråd med den 
berörda allmänheten (till exempel 
skriftligen eller genom offentlig 
utfrågning) ska fastställas av 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att se 
till att relevanta uppgifter tillhandahålls 
via en central portal som är tillgänglig för 
allmänheten på elektronisk väg i enlighet 
med artikel 7.1 i direktiv 2003/4/EG.”

Or. en

Motivering

För att öka tillgången och insynen bör det i varje medlemsstat finnas tillgång till en central 
elektronisk portal med aktuell miljöinformation.

Ändringsförslag 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de olika etapperna ska det fastställas För de olika etapperna ska
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rimliga tidsramar som ger tillräckligt med 
tid

medlemsstaterna fastställa bindande
tidsramar

Or. en

Motivering

Tydligare bindande tidsramar för de olika etapperna bör anges i direktivet, utom för 
offentliga samråd. Man bör överväga att lägga fram ett förslag om fastställande av en 
särskild tidsram för förfarandets olika stadier.

Ändringsförslag 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För de olika etapperna ska det fastställas 
rimliga tidsramar som ger tillräckligt med 
tid

För de olika etapperna ska
medlemsstaterna fastställa bindande
tidsramar

Or. it

Motivering

Fasta tidsramar är avgörande för att förfarandet ska kunna slutföras på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 343
Marianne Thyssen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) för de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och för den berörda allmänheten 
att förbereda sig och på ett effektivt sätt 
delta i beslutsprocessen på miljöområdet, i 

b) för de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och för den berörda allmänheten 
att förbereda sig och på ett effektivt sätt 
delta i miljökonsekvensbedömningen.
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enlighet med bestämmelserna i denna 
artikel.

Tidsramarna för samråd med den berörda 
allmänheten om de miljörapporter som 
avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare än 
30 dagar.

Or. en

Motivering

”Beslutsprocessen på miljöområdet” bör ersättas med ”miljökonsekvensbedömningen”. Vi 
kan godta minimitidsramar för samråd med allmänheten, men vi är emot en maxgräns för hur 
länge ett samråd får pågå.

Ändringsförslag 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tidsramarna för samråd med den 
berörda allmänheten om de 
miljörapporter som avses i artikel 5.1 ska 
inte vara kortare än 30 dagar eller längre 
än 60 dagar. I undantagsfall kan den 
ansvariga myndigheten förlänga 
tidsramarna med ytterligare 30 dagar om 
detta krävs på grund av projektets art, 
komplexitet, lokalisering eller omfattning; 
i så fall ska den ansvariga myndigheten 
informera exploatören om skälen till 
detta.

utgår

Or. de

Motivering

Bestämmelser om tidsramar ska anges i den gällande lagstiftningen.

Ändringsförslag 345
Marianne Thyssen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tidsramarna för samråd med den 
berörda allmänheten om de 
miljörapporter som avses i artikel 5.1 ska 
inte vara kortare än 30 dagar eller längre 
än 60 dagar. I undantagsfall kan den 
ansvariga myndigheten förlänga 
tidsramarna med ytterligare 30 dagar om 
detta krävs på grund av projektets art, 
komplexitet, lokalisering eller omfattning; 
i så fall ska den ansvariga myndigheten 
informera exploatören om skälen till 
detta.

utgår

Or. en

Motivering

Vi kan godta minimitidsramar för samråd med allmänheten, men vi är emot en maxgräns för 
hur länge ett samråd får pågå.

Ändringsförslag 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tidsramarna för samråd med den 
berörda allmänheten om de miljörapporter 
som avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare 
än 30 dagar eller längre än 60 dagar. I 
undantagsfall kan den ansvariga 
myndigheten förlänga tidsramarna med 
ytterligare 30 dagar om detta krävs på 
grund av projektets art, komplexitet, 

7. Tidsramarna för samråd med den 
berörda allmänheten om de miljörapporter 
som avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare 
än 30 dagar eller längre än 60 dagar.
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lokalisering eller omfattning; i så fall ska 
den ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta.

Or. it

Motivering

Fasta tidsramar är avgörande för att förfarandet ska kunna slutföras på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 347
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tidsramarna för samråd med den 
berörda allmänheten om de miljörapporter 
som avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare 
än 30 dagar eller längre än 60 dagar. I 
undantagsfall kan den ansvariga 
myndigheten förlänga tidsramarna med
ytterligare 30 dagar om detta krävs på 
grund av projektets art, komplexitet, 
lokalisering eller omfattning; i så fall ska 
den ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta.

7. Tidsramarna för samråd med den 
berörda allmänheten om de miljörapporter 
som avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare 
än 30 dagar eller längre än 60 dagar. I 
undantagsfall kan den ansvariga 
myndigheten förlänga tidsramarna med
upp till 30 dagar om detta krävs på grund 
av projektets art, komplexitet, lokalisering 
eller omfattning; i så fall ska den ansvariga 
myndigheten informera exploatören om 
skälen till detta.

Or. de

Ändringsförslag 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led ba (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 7a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Följande ska läggas till som 
punkt 7a:
”7a. När alternativ till det föreslagna 
projektet läggs fram ska man, när det 
anses relevant med tanke på 
lagstiftningen, försöka inbegripa 
markägarna i lösningarna när det gäller 
privata områden, eller de frekventa 
användarna när det gäller offentliga 
områden.”

Or. es

Motivering

Syftet är att öka ägarnas och användarnas deltagande när så är möjligt enligt 
medlemsstaternas införlivandelagstiftning.

Ändringsförslag 349
Andrea Zanoni

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Medlemsstaterna ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
projekten byggs upp och drivs enligt 
följande principer:
a) Lämpliga förebyggande åtgärder ska 
vidtas för att motverka föroreningar och 
för att inga större föroreningar ska 
uppstå.
b) Bästa tillgängliga teknik ska användas 
och naturresurser och energi ska 
användas effektivt.
c) Generering av avfall ska motverkas, 
och avfall som ändå genereras ska, i 
prioritetsordning och i enlighet med 
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direktiv 2008/98/EG, förberedas för 
återanvändning, materialåtervinnas, 
återvinnas eller, när detta inte är tekniskt 
och ekonomiskt möjligt, bortskaffas på ett 
sådant sätt att påverkan på miljön undviks 
eller minskas.
d) Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att 
förebygga olyckor och begränsa deras 
följder.
e) Nödvändiga åtgärder ska vidtas när 
verksamheten definitivt har upphört, så 
att det inte uppstår några risker för 
förorening och för att återställa platsen i 
tillfredsställande skick.
Om en miljökvalitetsnorm ställer högre 
krav än vad som kan uppnås genom 
användning av bästa tillgängliga teknik 
ska ytterligare åtgärder anges i tillståndet, 
utan att detta påverkar vidtagandet av 
andra åtgärder som kan behövas för att 
iaktta miljökvalitetsnormerna.

Or. en

Motivering

Grundläggande kriterier för beslutsfattande för vissa industrianläggningar har redan införts 
på EU-nivå genom direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (och det f.d. IPPC-direktivet). 
Sådana kriterier skulle också kunna vara till nytta för MKB-direktivet. Eftersom 
MKB-direktivet innehåller krav på grundliga miljökonsekvensbedömningar förefaller det 
logiskt att konkreta kriterier för utvärdering av projekten ingår i direktivet, med tanke på att 
det redan ställs krav på att exploatören ska lämna in omfattande dokumentation.

Ändringsförslag 350
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1a. Medlemsstaterna ska vidta 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
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projekten drivs enligt principerna om att
a) alla lämpliga förebyggande åtgärder 
vidtas för att undvika föroreningar och så 
att ingen betydande förorening 
förorsakas,
b) bästa tillgängliga teknik används och 
att naturresurser och energi utnyttjas på 
ett effektivt sätt,
c) generering av avfall förhindras och om 
avfall som ändå genereras, i 
prioritetsordning och i enlighet med 
direktiv 2008/98/EG, förbereds för 
återanvändning, materialåtervinns, 
återvinns eller, när detta inte är tekniskt 
och ekonomiskt möjligt, bortskaffas på ett 
sådant sätt att påverkan på miljön undviks 
eller minskas,
d) nödvändiga åtgärder vidtas för att 
förebygga olyckor och begränsa deras 
följder,
e) nödvändiga åtgärder ska vidtas när 
verksamheten definitivt har upphört, så 
att det inte uppstår några risker för 
förorening och för att återställa platsen i 
ett tillfredsställande skick.
Om en miljökvalitetsnorm ställer högre 
krav än vad som kan uppnås genom 
användning av bästa tillgängliga teknik 
ska ytterligare åtgärder anges i tillståndet, 
utan att detta påverkar vidtagandet av 
andra åtgärder som kan behövas för att 
iaktta miljökvalitetsnormerna. 

Or. de

Ändringsförslag 351
João Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Resultaten av samråden och de uppgifter 
som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 
och 7 ska beaktas vid tillståndsgivningen. 
Beslutet att bevilja tillstånd ska därför 
innehålla följande uppgifter:

1. Resultaten av samråden och de uppgifter 
som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 
och 7 måste beaktas vid 
tillståndsgivningen. De rådfrågade 
enheternas bidrag och frivilliga bidrag 
från privatpersoner och organisationer 
måste finnas tillgängliga elektroniskt i sin 
helhet, med innehållsförteckning, för att 
underlätta sökningen och 
genomläsningen. Beslutet att bevilja 
tillstånd ska därför innehålla följande 
uppgifter:

Or. pt

Ändringsförslag 352
Sandrine Bélier

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Resultaten av samråden och de uppgifter 
som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 
och 7 ska beaktas vid tillståndsgivningen. 
Beslutet att bevilja tillstånd ska därför 
innehålla följande uppgifter:

1. Resultaten av samråden och de uppgifter 
som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 
och 7 ska vederbörligen beaktas och 
bedömas i detalj vid tillståndsgivningen. 
Beslutet att bevilja tillstånd ska därför 
innehålla följande uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 353
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Resultaten av samråden och de uppgifter 
som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 
och 7 ska beaktas vid tillståndsgivningen. 
Beslutet att bevilja tillstånd ska därför
innehålla följande uppgifter:

1. Resultaten av samråden och de uppgifter 
som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 
och 7 ska beaktas vid tillståndsgivningen. 
Beslutet att bevilja tillstånd ska innehålla 
följande uppgifter:

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag kan förenklas.

Ändringsförslag 354
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den ansvariga myndighetens 
miljökonsekvensbedömning som avses i 
artikel 3 och de miljövillkor som bifogas 
beslutet, inklusive en beskrivning av de 
huvudsakliga åtgärderna för att undvika, 
minska och om möjligt motverka 
betydande negativ påverkan.

a) De miljövillkor som bifogas beslutet, 
inklusive en beskrivning av de 
huvudsakliga åtgärderna för att undvika,
minska och om möjligt motverka 
betydande negativ påverkan.

Or. en

Motivering

Den ansvariga myndighetens bedömning bör i själva verket vara en kontroll av 
miljörapporten. Denna kontroll bör inte ingå i beslutet om att bevilja tillstånd för ett projekt.

Ändringsförslag 355
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den ansvariga myndighetens 
miljökonsekvensbedömning som avses i 
artikel 3 och de miljövillkor som bifogas 
beslutet, inklusive en beskrivning av de 
huvudsakliga åtgärderna för att undvika, 
minska och om möjligt motverka 
betydande negativ påverkan.

a) Resultaten från 
miljökonsekvensbedömningen, inbegripet 
en sammanfattning av mottagna 
synpunkter enligt artiklarna 6 och 7, och 
de miljövillkor som bifogas beslutet, 
inklusive en beskrivning av de 
huvudsakliga åtgärderna för att undvika, 
minska och om möjligt motverka 
betydande negativ påverkan.

Or. en

Ändringsförslag 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den ansvariga myndighetens
miljökonsekvensbedömning som avses i 
artikel 3 och de miljövillkor som bifogas 
beslutet, inklusive en beskrivning av de 
huvudsakliga åtgärderna för att undvika, 
minska och om möjligt motverka 
betydande negativ påverkan.

a) Resultaten från 
miljökonsekvensbedömningen, inbegripet 
en sammanfattning av mottagna 
synpunkter enligt artiklarna 6 och 7, och 
de miljövillkor som bifogas beslutet, 
inklusive en beskrivning av de 
huvudsakliga åtgärderna för att undvika,
minska och om möjligt motverka 
betydande negativ påverkan.

Or. pl

Ändringsförslag 357
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den ansvariga myndighetens 
miljökonsekvensbedömning som avses i 
artikel 3 och de miljövillkor som bifogas 
beslutet, inklusive en beskrivning av de 
huvudsakliga åtgärderna för att undvika, 
minska och om möjligt motverka 
betydande negativ påverkan.

a) Resultatet av den ansvariga 
myndighetens miljökonsekvensbedömning 
som avses i artikel 3 och de miljövillkor 
som bifogas beslutet, inklusive en 
beskrivning av de huvudsakliga åtgärderna 
för att undvika, minska och om möjligt 
motverka betydande negativ påverkan.

Or. de

Ändringsförslag 358
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De huvudsakliga skälen till att välja det 
aktuella projektet, framför andra 
alternativ som övervägts, inklusive en 
bedömning av hur det befintliga 
miljötillståndet väntas utveckla sig om 
projektet inte genomförs 
(referensscenario).

b) De huvudsakliga skälen till att bevilja 
tillstånd för projektet.

Or. en

Motivering

Föremålet för tillståndsansökan är det projekt som föreslås av exploatören. Den ansvariga 
myndigheten bör därför ange skälen till att projektet i fråga kan beviljas tillstånd eller inte. 
Detta behöver inte nödvändigtvis omfatta en redogörelse för alternativen.

Ändringsförslag 359
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De huvudsakliga skälen till att välja det 
aktuella projektet, framför andra alternativ 
som övervägts, inklusive en bedömning av 
hur det befintliga miljötillståndet väntas 
utveckla sig om projektet inte genomförs 
(referensscenario).

b) De huvudsakliga skälen till det aktuella 
projektet, framför andra alternativ som 
övervägts,

Or. de

Motivering

Enligt MKB-direktivet får myndigheten inte ges några valmöjligheter eftersom det skulle 
strida mot annan EU-lagstiftning om godkännande av anläggningar. Utformningen av ett 
referensscenario skulle innebära en orimlig utvidgning av gällande lagstiftning och dessutom 
är det oklart hur utformningen av ett sådant scenario skulle se ut.

Ändringsförslag 360
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De huvudsakliga skälen till att välja det 
aktuella projektet, framför andra alternativ 
som övervägts, inklusive en bedömning av 
hur det befintliga miljötillståndet väntas 
utveckla sig om projektet inte genomförs 
(referensscenario).

b) De huvudsakliga skälen till att välja det 
aktuella projektet, framför andra alternativ 
som övervägts.

Or. en
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Ändringsförslag 361
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De huvudsakliga skälen till att välja det 
aktuella projektet, framför andra
alternativ som övervägts, inklusive en 
bedömning av hur det befintliga 
miljötillståndet väntas utveckla sig om 
projektet inte genomförs
(referensscenario).

b) En sammanfattning av de alternativ 
som övervägts av exploatören, inklusive 
en bedömning av hur det befintliga 
miljötillståndet väntas utveckla sig om 
projektet inte genomförs
(referensscenario).

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) De huvudsakliga skälen till att välja det 
aktuella projektet, framför andra alternativ
som övervägts, inklusive en bedömning av 
hur det befintliga miljötillståndet väntas 
utveckla sig om projektet inte genomförs
(referensscenario).

b) De huvudsakliga skälen till att välja det 
aktuella projektet, framför andra rimliga
alternativ, efter en bedömning av dessa, 
inklusive en bedömning av hur det 
befintliga miljötillståndet väntas utveckla 
sig om projektet inte genomförs
(referensscenario).

Or. en

Ändringsförslag 363
Struan Stevenson
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En sammanfattning av mottagna 
synpunkter enligt artiklarna 6 och 7.

utgår

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse stryks inte ur lagstiftningstexten utan införlivas i stället i led a för att 
förtydliga texten.

Ändringsförslag 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En sammanfattning av mottagna 
synpunkter enligt artiklarna 6 och 7.

utgår

Or. pl

Ändringsförslag 365
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En sammanfattning av mottagna 
synpunkter enligt artiklarna 6 och 7.

utgår
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Or. en

Motivering

Led c ingår redan i led d.

Ändringsförslag 366
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led d – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) En sammanfattande förklaring av hur 
miljöhänsyn har integrerats i 
tillståndsgivningen och hur resultaten av 
samråden och de uppgifter som inhämtats 
enligt artiklarna 5, 6 och 7 har införlivats 
eller på annat sätt beaktats.

d) En sammanfattande förklaring av hur 
miljöhänsyn har integrerats i 
tillståndsgivningen och hur miljörapporten 
och resultaten av samråden och de 
uppgifter som inhämtats enligt artiklarna 5, 
6 och 7 har införlivats eller på annat sätt 
beaktats.

Or. en

Ändringsförslag 367
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led d – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För projekt som antas ha betydande 
negativ gränsöverskridande påverkan ska 
den ansvariga myndigheten ange om den 
inte har beaktat synpunkter som den 
utsatta medlemsstaten lämnat under de 
samråd som hållits i enlighet med 
artikel 7.

utgår
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Or. en

Motivering

Den sista meningen kan strykas eftersom den redan ingår i leden a–d.

Ändringsförslag 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) För att ovanstående villkor ska anses 
vara uppfyllda ska medlemsstaterna i 
enlighet med artikel 2.2 fastställa ett 
särskilt förfarande för att uppfylla kraven 
i detta direktiv. Det beslut som utfärdas 
efter avslutad miljökonsekvensbedömning 
ska innehålla de uppgifter som anges i 
leden a–d, och bestämmelser för att 
uppfylla villkoret i punkt 4 ska införas.

Or. pl

Ändringsförslag 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den ansvariga myndigheten, 
baserat på de samråd som hållits och de 
uppgifter som inhämtats enligt 
artiklarna 5, 6 och 7, kommer fram till att 
ett projekt kommer att få betydande 
negativ miljöpåverkan ska den ansvariga 
myndigheten, så snart som möjligt och i 

utgår



PE510.871v01-00 34/85 AM\937206SV.doc

SV

nära samarbete med de myndigheter som 
avses i artikel 6.1 och med exploatören, ta 
ställning till om den miljörapport som 
avses i artikel 5.1 bör ses över och 
projektet ändras för att undvika eller 
minska dessa negativa effekter och om det 
behövs ytterligare avhjälpnings- eller 
kompensationsåtgärder.
Om den ansvariga myndigheten beslutar 
att bevilja tillstånd ska den se till att 
tillståndet innehåller åtgärder för att 
kontrollera den betydande negativa 
miljöpåverkan, för att bedöma hur 
genomförandet fortlöper och hur effektiva 
avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara 
samt för att identifiera eventuella 
oförutsedda negativa effekter.
Den typ av faktorer som ska kontrolleras 
och kontrollens varaktighet ska vara 
rimlig i förhållande till projektets art, 
lokalisering och omfattning samt till hur 
betydande miljöpåverkan är.
Befintliga kontrollförfaranden som följer 
av annan unionslagstiftning kan 
användas i tillämpliga fall.

Or. en

Motivering

Skyldigheten att genomföra efterhandskontroller för projekt med betydande miljöpåverkan 
regleras redan på andra håll. Att införa skyldigheter för efterhandskontroll i MKB-direktivet 
skulle leda till onödig överlappning i lagstiftningen. Kravet på att identifiera oförutsebara 
händelser är problematiskt i sig.

Ändringsförslag 370
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den ansvariga myndigheten, baserat 
på de samråd som hållits och de uppgifter 
som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7, 
kommer fram till att ett projekt kommer att 
få betydande negativ miljöpåverkan ska 
den ansvariga myndigheten, så snart som 
möjligt och i nära samarbete med de 
myndigheter som avses i artikel 6.1 och 
med exploatören, ta ställning till om den 
miljörapport som avses i artikel 5.1 bör 
ses över och projektet ändras för att
undvika eller minska dessa negativa 
effekter och om det behövs ytterligare 
avhjälpnings- eller kompensationsåtgärder.

2. Om den ansvariga myndigheten, baserat 
på de samråd som hållits och de uppgifter 
som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7, 
kommer fram till att ett projekt kommer att 
få betydande negativ miljöpåverkan och 
ändå beslutar att bevilja tillstånd ska den
ta ställning till om tillståndet bör innehålla 
lämpliga åtgärder för att kontrollera 
effektiviteten hos avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 371
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den ansvariga myndigheten, baserat 
på de samråd som hållits och de uppgifter 
som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7,
kommer fram till att ett projekt kommer 
att få betydande negativ miljöpåverkan 
ska den ansvariga myndigheten, så snart 
som möjligt och i nära samarbete med de 
myndigheter som avses i artikel 6.1 och 
med exploatören, ta ställning till om den 
miljörapport som avses i artikel 5.1 bör ses 
över och projektet ändras för att undvika 
eller minska dessa negativa effekter och 
om det behövs ytterligare avhjälpnings-
eller kompensationsåtgärder.

1. Den ansvariga myndigheten eller 
myndigheterna ska, baserat på de samråd 
som hållits enligt artiklarna 6 och 7, och i 
nära samarbete med de myndigheter som 
avses i artikel 6.1 och med exploatören, ta 
ställning till om den miljörapport som 
avses i artikel 5.1 bör ses över och
tillståndsansökan ändras för att undvika 
eller minska dessa negativa effekter och 
om det behövs ytterligare avhjälpnings-
eller kompensationsåtgärder.

Or. en
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Motivering

Kommissionens förslag om denna punkt förefaller gälla två olika frågor: å ena sidan 
ändringar i projektet och i tillståndsansökan efter genomförandet av miljörapporten och 
resultaten från samråden, och å andra sidan behovet av en översyn av miljörapporten i 
enlighet med resultaten av samråden.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den ansvariga myndigheten, baserat 
på de samråd som hållits och de uppgifter 
som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7, 
kommer fram till att ett projekt kommer att 
få betydande negativ miljöpåverkan ska 
den ansvariga myndigheten, så snart som 
möjligt och i nära samarbete med de 
myndigheter som avses i artikel 6.1 och 
med exploatören, ta ställning till om den 
miljörapport som avses i artikel 5.1 bör ses 
över och projektet ändras för att undvika 
eller minska dessa negativa effekter och 
om det behövs ytterligare avhjälpnings-
eller kompensationsåtgärder.

1. Om den ansvariga myndigheten, baserat 
på de samråd som hållits och de uppgifter 
som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7, 
kommer fram till att ett projekt kommer att 
få betydande negativ miljöpåverkan ska 
den ansvariga myndigheten, så snart som 
möjligt diskutera med de myndigheter som 
avses i artikel 6.1 och med exploatören, om 
den miljörapport som avses i artikel 5.1
kan ses över och projektet ändras för att 
undvika eller minska dessa negativa 
effekter och om det behövs ytterligare 
avhjälpnings- eller kompensationsåtgärder
i enlighet med gällande lagstiftning.

Or. de

Motivering

Den planerade befogenheten att fatta beslut skulle innebära att ramarna för 
miljökonsekvensbedömningen samt det system som ligger till grund för denna förändras 
radikalt eftersom den skulle användas för att fatta beslut om huruvida ett projekt ska beviljas 
tillstånd eller inte utan att innehålla några specifika krav. De specifika kraven återfinns i den 
gällande lagstiftningen, till exempel i direktivet om industriutsläpp och i livsmiljödirektivet 
osv. Detta system bör bibehållas.
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Ändringsförslag 373
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den ansvariga myndigheten, baserat 
på de samråd som hållits och de uppgifter 
som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7, 
kommer fram till att ett projekt kommer att 
få betydande negativ miljöpåverkan ska
den ansvariga myndigheten, så snart som 
möjligt och i nära samarbete med de 
myndigheter som avses i artikel 6.1 och 
med exploatören, ta ställning till om den 
miljörapport som avses i artikel 5.1 bör ses 
över och projektet ändras för att undvika 
eller minska dessa negativa effekter och 
om det behövs ytterligare avhjälpnings-
eller kompensationsåtgärder.

1. Om den ansvariga myndigheten, baserat 
på de samråd som hållits och de uppgifter 
som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7, 
kommer fram till att ett projekt kommer att 
få betydande negativ miljöpåverkan kan
den ansvariga myndigheten, så snart som 
möjligt och i nära samarbete med de 
myndigheter som avses i artikel 6.1 och 
med exploatören, ta ställning till om den 
miljörapport som avses i artikel 5.1 bör ses 
över och projektet ändras för att undvika 
eller minska dessa negativa effekter och 
om det behövs ytterligare avhjälpnings-
eller kompensationsåtgärder.

Or. nl

Ändringsförslag 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den ansvariga myndigheten, baserat 
på de samråd som hållits och de uppgifter 
som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7, 
kommer fram till att ett projekt kommer att 
få betydande negativ miljöpåverkan ska 
den ansvariga myndigheten, så snart som 
möjligt och i nära samarbete med de 
myndigheter som avses i artikel 6.1 och 
med exploatören, ta ställning till om den 

1. Om den ansvariga myndigheten, baserat 
på de samråd som hållits och de uppgifter 
som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7, 
kommer fram till att ett projekt kommer att 
få betydande negativ miljöpåverkan ska 
den ansvariga myndigheten, så snart som 
möjligt och i nära samarbete med de 
myndigheter som avses i artikel 6.1 och 
med exploatören, ta ställning till om
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miljörapport som avses i artikel 5.1 bör ses 
över och projektet ändras för att undvika 
eller minska dessa negativa effekter och 
om det behövs ytterligare avhjälpnings-
eller kompensationsåtgärder.

tillståndet ska avslås eller om den 
miljörapport som avses i artikel 5.1 bör ses 
över och projektet ändras för att undvika 
eller minska dessa negativa effekter och
om det behövs ytterligare avhjälpnings-
eller kompensationsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 375
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska bestämma hur 
översynen ska genomföras.

Or. en

Ändringsförslag 376
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten beslutar 
att bevilja tillstånd ska den se till att 
tillståndet innehåller åtgärder för att 
kontrollera den betydande negativa 
miljöpåverkan, för att bedöma hur 
genomförandet fortlöper och hur effektiva 
avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara 
samt för att identifiera eventuella 
oförutsedda negativa effekter.

utgår
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Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten beslutar att 
bevilja tillstånd ska den se till att tillståndet 
innehåller åtgärder för att kontrollera den 
betydande negativa miljöpåverkan, för att 
bedöma hur genomförandet fortlöper och 
hur effektiva avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara 
samt för att identifiera eventuella 
oförutsedda negativa effekter.

Om den ansvariga myndigheten beslutar att 
bevilja tillstånd ska den enligt riktlinjerna 
i den gällande lagstiftningen se till att 
tillståndet innehåller åtgärder för att 
kontrollera den betydande negativa 
miljöpåverkan.

Or. de

Motivering

Den planerade befogenheten att fatta beslut skulle innebära att ramarna för 
miljökonsekvensbedömningen samt det system som ligger till grund för denna förändras 
radikalt eftersom den skulle användas för att fatta beslut om huruvida ett projekt ska beviljas 
tillstånd eller inte utan att innehålla några specifika krav. De specifika kraven återfinns i den 
gällande lagstiftningen, till exempel i direktivet om industriutsläpp och i livsmiljödirektivet 
osv. Detta system bör bibehållas.

Ändringsförslag 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten beslutar att Om den ansvariga myndigheten beslutar att 
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bevilja tillstånd ska den se till att 
tillståndet innehåller åtgärder för att 
kontrollera den betydande negativa 
miljöpåverkan, för att bedöma hur 
genomförandet fortlöper och hur effektiva 
avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara samt 
för att identifiera eventuella oförutsedda 
negativa effekter.

bevilja tillstånd ska den ta ställning till 
huruvida åtgärder för att kontrollera den 
betydande negativa miljöpåverkan bör 
inbegripas i tillståndet, för att bedöma hur 
genomförandet fortlöper och hur effektiva 
avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara samt 
för att identifiera eventuella oförutsedda 
negativa effekter under uppbyggnads-, 
förvaltnings- och rivningsfaserna samt 
efter stängning.

Or. en

Ändringsförslag 379
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten beslutar att 
bevilja tillstånd ska den se till att tillståndet
innehåller åtgärder för att kontrollera den 
betydande negativa miljöpåverkan, för att 
bedöma hur genomförandet fortlöper och 
hur effektiva avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara samt 
för att identifiera eventuella oförutsedda 
negativa effekter.

Om den ansvariga myndigheten beslutar att 
bevilja tillstånd ska den ta ställning till 
huruvida tillståndet bör innehålla åtgärder 
för att kontrollera den betydande negativa 
miljöpåverkan, för att bedöma hur 
genomförandet fortlöper och hur effektiva 
avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara samt 
för att identifiera eventuella oförutsedda 
negativa effekter.

Or. en

Motivering

Beslut om kontroll bör fattas från fall till fall. Kontrollförfaranden enligt nationell lagstiftning 
och kontrollförfaranden som inte grundas på lagstiftning bör också gälla.

Ändringsförslag 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten beslutar att 
bevilja tillstånd ska den se till att 
tillståndet innehåller åtgärder för att 
kontrollera den betydande negativa 
miljöpåverkan, för att bedöma hur 
genomförandet fortlöper och hur effektiva 
avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara samt 
för att identifiera eventuella oförutsedda 
negativa effekter.

Om den ansvariga myndigheten beslutar att 
bevilja tillstånd ska den undersöka om 
andra åtgärder för att kontrollera den 
betydande negativa miljöpåverkan bör 
inbegripas i tillståndet, för att bedöma hur 
genomförandet fortlöper och hur effektiva 
avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara samt 
för att identifiera eventuella oförutsedda 
negativa effekter.

Or. it

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten beslutar att 
bevilja tillstånd ska den se till att tillståndet 
innehåller åtgärder för att kontrollera den 
betydande negativa miljöpåverkan, för att 
bedöma hur genomförandet fortlöper och 
hur effektiva avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara samt 
för att identifiera eventuella oförutsedda 
negativa effekter.

Om den ansvariga myndigheten beslutar att 
bevilja tillstånd ska den se till att tillståndet 
innehåller åtgärder för att kontrollera den 
betydande negativa miljöpåverkan, för att 
bedöma hur genomförandet fortlöper och 
hur effektiva avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara samt 
för att identifiera eventuella oförutsedda 
negativa effekter.

Om kontrollen visar att avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna inte är 
tillräckliga eller om den visar på 
betydande oförutsedd negativ 
miljöpåverkan ska den ansvariga 
myndigheten besluta om korrigerande 
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avhjälpnings- eller 
kompensationsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten beslutar att 
bevilja tillstånd ska den se till att tillståndet 
innehåller åtgärder för att kontrollera den 
betydande negativa miljöpåverkan, för att 
bedöma hur genomförandet fortlöper och 
hur effektiva avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara samt 
för att identifiera eventuella oförutsedda 
negativa effekter.

Om den ansvariga myndigheten beslutar att 
bevilja tillstånd eller fattar ett annat beslut 
för att uppfylla kraven i detta direktiv ska 
den se till att tillståndet innehåller åtgärder 
för att kontrollera den betydande negativa 
miljöpåverkan, för att bedöma hur 
genomförandet fortlöper och hur effektiva 
avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara samt 
för att identifiera eventuella oförutsedda 
negativa effekter.

Or. pl

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den typ av faktorer som ska kontrolleras 
och kontrollens varaktighet ska vara 
rimlig i förhållande till projektets art, 
lokalisering och omfattning samt till hur 

utgår
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betydande miljöpåverkan är.

Or. de

Motivering

Den planerade befogenheten att fatta beslut skulle innebära att ramarna för 
miljökonsekvensbedömningen samt det system som ligger till grund för denna förändras 
radikalt eftersom den skulle användas för att fatta beslut om huruvida ett projekt ska beviljas 
tillstånd eller inte utan att innehålla några specifika krav. De specifika kraven återfinns i den 
gällande lagstiftningen, till exempel i direktivet om industriutsläpp och i livsmiljödirektivet 
osv. Detta system bör bibehållas.

Ändringsförslag 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den typ av faktorer som ska kontrolleras 
och kontrollens varaktighet ska vara rimlig 
i förhållande till projektets art, lokalisering 
och omfattning samt till hur betydande 
miljöpåverkan är.

Den typ av faktorer som ska kontrolleras 
och kontrollens varaktighet ska vara
förenliga med bestämmelser som följer av 
annan unionslagstiftning och ska vara 
rimlig i förhållande till projektets art, 
lokalisering och omfattning samt till hur 
betydande miljöpåverkan är.

Or. en

Ändringsförslag 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den typ av faktorer som ska kontrolleras Den typ av faktorer som ska kontrolleras 
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och kontrollens varaktighet ska vara rimlig 
i förhållande till projektets art, lokalisering 
och omfattning samt till hur betydande 
miljöpåverkan är.

och kontrollens varaktighet ska vara
förenliga med bestämmelser som följer av 
annan unionslagstiftning och ska vara 
rimlig i förhållande till projektets art, 
lokalisering och omfattning samt till hur 
betydande miljöpåverkan är.

Or. it

Ändringsförslag 386
Sandrine Bélier

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den typ av faktorer som ska kontrolleras 
och kontrollens varaktighet ska vara rimlig 
i förhållande till projektets art, lokalisering 
och omfattning samt till hur betydande 
miljöpåverkan är.

Den typ av faktorer som ska kontrolleras 
och kontrollens varaktighet ska vara rimlig 
i förhållande till projektets art, lokalisering 
och omfattning samt till hur betydande 
miljöpåverkan är. Den ansvariga 
myndigheten ska underrättas om 
resultaten av kontrollen och dessa ska 
offentliggöras i ett lättillgängligt och 
öppet format.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befintliga kontrollförfaranden som följer 
av annan unionslagstiftning kan 

utgår
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användas i tillämpliga fall.

Or. de

Motivering

Den planerade befogenheten att fatta beslut skulle innebära att ramarna för 
miljökonsekvensbedömningen samt det system som ligger till grund för denna förändras 
radikalt eftersom den skulle användas för att fatta beslut om huruvida ett projekt ska beviljas 
tillstånd eller inte utan att innehålla några specifika krav. De specifika kraven återfinns i den 
gällande lagstiftningen, till exempel i direktivet om industriutsläpp och i livsmiljödirektivet 
osv. Detta system bör bibehållas.

Ändringsförslag 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befintliga kontrollförfaranden som följer 
av annan unionslagstiftning kan användas i 
tillämpliga fall.

Kontrollförfaranden som följer av annan 
unionslagstiftning ska användas i 
tillämpliga fall.

Or. en

Motivering

De ansvariga myndigheternas kontroller ska utföras med hänsyn till bestämmelser i annan 
relevant EU-lagstiftning, såsom direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, direktiv 2008/98/EG 
om avfall osv.

Ändringsförslag 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befintliga kontrollförfaranden som följer 
av annan unionslagstiftning kan användas i 
tillämpliga fall.

Kontrollförfaranden som följer av annan 
unionslagstiftning bör användas i 
tillämpliga fall.

Or. it

Ändringsförslag 390
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befintliga kontrollförfaranden som följer 
av annan unionslagstiftning kan användas i 
tillämpliga fall.

Befintliga kontrollförfaranden, inbegripet 
de som följer av annan unionslagstiftning
eller nationell lagstiftning kan användas i 
tillämpliga fall.

Or. en

Ändringsförslag 391
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När alla nödvändiga uppgifter har 
inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och 
överlämnats till den ansvariga
myndigheten, däribland eventuella 
specifika bedömningar som krävs enligt 
annan unionslagstiftning, och de samråd 
som avses i artiklarna 6 och 7 har 
avslutats, ska den behöriga myndigheten 

utgår
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färdigställa sin 
miljökonsekvensbedömning av projektet 
inom tre månader.
Beroende på projektets art, komplexitet, 
lokalisering och omfattning kan den 
ansvariga myndigheten förlänga 
tidsfristen med ytterligare tre månader; i 
så fall ska den ansvariga myndigheten 
informera exploatören om skälen till detta 
och om beräknat beslutsdatum.

Or. en

Ändringsförslag 392
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När alla nödvändiga uppgifter har 
inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och 
överlämnats till den ansvariga 
myndigheten, däribland eventuella 
specifika bedömningar som krävs enligt 
annan unionslagstiftning, och de samråd 
som avses i artiklarna 6 och 7 har 
avslutats, ska den behöriga myndigheten 
färdigställa sin 
miljökonsekvensbedömning av projektet 
inom tre månader.

utgår

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

Or. en
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Motivering

Tidsramar för beslutet om tillståndsbeviljande bör inte fastställas i direktivet. Det bör vara 
upp till medlemsstaterna att besluta om detta.

Ändringsförslag 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När alla nödvändiga uppgifter har 
inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och 
överlämnats till den ansvariga 
myndigheten, däribland eventuella 
specifika bedömningar som krävs enligt 
annan unionslagstiftning, och de samråd 
som avses i artiklarna 6 och 7 har 
avslutats, ska den behöriga myndigheten 
färdigställa sin 
miljökonsekvensbedömning av projektet 
inom tre månader.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När alla nödvändiga uppgifter har 
inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och 
överlämnats till den ansvariga 
myndigheten, däribland eventuella 
specifika bedömningar som krävs enligt 

3. När alla nödvändiga uppgifter har 
inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och 
överlämnats till den ansvariga 
myndigheten, och de samråd som avses i 
artiklarna 6 och 7 har avslutats, ska den 
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annan unionslagstiftning, och de samråd 
som avses i artiklarna 6 och 7 har avslutats, 
ska den behöriga myndigheten färdigställa 
sin miljökonsekvensbedömning av 
projektet inom tre månader.

behöriga myndigheten färdigställa sin 
miljökonsekvensbedömning av projektet 
inom två månader.

Or. pl

Ändringsförslag 395
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När alla nödvändiga uppgifter har 
inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och 
överlämnats till den ansvariga 
myndigheten, däribland eventuella 
specifika bedömningar som krävs enligt 
annan unionslagstiftning, och de samråd 
som avses i artiklarna 6 och 7 har avslutats, 
ska den behöriga myndigheten färdigställa 
sin miljökonsekvensbedömning av 
projektet inom tre månader.

3. När alla nödvändiga uppgifter har 
inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och 
överlämnats till den ansvariga 
myndigheten, däribland eventuella 
specifika bedömningar som krävs enligt 
annan unionslagstiftning, och de samråd 
som avses i artiklarna 6 och 7 har avslutats, 
ska den behöriga myndigheten färdigställa 
sin miljökonsekvensbedömning av 
projektet så snabbt som möjligt och inom 
tillämpliga nationellt lagstadgade 
tidsfrister.

Or. nl

Ändringsförslag 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När alla nödvändiga uppgifter har 3. När alla nödvändiga uppgifter har 
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inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och 
överlämnats till den ansvariga 
myndigheten, däribland eventuella 
specifika bedömningar som krävs enligt 
annan unionslagstiftning, och de samråd 
som avses i artiklarna 6 och 7 har avslutats, 
ska den behöriga myndigheten färdigställa 
sin miljökonsekvensbedömning av 
projektet inom tre månader.

inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och 
överlämnats till den ansvariga 
myndigheten, däribland eventuella 
specifika bedömningar som krävs enligt 
annan unionslagstiftning, och de samråd 
som avses i artiklarna 6 och 7 har avslutats, 
ska den behöriga myndigheten färdigställa 
sin miljökonsekvensbedömning av 
projektet inom 90 dagar.

Or. en

Ändringsförslag 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. När alla nödvändiga uppgifter har 
inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och 
överlämnats till den ansvariga 
myndigheten, däribland eventuella 
specifika bedömningar som krävs enligt 
annan unionslagstiftning, och de samråd 
som avses i artiklarna 6 och 7 har avslutats, 
ska den behöriga myndigheten färdigställa 
sin miljökonsekvensbedömning av 
projektet inom tre månader.

3. När alla nödvändiga uppgifter har 
inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och 
överlämnats till den ansvariga 
myndigheten, däribland eventuella 
specifika bedömningar som krävs enligt 
annan unionslagstiftning, och de samråd 
som avses i artiklarna 6 och 7 har avslutats, 
ska den behöriga myndigheten färdigställa 
sin miljökonsekvensbedömning av 
projektet inom 90 dagar.

Or. it

Ändringsförslag 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Motivering

Bestämmelser om tidsramar ska anges i den gällande lagstiftningen.

Ändringsförslag 399
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. it

Motivering

Fasta tidsramar är avgörande för att förfarandet ska kunna slutföras på lämpligt sätt.

Ändringsförslag 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Beroende på projektets art, komplexitet, 
lokalisering och omfattning kan den 
ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen 
med ytterligare en månad; i så fall ska den 
ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta och om 
beräknat beslutsdatum.

Or. pl

Ändringsförslag 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Beroende på projektets art, komplexitet, 
lokalisering och omfattning kan den 
ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen 
med ytterligare 90 dagar och underrätta 
kommissionen om förseningens 
omfattning och orsaker, i så fall ska den 
ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta och om 
beräknat beslutsdatum.

Or. en

Ändringsförslag 403
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Beroende på projektets art, komplexitet, 
lokalisering och omfattning kan den 
ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen 
med upp till tre månader; i så fall ska den 
ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta och om 
beräknat beslutsdatum.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan beslut om att bevilja eller avslå 
en tillståndsansökan fattas, ska den 
ansvariga myndigheten kontrollera att 
informationen i den miljörapport som 
avses i artikel 5.1 är uppdaterad, särskilt 
ifråga om planerade åtgärder för att 
förebygga, minska och om möjligt 
avhjälpa eventuella betydande negativa 
effekter.

utgår

Or. de

Motivering

Begreppet ”uppdaterad” är för vagt, vilket skapar rättsosäkerhet. Det står klart att den totala 
tid som krävs för ett tillståndsförfarande (utredning/insamling av miljöinformation, 
utarbetande av en miljökonsekvensbedömning samt själva tillståndsförfarandet) gör att det 
inte kan föreligga någon dagsaktuell miljöinformation.

Ändringsförslag 405
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan beslut om att bevilja eller avslå 
en tillståndsansökan fattas, ska den 
ansvariga myndigheten kontrollera att 
informationen i den miljörapport som 
avses i artikel 5.1 är uppdaterad, särskilt 
ifråga om planerade åtgärder för att 
förebygga, minska och om möjligt 
avhjälpa eventuella betydande negativa 
effekter.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan beslut om att bevilja eller avslå 
en tillståndsansökan fattas, ska den 
ansvariga myndigheten kontrollera att 
informationen i den miljörapport som 
avses i artikel 5.1 är uppdaterad, särskilt 
ifråga om planerade åtgärder för att 
förebygga, minska och om möjligt 
avhjälpa eventuella betydande negativa 
effekter.

utgår

Or. en

Motivering

Miljökonsekvensbedömningen bör utarbetas i samråd med myndigheterna. Ett krav på att 
myndigheterna ska godkänna miljökonsekvensbedömningen i slutet av förfarandet skulle vara 
oproportionerligt för exploatörerna.

Ändringsförslag 407
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan beslut om att bevilja eller avslå 
en tillståndsansökan fattas, ska den 
ansvariga myndigheten kontrollera att 
informationen i den miljörapport som 
avses i artikel 5.1 är uppdaterad, särskilt 
ifråga om planerade åtgärder för att 
förebygga, minska och om möjligt 
avhjälpa eventuella betydande negativa 
effekter.

utgår
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Or. en

Motivering

Den föreslagna punkten kan inte godtas. Den skulle innebära en mycket omfattande 
skyldighet för den behöriga myndigheten, som kräver en kontrollnivå som helt enkelt inte är 
realistisk utan extra resurser. Underlåtelse att uppfylla denna skyldighet skulle också kunna 
bli en ny källa till rättstvister.

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan beslut om att bevilja eller avslå en 
tillståndsansökan fattas, ska den ansvariga 
myndigheten kontrollera att informationen 
i den miljörapport som avses i artikel 5.1 är 
uppdaterad, särskilt ifråga om planerade 
åtgärder för att förebygga, minska och om 
möjligt avhjälpa eventuella betydande 
negativa effekter.

4. Innan beslut om att bevilja eller avslå en 
tillståndsansökan fattas, ska den ansvariga 
myndigheten kontrollera att informationen 
i den miljörapport som avses i artikel 5.1 är 
uppdaterad, särskilt ifråga om planerade 
åtgärder för att förebygga, minska och om 
möjligt avhjälpa eventuella betydande 
negativa effekter. Tillståndet beviljas på 
villkor att de korrigerande avhjälpnings-
och kompensationsåtgärder som avses i 
punkt 2 kan genomföras av exploatören. 

Or. en

Ändringsförslag 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan beslut om att bevilja eller avslå en 
tillståndsansökan fattas, ska den ansvariga 

4. Innan beslut om att bevilja eller avslå en 
tillståndsansökan fattas, ska den ansvariga 
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myndigheten kontrollera att informationen 
i den miljörapport som avses i artikel 5.1 är 
uppdaterad, särskilt ifråga om planerade 
åtgärder för att förebygga, minska och om 
möjligt avhjälpa eventuella betydande 
negativa effekter.

myndigheten kontrollera att informationen 
i den miljörapport som avses i artikel 5.1 är 
uppdaterad, särskilt ifråga om planerade 
åtgärder för att förebygga, minska och om 
möjligt avhjälpa eventuella betydande 
negativa effekter.

Om informationen i miljörapporten inte 
är aktuell ska den ansvariga myndigheten 
ålägga exploatören att komplettera 
rapporten.

Or. pl

Ändringsförslag 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den ansvariga myndigheten får ta 
hjälp av ackrediterade och tekniskt 
behöriga experter för att fatta beslut 
enligt denna punkt. Bestämmelserna om 
ersättning till sådana experter ska 
fastställas av medlemsstaterna, som ska se 
till att även exploatören bidrar till 
ersättningen.
Den ansvariga myndigheten får inte 
anlita ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter som har hjälpt exploatören att 
sammanställa miljörapporten.

Or. lt

Ändringsförslag 411
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
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Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När ett beslut om att bevilja eller avslå 
en tillståndsansökan har fattats, ska den 
eller de ansvariga myndigheterna 
informera allmänheten och de myndigheter 
som avses i artikel 6.1 om detta enligt
gällande förfaranden och låta allmänheten 
få tillgång till följande:

1. När ett beslut om att bevilja eller avslå 
en tillståndsansökan har fattats, ska den 
eller de ansvariga myndigheterna 
informera allmänheten och de myndigheter 
som avses i artikel 6.1 om detta enligt
nationella förfaranden och låta 
allmänheten och de myndigheter som 
avses i artikel 6.1 få tillgång till beslutet i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2003/4/EG av den 
28 januari 2003 om allmänhetens tillgång 
till miljöinformation.

Or. en

Motivering

Ändringarna av artikel 8.1 leder till att beslutet om beviljande av tillstånd omfattar alla 
uppgifter som nämns i den nuvarande artikel 9.1, vilket innebär att artikel 9.1 kan förenklas. 
Beslutet om tillståndsbeviljande bör offentliggöras i enlighet med kraven i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens 
tillgång till miljöinformation.

Ändringsförslag 412
Sandrine Bélier

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När ett beslut om att bevilja eller avslå 
en tillståndsansökan har fattats, ska den 
eller de ansvariga myndigheterna 
informera allmänheten och de myndigheter 
som avses i artikel 6.1 om detta enligt 
gällande förfaranden och låta allmänheten 
få tillgång till följande:

1. När ett beslut om att bevilja eller avslå 
en tillståndsansökan har fattats, ska den 
eller de ansvariga myndigheterna 
informera allmänheten och de myndigheter 
som avses i artikel 6.1 om detta enligt 
gällande förfaranden så snart som möjligt
och inom högst 10 arbetsdagar. Den eller 
de ansvariga myndigheterna ska låta 
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allmänheten få tillgång till följande:

Or. en

Ändringsförslag 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. När ett beslut om att bevilja eller avslå 
en tillståndsansökan har fattats, ska den 
eller de ansvariga myndigheterna 
informera allmänheten och de myndigheter 
som avses i artikel 6.1 om detta enligt 
gällande förfaranden och låta allmänheten 
få tillgång till följande:

1. När ett beslut om att bevilja eller avslå 
en tillståndsansökan eller ett annat beslut 
för att uppfylla kraven i detta direktiv har 
fattats, ska den eller de ansvariga 
myndigheterna informera allmänheten och 
de myndigheter som avses i artikel 6.1 om 
detta enligt gällande förfaranden och låta 
allmänheten få tillgång till följande:

Or. pl

Ändringsförslag 414
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Information om innehållet i beslutet 
och varje villkor som är knutet till detta.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 415
Marianne Thyssen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information om de huvudsakliga skäl 
och överväganden som beslutet grundar 
sig på, och även om förfarandet för 
allmänhetens deltagande, efter att ha 
granskat miljörapporten och den berörda 
allmänhetens kommentarer och 
synpunkter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information om de huvudsakliga skäl 
och överväganden som beslutet grundar sig 
på, och även om förfarandet för 
allmänhetens deltagande, efter att ha 
granskat miljörapporten och den berörda
allmänhetens kommentarer och 
synpunkter.

b) De huvudsakliga skäl och överväganden 
som beslutet grundar sig på, efter att ha 
granskat miljörapporten, synpunkter och
yttranden från den berörda allmänheten 
samt resultaten från samråden med 
allmänhet och myndigheter som anges i 
artikel 6.1.

Or. it

Motivering

Anpassning av texten till artikel 6: allmänheten deltar i beslutsförfarandet och uttrycker sina 
synpunkter och åsikter (se punkt 4). Dessutom görs en hänvisning till det samrådsförfarande 
som anges i punkterna 1, 5 och 7.
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Ändringsförslag 417
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information om de huvudsakliga skäl 
och överväganden som beslutet grundar sig 
på, och även om förfarandet för 
allmänhetens deltagande, efter att ha 
granskat miljörapporten och den berörda 
allmänhetens kommentarer och 
synpunkter.

b) Information om de huvudsakliga skäl 
och överväganden som beslutet grundar sig 
på, och även om hur de synpunkter som 
har inkommit genom förfarandet för 
allmänhetens deltagande har beaktats,
inbegripet synpunkter på projektets 
inverkan på fastighetspriser, efter att ha 
granskat miljörapporten och den berörda 
allmänhetens kommentarer och 
synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 418
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En beskrivning av de huvudsakliga 
åtgärderna för att undvika, minska och 
om möjligt motverka betydande negativa 
effekter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 419
Marianne Thyssen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) I förekommande fall en beskrivning av 
de kontrollåtgärder som avses i 
artikel 8.2.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 420
Sandrine Bélier

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Information om allmänhetens rätt att 
väcka talan vid domstol i enlighet med 
artikel 11.

Or. en

Ändringsförslag 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 3:

utgår

”3. Medlemsstaterna kan även besluta att 
offentliggöra den information som avses i 
punkt 1 när den ansvariga myndigheten 
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färdigställer sin 
miljökonsekvensbedömning av projektet.”

Or. pl

Ändringsförslag 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande ska läggas till i punkt 3: utgår
”3. Medlemsstaterna kan även besluta att 
offentliggöra den information som avses i 
punkt 1 när den ansvariga myndigheten 
färdigställer sin 
miljökonsekvensbedömning av projektet.”

Or. it

Motivering

Ledet är överflödigt. I punkt 1 fastställs redan att den ansvariga myndigheten ska ställa 
information om beslut till allmänhetens förfogande.

Ändringsförslag 423
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 3:

utgår

3. Medlemsstaterna kan även besluta att 
offentliggöra den information som avses i 
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punkt 1 när den ansvariga myndigheten 
färdigställer sin 
miljökonsekvensbedömning av projektet.

Or. en

Motivering

Den föreslagna punkten är inte godtagbar. Den är tillsammans med artikel 9.1 överflödig, 
eftersom miljökonsekvensbedömningen avslutas då beslutet om beviljande av tillstånd fattas.

Ändringsförslag 424
Sandrine Bélier

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Artikel 11.2 ska ersättas med 
följande:
”2. Medlemsstaterna ska fastställa i 
vilket skede beslut, handlingar eller 
underlåtenhet kan prövas och 
tillhandahålla en möjlighet för prövning 
av den materiella och formella giltigheten 
av ett beslut, en handling eller en 
underlåtenhet i enlighet med punkt 1, 
inbegripet användning av interimistiska 
åtgärder för att se till att projektet inte 
påbörjas innan prövningsförfarandet är 
avslutat.”

Or. en

Ändringsförslag 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 11 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I artikel 11 ska punkt 3 ersättas med 
följande:
”3. Vad som utgör ett tillräckligt intresse 
och kränkning av en rättighet ska 
fastställas av medlemsstaterna, i enlighet 
med målet att ge den berörda 
allmänheten en omfattande rätt till 
rättslig prövning. I det syftet ska 
intresset för varje icke-statlig 
organisation i enlighet med artikel 1.2
som
a) har en representation på det 
territorium som berörs av de beslut, 
åtgärder och undantag som omfattas av 
artikel 6,
b) uppfyller kraven i nationell 
lagstiftning.
anses vara tillräckliga för att uppfylla 
kraven i punkt 1 a i denna artikel. 
Sådana organisationer ska också anses 
ha rättigheter som kan kränkas i den 
mening som avses i punkt 1 b i denna 
artikel.”

Or. it

Ändringsförslag 426
Sandrine Bélier

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Artikel 11.4 första stycket ska ersättas 
med följande:
”Sådana förfaranden ska vara adekvata 
och effektiva, ge möjlighet att begära ett 
interimistiskt föreläggande samt vara
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rättvisa, snabba och inte oöverkomligt 
kostsamma.”

Or. en

Ändringsförslag 427
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 11 – punkt 5a och 5b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Artikel 11 ska ändras på följande 
sätt:
a) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5a:
”5a. Medlemsstaterna kan utfärda 
bestämmelser om att åsidosättande av 
förfaranderegler och formföreskrifter inte 
ska påverka ett tillstånds laglighet, om det 
är troligt att det fattade beslutet inte hade 
sett annorlunda ut om detta åsidosättande 
inte hade inträffat. Detta gäller särskilt då
a) enskilda personer eller myndigheter 
inte har deltagit, i fall då myndigheters 
eller allmänhetens deltagande krävs enligt 
detta direktiv, men detta varit av ringa vikt 
eller har beaktats,
b) uppgifterna enligt artikel 9.1 är 
ofullständiga eller 
c) ett tillkännagivande som krävs enligt 
detta direktiv har lämnats på ett felaktigt 
sätt men dess syfte ändå har uppfyllts.
Detta påverkar inte medlemsstaternas rätt 
att inom ramen för sina nationella 
rättsföreskrifter vid sidan av de regler som 
gäller vid åsidosättande av 
förfaranderegler bestämma vad som krävs 
vid lagöverträdelser.”
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b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 5b:
”5b. Medlemsstaterna kan bestämma att 
led i ett förfarande som handlagts 
felaktigt kan tas upp till ny behandling, 
om felet inte är allvarligt och inte berör 
ett projekts huvuddrag. Medlemsstaterna 
ska säkerställa att de ansvariga 
myndigheterna även då felaktigt 
handlagda led i ett förfarande tas upp till 
ny behandling fattar beslut på ett öppet 
och icke förutbestämt sätt.”

Or. de

Ändringsförslag 428
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vart sjätte år från och med det datum som 
anges i artikel 2.1 i direktiv XXX [OPOCE 
please introduce the n° of this Directive], 
ska medlemsstaterna informera 
kommissionen om

Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om alla kriterier och/eller 
gränsvärden som används för att välja ut 
projekt i enlighet med artikel 4.2.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen skulle bli mycket betungande. Det skulle vara svårt att få tillgång 
till detaljerad kommersiell information och uppgifter om kostnaden för 
miljökonsekvensbedömningen avskild från andra kostnader i samband med en 
bygglovsansökan. Det skulle även vara svårt att beräkna genomsnittliga kostnader. De 
befintliga rapporteringskraven är tillräckliga.

Ändringsförslag 429
Marianne Thyssen
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) antalet projekt som avses i bilagorna I 
och II som varit föremål för en 
bedömning i enlighet med 
artiklarna 5−10,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 430
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) indelningen av bedömningarna i de 
projektkategorier som anges i bilagorna I 
och II,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 431
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) indelningen av gjorda bedömningar 
efter typ av exploatör,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 432
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) antalet projekt som avses i bilaga II 
som varit föremål för ett beslut i enlighet 
med artikel 4.2,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 433
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) miljökonsekvensbedömningens 
genomsnittliga varaktighet,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 434
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) den genomsnittliga kostnaden för utgår
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miljökonsekvensbedömningarna.

Or. en

Ändringsförslag 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 10
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) den genomsnittliga kostnaden för 
miljökonsekvensbedömningarna.”

utgår

Or. lt

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

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12a och 12b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Följande artiklar ska införas som 
artiklarna 12a och 12b:

utgår

”Artikel 12a
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 12b 
med avseende på de urvalskriterier som 
anges i bilaga III och den information 
som avses i bilagorna II.A och IV, i syfte 
att anpassa dem till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen.
Artikel 12b
(1) Befogenheten att anta delegerade 
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akter ges till kommissionen med förbehåll 
för de villkor som anges i denna artikel.
(2) Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 12a ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
(3) Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 12a får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett i beslutet 
angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
(4) Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
(5) En delegerad akt som antas enligt 
artikel 12a ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Or. de

Motivering

Den befogenhet att göra ytterligare anpassningar av bilagorna genom delegerade akter som 
ges kommissionen är för omfattande. Det skulle kunna leda till att kommissionen kan utvidga 
kravet på miljökonsekvensbedömning för projekt utan att medlemsstaterna får möjlighet att 
delta i tillräcklig utsträckning. Liknande omfattande ändringar rörande 
miljökonsekvensbedömningar kräver dessutom en ändring av direktivet.
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Ändringsförslag 437
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12a och 12b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Följande artiklar ska införas som 
artiklarna 12a och 12b:

utgår

”Artikel 12a
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 12b 
med avseende på de urvalskriterier som 
anges i bilaga III och den information 
som avses i bilagorna II.A och IV, i syfte 
att anpassa dem till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen.
Artikel 12b
1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 12a ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 12a får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett i beslutet 
angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
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Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 12a ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Or. en

Ändringsförslag 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12a och 12b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Följande artiklar ska införas som 
artiklarna 12a och 12b:

utgår

”Artikel 12a
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 12b 
med avseende på de urvalskriterier som 
anges i bilaga III och den information 
som avses i bilagorna II.A och IV, i syfte 
att anpassa dem till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen.
Artikel 12b
1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 12a ska ges till 
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kommissionen tills vidare från och med 
den [OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 12a får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett i beslutet 
angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 12a ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Or. en

Motivering

Ändringar av bilagorna är av rättslig natur. Att införa ändringar i bilagorna genom en 
delegerad akt skulle minska direktivets förutsebarhet. Bilagorna bör därför ändras genom det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.
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Ändringsförslag 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12a och 12b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Följande artiklar ska införas som 
artiklarna 12a och 12b:

utgår

”Artikel 12a
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 12b 
med avseende på de urvalskriterier som 
anges i bilaga III och den information
som avses i bilagorna II.A och IV, i syfte 
att anpassa dem till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen.
Artikel 12b
1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 12a ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 12a får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett i beslutet 
angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
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5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 12a ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Or. en

Ändringsförslag 440
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12a och 12b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Följande artiklar ska införas som 
artiklarna 12a och 12b:

utgår

”Artikel 12a
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 12b 
med avseende på de urvalskriterier som 
anges i bilaga III och den information 
som avses i bilagorna II.A och IV, i syfte 
att anpassa dem till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen.
Artikel 12b
1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 12a ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [OPOCE please introduce date of the 
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entry into force of this Directive].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 12a får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett i beslutet 
angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 12a ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Or. en

Motivering

Samtliga bilagor utgör väsentliga delar av direktivet. Vi stöder inte användning av 
delegerade akter i detta direktiv och anser därför att artikel 12a och 12b bör strykas.

Ändringsförslag 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12b – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När så anses vara nödvändigt för 
korrekta miljökonsekvensbedömningar 
och med tanke på de särskilda 
förutsättningarna i vissa ekonomiska 
sektorer, ska kommissionen tillsammans 
med medlemsstaterna och näringslivet 
utarbeta riktlinjer för sektorn med 
kriterier för att förenkla och underlätta 
standardiseringen av 
miljökonsekvensbedömningar.

Or. es

Ändringsförslag 442
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [DATUM] 
sätta i kraft de lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa detta 
direktiv. De ska till kommissionen genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser 
tillsammans med ett dokument som visar 
förhållandet mellan dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Medlemsstaterna ska senast den [OPOCE 
please introduce the date: 36 months after 
entry into force of this directive] sätta i 
kraft de bestämmelser i lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med ett 
dokument som visar förhållandet mellan 
dessa bestämmelser och detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Med tanke på de omfattande ändringarna är det nödvändigt att fastställa en tillräcklig 
tidsfrist. En tidsfrist på 36 månader bör vara rimlig.

Ändringsförslag 443
Marianne Thyssen



AM\937206SV.doc 79/85 PE510.871v01-00

SV

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska senast den [DATUM] 
sätta i kraft de lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa detta 
direktiv. De ska till kommissionen genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser
tillsammans med ett dokument som visar 
förhållandet mellan dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Medlemsstaterna ska senast den [DATUM] 
sätta i kraft de lagar och andra författningar 
som är nödvändiga för att följa detta 
direktiv. De ska till kommissionen genast 
överlämna texten till dessa bestämmelser.

Or. en

Ändringsförslag 444
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna texten till de centrala 
bestämmelser i nationell lagstiftning som 
de antar inom det område som omfattas 
av detta direktiv.

utgår

Or. en

Motivering

Detta är en upprepning av punkt 1.

Ändringsförslag 445
Pavel Poc

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 3 utgår
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Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska omfattas av 
kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Denna artikel innebär att det nya förslaget i viss mån får retroaktiv verkan. Med tanke på 
direktivets art är detta inte godtagbart.

Ändringsförslag 446
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska omfattas av 
kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt 
detta direktiv.

Detta direktiv ska tillämpas på projekt där
förfarandet för 
miljökonsekvensbedömningen, inbegripet
tillståndsansökan, formellt påbörjades 
efter det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 447
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt där tillståndsansökan har lämnats Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
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före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska omfattas av 
kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt 
detta direktiv.

före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket ska omfattas av de tidigare 
bestämmelserna i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU.

Or. fr

Motivering

Retroaktiv tillämpning är inte möjlig, eftersom de rättsliga bestämmelserna i den nya 
rättsakten skiljer sig avsevärt från bestämmelserna i den föregående versionen.

Ändringsförslag 448
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska omfattas av 
kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt 
detta direktiv.

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
efter det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket ska omfattas av kraven i 
artiklarna 3–11 i direktiv 2011/92/EU i 
deras lydelse enligt detta direktiv.

Or. fr

Motivering

Av rättssäkerhetsskäl är det inte lämpligt att bestämmelserna i det kommande direktivet 
tillämpas på pågående projekt. Det nya direktivet bör endast omfatta projekt som lämnats in 
till den behöriga myndigheten efter direktivets införlivande.

Ändringsförslag 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Förslag till direktiv
Artikel 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt där tillståndsansökan har lämnats
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska omfattas av 
kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt 
detta direktiv.

Projekt där tillståndsansökan har lämnats
efter det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket ska omfattas av kraven i 
artiklarna 3–11 i direktiv 2011/92/EU i 
deras lydelse enligt detta direktiv.

Or. en

Motivering

Den retroaktiva karaktären hos kommissionens förslag skapar betydande rättsosäkerhet för 
exploatörerna. Detta kan i själva verket innebära att villkor och tidsfrister i förfarandet måste 
fastställas på nytt, så att exploatörerna måste upprepa steg i förfarandet som de redan 
avslutat en gång. Detta kan leda till betydande förseningar och ökade kostnader, både för 
exploatörerna och för de ansvariga myndigheterna.

Ändringsförslag 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska omfattas av 
kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt 
detta direktiv.

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket ska inte omfattas av kraven i 
artiklarna 3–11 i direktiv 2011/92/EU i 
deras lydelse enligt detta direktiv.

Or. it

Motivering

För rättssäkerhetens skull bör tillämpningen av detta direktiv inte ha retroaktiv verkan.
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Ändringsförslag 451
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska omfattas av 
kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt 
detta direktiv.

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska inte omfattas 
av kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Om en exploatör har påbörjat en miljökonsekvensbedömning före införlivandet av 
ändringarna i direktivet ska denne inte behöva göra om hela förfarandet från början igen. En 
retroaktiv tillämpning av det framtida direktivet bör undvikas.

Ändringsförslag 452
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska omfattas av 
kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt 
detta direktiv.

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska omfattas av 
kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt 
detta direktiv, under förutsättning att 
exploatören ansöker om att genomföra en 
miljökonsekvensbedömning för sitt 
projekt i enlighet med de nya 
bestämmelserna.
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Or. de

Ändringsförslag 453
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt där tillståndsansökan har lämnats
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska omfattas av 
kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt 
detta direktiv.

Direktiv 2011/92/EU i dess lydelse enligt 
detta direktiv ska inte tillämpas på projekt 
där kravet att göra en 
miljökonsekvensbedömning fastställdes
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket, med undantag för projekt
där miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts högst 24 månader efter detta 
datum.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag kan leda till att exploatörer måste göra om sina 
miljökonsekvensbedömningar för att uppfylla kraven i det ändrade direktivet. Det är viktigt 
att man genom förslaget säkerställer att miljökonsekvensbedömningar för projekt som redan 
har påbörjats och som uppfyllde kraven då de genomfördes är giltiga även i fortsättningen.

Ändringsförslag 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska omfattas av 
kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt 

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska avgöras 
inom 8 månader efter antagandet av det 
ändrade direktivet.
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detta direktiv.

Or. es

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

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska omfattas av 
kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt
detta direktiv.

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 
slutförts före detta datum ska omfattas av 
kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt
det ändrade direktivet som gäller fram 
tills ikraftträdandet.

Or. de

Motivering

Med tanke på principen om skydd för berättigade förväntningar måste förfaranden där 
tillståndsansökan har lämnats innan tidsfristen för införlivande har löpt ut kunna slutföras 
enligt bestämmelserna i gällande MKB-direktiv. Kommissionens förslag skulle innebära att 
de flesta miljökonsekvensbedömningar som påbörjats innan tidsfristen för införlivande har 
löpt ut eller som inte slutförts den dag då tidsfristen löper ut måste göras om helt och hållet 
enligt de nya bestämmelserna. Det vore oproportionerligt.


