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Ændringsforslag 456
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag I – nr. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I punkt 7 i bilag I affattes litra a) 
således:
"a) Anlæg af jernbane til fjerntrafik og 
af lufthavne [...]"

Or. de

Begrundelse

Bilag I, punkt 7, litra a), skal ændres. Sætningsleddet "med en start- og landingsbane på 
2.100 m og derover" skal udgå. Det er ikke længere tidssvarende at lade den obligatoriske 
miljøkonsekvensvurdering afhænge af banens længde. Også ved lufthavne med kortere start-
og landingsbaner er der betydelige virkninger for miljøet, som man obligatorisk skal vurdere 
i henhold til VVM-direktivet.

Ændringsforslag 457
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag – nr. -1 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag I – nr. 7 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) I punkt 7 i bilag I indsættes følgende:
"aa) Fastlæggelse af indflyvnings- og 
udflyvningsruter ved lufthavne hhv. fra 
og til tilslutningen til rutenettet."

Or. de

Begrundelse

Ind- og udflyvningsruterne ved lufthavne er ikke VVM-pligtige, selv om de bidrager til 
betydelige indvirkninger på miljøet. Ved start frem til forbindelsen til rutenettet og ved 
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landingsindflyvning fra forbindelsen til rutenettet overflyves af kapacitets- og driftsmæssige 
årsager fredede områder og boligområder i lav højde. Denne placering af flyveruterne 
medfører en betydelig belastning af miljøet i form af støj og forurenende stoffer.

Ændringsforslag 458
Daciana Octavia Sârbu

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag I – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Bilag I, litra 14, affattes således:
"14) Udvinding af mere end 500 t råolie 
[...]/dag i kommercielt øjemed og 
udvinding af naturgas i kommercielt 
øjemed."

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentets temaafdeling A konkluderede, at "tærsklen for, hvornår der skal 
foretages miljøkonsekvensvurderinger af hydrauliske fraktureringsaktiviteter til udvinding af
kulbrinter, er sat så højt, at ingen industriel aktivitet af denne art nogensinde vil komme i 
nærheden af den, hvorfor den bør sænkes væsentligt". Med henblik herpå opfordrede Europa-
Parlamentet i sin beslutning af 21. november 2012 til, "at projekter, der indebærer hydraulisk 
frakturering, medtages i bilag I til direktivet om miljøkonsekvensvurdering".

Ændringsforslag 459
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 (nyt)Direktiv 2011/92/EU
Bilag I – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Punkt 14 i bilaget affattes således:
"14. Udvinding af mere end 500 t
råolie/dag og mere end 500 000 m3

naturgas/dag i kommercielt øjemed, eller 
uafhængigt af den udvundne mængde, 
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når der anvendes hydraulisk 
fraktureringsteknologi."

Or. lt

Ændringsforslag 460
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag I – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Punkt 14 i bilag I affattes således:
"14. Udvinding af mere end 500 t 
råolie/dag og mere end 500 000 m3

naturgas/dag i kommercielt øjemed, 
ligeledes når udvindingen sker fra 
gasførende skiferlag eller i andre
sedimentære klippeformationer med 
tilsvarende lav eller lavere permeabilitet 
og porøsitet."

Or. it

Begrundelse

Målet med direktivet er at sikre, at projekter, der bl.a. på grund af deres art, dimensioner 
eller placering kan få væsentlig indvirkning på miljøet, undergives en 
miljøkonsekvensvurdering, inden der gives tilladelse til et projekt.

Ændringsforslag 461
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag I – punkt 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Bilag I, litra 14, affattes således:
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"14) Udvinding af mere end 500 t 
råolie/dag og mere end 500 000 m3

naturgas/dag i kommercielt øjemed, 
uanset om udvindingen er sket fra 
gasførende skiferlag eller i anden 
sedimentær klippe."

Or. en

Ændringsforslag 462
Matthias Groote

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt -1 (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag 1 – punkt 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I bilag I tilføjes følgende punkt 14a.:
"14a. Undersøgelse, efterforskning og 
udvinding af ikkekonventionelle 
kulbrinter i skiferlag og lignende 
geologiske formationer med lav 
permeabilitet ved hjælp af hydraulisk 
frakturering, uafhængigt af den 
udvundne mængde.

Or. de

Ændringsforslag 463
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag I – punkt 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Følgende punkt 14 tilføjes til bilag I:
"14a. Udnyttelse, vurdering, boring og 
udvinding af olie og/eller naturgas, som 
forekommer i gasholdige skiferlag eller i 
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andre sedimentær klippe med samme eller 
lavere permeabilitet og porøsitet, 
uafhængigt af den udvundne mængde."

Or. es

Begrundelse

Ændringsforslaget svarer til ordførerens ændringsforslag nr. 50, men medtager dog boring. 
Behovet for at vurdere ukonventionelle kulbrinter skal ikke kun betragtes ud fra den udvundne 
mængde, men også ud fra de aggressive og mindre miljøvenlige teknikker, der anvendes til 
udvindingen.

Ændringsforslag 464
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag I – punkt 14 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I bilag I indsættes følgende litra 14a:
"14a. Anvendelsen af hydraulisk 
frakturering med henblik på 
efterforskning efter og produktion af olie 
og/eller naturgas uanset den udvundne 
mængde."

Or. en

Ændringsforslag 465
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Bilag –punkt -1 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag I – punkt 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) Bilag I, punkt 19, affattes således:
"19. Stenbrud og minedrift i åbne brud, 



PE510.872v01-00 8/73 AM\937207DA.doc

DA

hvor minestedets areal er over 25 ha,
guldudvindingsanlæg, hvor der anvendes 
cyanidprocesser, eller tørvegravning, 
hvor arealet er over 150 ha."

Or. es

Ændringsforslag 466
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 b (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag I – punkt 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) Bilag I, punkt 20, affattes således:
"20. Anlæg, ændring og/eller udvidelse af 
elektriske ledninger (luftledninger 
underjordiske kabler eller kombinerede 
kabler) og/eller genanvendelse af 
eksisterende ledninger med en spænding
på mindst 220 kV og en længde på over 
15 km samt anlæg og/eller ændring af 
tilhørende transformerstationer 
(spændingstransformer, strømtransformer 
eller transformer til det underjordiske 
overgangssystem)."

Or. es

Begrundelse

Transformerstationer bør medtages i dette punkt, da de har tæt forbindelse til ledninger og er 
afgørende, for at disse kan fungere. Hvis ovennævnte ikke præciseres i direktivet, vil 
henholdsvis ledninger og transformerstationer blive behandlet særskilt, hvormed 
transformerstationer undtages fra forpligtelsen til at foretage en miljøkonsekvensvurdering.

Ændringsforslag 467
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 c (nyt)
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Direktiv 2011/92/EU
Bilag I – punkt 24 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1c) Følgende punkt 24 føjes til bilag I:
"24a. Forlystelsesparker og golfbaner i 
områder med knappe vandressourcer og 
stor risiko for ørkendannelse eller tørke."

Or. es

Begrundelse

Presset på nogle områder som følge af klimaændringerne nødvendiggør medtagelsen af 
ovennævnte projekter i bilag I.

Ændringsforslag 468
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) I bilag II indsættes følgende litra fa) i 
stk. 1:
"fa) vildt fiskeri."

Or. en

Ændringsforslag 469
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II – stk. 2 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) Bilag II, stk. 2, litra c), affattes 
således:
"c) undersøgelse af og efterforskning 
efter mineraler og udvinding af 
mineraler ved hav- eller flodbund"

Or. en

Begrundelse

Undersøgelse af og efterforskning efter mineralressourcer tilføjes i bilag II ud over udvinding 
af mineraler.

Ændringsforslag 470
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II – stk. 2 – litra d – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I bilag II, stk. 2, litra d), indsættes følgende 
nr. iiia):

"iiia) boring med henblik på efterforskning 
efter og udvinding af råolie og/eller naturgas i 
gasførende skiferlag eller i andre sedimentære 
klippeformationer uafhængigt af den 
undersøgte eller udvundne mængde"

Or. en

Ændringsforslag 471
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II – stk. 2 – litra d – nr. iii a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I bilag II, stk. 2, litra d), indsættes følgende 
nr. iiia):

"iiia) boring med henblik på efterforskning 
efter og udvinding af råolie og/eller naturgas i 
gasførende skiferlag eller i andre sedimentære 
klippeformationer uafhængigt af den 
undersøgte eller udvundne mængde"

Or. en

Ændringsforslag 472
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II – stk. 2 – litra d – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) I bilag II, stk. 2, litra d), indsættes 
følgende nr. iiib):
"iiib) efterforskning efter og udvinding af 
naturgas fra kulforekomster uafhængigt 
af den udvundne mængde"

Or. en

Ændringsforslag 473
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II – stk. 2 – litra d – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a) I bilag II, stk. 2, litra d), indsættes 
følgende nr. iiib):
"iiib) efterforskning efter og udvinding af 
naturgas fra kulforekomster uafhængigt 
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af den udvundne mængde"

Or. en

Ændringsforslag 474
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag –punkt -1 b (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) Bilag II, stk. 2, litra e), affattes 
således: 
"e) industrianlæg til efterforskning efter 
og udvinding af kul, jordolie, naturgas 
og malm samt bituminøs skifer, råolie 
og/eller naturgas i gasførende skiferlag 
eller i andre sedimentære 
klippeformationer og naturgas fra 
kulforekomster uafhængigt af den 
undersøgte eller udvundne mængde."

Or. en

Ændringsforslag 475
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 b (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) Bilag II, stk. 2, litra e), affattes 
således: 
"e) industrianlæg til efterforskning efter 
og udvinding af kul, jordolie, naturgas 
og malm samt bituminøs skifer, råolie 
og/eller naturgas i gasførende skiferlag 
eller i andre sedimentære 
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klippeformationer og naturgas fra 
kulforekomster uafhængigt af den 
undersøgte eller udvundne mængde."

Or. en

Ændringsforslag 476
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 b (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II – stk. 10 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1b) I stk. 10 i bilag II udgår litra d).

Or. de

Begrundelse

Som følge af ændringsforslaget til stk. 7, litra a), i bilag I (forslag om at lade et sætningsled
udgå) skal stk. 10, litra d), i bilag II ("Anlæg af flyvepladser (projekter, som ikke er omfattet 
af bilag I).") slettes.

Ændringsforslag 477
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt -1 (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II – stk. 13 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1) I stk. 13 i bilag II indsættes følgende 
litra:
"ba) Enhver nedrivning af projekter i 
bilag I eller nærværende bilag, som kan 
have væsentlige skadevirkninger på 
miljøet."

Or. en
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Begrundelse

Nedrivning af projekter i bilag I eller II, som kan have væsentlige skadevirkninger på miljøet, 
skal være genstand for screening.

Ændringsforslag 478
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Som bilag II.A indsættes: udgår
"BILAG II.A – OPLYSNINGER SOM 
OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 3
1. En beskrivelse af projektet, herunder 
navnlig:
a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 
dets underjordiske dele, i anlægs- og 
driftsfaserne
b) en beskrivelse af projektets placering, 
navnlig med hensyn til den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske områder, der 
kan forventes at blive berørt af projektet.
2. En beskrivelse af de miljøaspekter, der 
kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af det påtænkte projekt.
3. En beskrivelse af, hvilke væsentlige 
virkninger på miljøet det påtænkte projekt 
kan forventes at få som følge af:
a) de forventede reststoffer og emissioner 
og den forventede affaldsproduktion
b) brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet, herunder hydromorfologiske 
forandringer.
4. En beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
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forebygge eller begrænse væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet."

Or. de

Begrundelse

Et obligatorisk krav i henhold til bilag II.A om, at bygherren skal forelægge oplysninger som 
led i en forudgående undersøgelse, vil medføre en betydelig udvidelse af den eksisterende 
informationspligt i henhold til det gældende VVM-direktiv. Dette ville være i strid med 
formålet med den forudgående undersøgelse. Bilag II.A bør slettes, da de oplysninger, 
bygherren skal forelægge som led i den forudgående undersøgelse i det enkelte tilfælde, ikke 
skal udvides.

Ændringsforslag 479
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Som bilag II.A indsættes: udgår
"BILAG II.A – OPLYSNINGER SOM 
OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 3
1. En beskrivelse af projektet, herunder 
navnlig:
a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 
dets underjordiske dele, i anlægs- og 
driftsfaserne
b) en beskrivelse af projektets placering, 
navnlig med hensyn til den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske områder, der 
kan forventes at blive berørt af projektet.
2. En beskrivelse af de miljøaspekter, der 
kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af det påtænkte projekt.
3. En beskrivelse af, hvilke væsentlige 
virkninger på miljøet det påtænkte projekt 
kan forventes at få som følge af:
a) de forventede reststoffer og emissioner 
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og den forventede affaldsproduktion
b) brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet, herunder hydromorfologiske 
forandringer.
4. En beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
forebygge eller begrænse væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet."

Or. fr

Begrundelse

De detaljerede oplysninger, som projektansøgeren skal fremlægge, er for omfattende og 
foranlediger vedkommende til i hvert enkelt tilfælde at udarbejde en 
"minikonsekvensvurdering", hvilket i høj grad øger den administrative byrde for hvert 
projekt.

Ændringsforslag 480
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 
dets underjordiske dele, i anlægs- og 
driftsfaserne

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 
dets underjordiske dele og undergrunden, 
i anlægs- og driftsfaserne, herunder 
nedrivning

Or. en

Ændringsforslag 481
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af projektets placering, 
navnlig med hensyn til den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske områder, der 
kan forventes at blive berørt af projektet.

b) en beskrivelse af projektets placering, 
navnlig med hensyn til den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske områder samt 
de bestande, der kan forventes at blive 
berørt af projektet.

Or. es

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse.

Ændringsforslag 482
Sabine Wils, João Ferreira

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en beskrivelse af de forventede 
miljøvirkninger med hensyn til den 
oprindelige immissionsbelastning på 
projektstedet.

Or. en

Begrundelse

Sammenknytning af VVM-procedurerne og godkendelsesprocesserne under en særlig ret 
(sektorbestemte forordninger) forhindrer en holistisk identifikation, beskrivelse og vurdering 
af miljøpåvirkningerne. Der ses bort fra den oprindelige immissionsbelastning på 
projektstedet som følge af drift af eksisterende anlæg og fra transportsektoren. Projektets 
indvirkninger kan kun vurderes ordentligt ved at medtage disse oprindelige 
immissionsbelastninger.

Ændringsforslag 483
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 1
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Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 1 – punkt b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) en beskrivelse af de 
imissionsbelastninger på projektets 
etableringssted, som er relevante for de 
forventede virkninger på miljøet:

Or. de

Ændringsforslag 484
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En beskrivelse af de miljøaspekter, der 
kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af det påtænkte projekt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Screeningproceduren skal vurdere behovet for en miljøkonsekvensvurdering og bør ikke være 
for byrdefuld. Myndighederne skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvorvidt projektet forventes 
at få omfattende miljøvirkninger, ud fra de oplysninger, bygherren indsender. Er dette 
tilfældet, skal der foretages en miljøkonsekvensvurdering.

Ændringsforslag 485
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En beskrivelse af, hvilke væsentlige 
virkninger på miljøet det påtænkte projekt 
kan forventes at få som følge af:

udgår

a) de forventede reststoffer og emissioner 
og den forventede affaldsproduktion
b) brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet, herunder hydromorfologiske 
forandringer.

Or. en

Begrundelse

Screeningproceduren skal vurdere behovet for en miljøkonsekvensvurdering og bør ikke være 
for byrdefuld. Myndighederne skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvorvidt projektet forventes 
at få omfattende miljøvirkninger, ud fra de oplysninger, bygherren indsender. Er dette 
tilfældet, skal der foretages en miljøkonsekvensvurdering.

Ændringsforslag 486
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de forventede reststoffer og emissioner 
og den forventede affaldsproduktion

a) de forventede reststoffer og emissioner 
og den forventede affaldsproduktion, hvor 
dette er relevant

Or. en

Ændringsforslag 487
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 1
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Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet, herunder hydromorfologiske 
forandringer.

b) brugen af relevante naturressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 488
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 3 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet, herunder hydromorfologiske 
forandringer.

b) brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet.

Or. pl

Ændringsforslag 489
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
forebygge eller begrænse væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet."

udgår

Or. en
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Begrundelse

Screeningproceduren skal vurdere behovet for en miljøkonsekvensvurdering og bør ikke være 
for byrdefuld. Myndighederne skal i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvorvidt projektet forventes 
at få omfattende miljøvirkninger, ud fra de oplysninger, bygherren indsender. Er dette 
tilfældet, skal der foretages en miljøkonsekvensvurdering.

Ændringsforslag 490
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
forebygge eller begrænse væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet."

4. En beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
forebygge eller begrænse alle væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet."

Or. en

Ændringsforslag 491
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
forebygge eller begrænse væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet."

4. En beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
forebygge eller begrænse væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet, hvor dette 
er relevant. Dette er særlig relevant, når 
virkningerne eller konsekvenserne af 
foranstaltningerne betragtes som 
uigenkaldelige."

Or. en
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Ændringsforslag 492
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kumulationen med andre projekter og 
aktiviteter

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er ikke rimeligt at kræve, at der tages hensyn til kumulative virkninger.

Ændringsforslag 493
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kumulationen med andre projekter og
aktiviteter

b) kumulationen med andre projekter, som 
der er udstedt en tilladelse for, og i det 
omfang, der er mulighed for det i det 
geografiske område, som forventes at 
blive berørt, og som endnu ikke er bygget 
eller i drift, og uden forpligtelse til at tage 
hensyn til andre oplysninger end 
eksisterende oplysninger eller offentligt 
tilgængelige oplysninger om disse 
projekter

Or. en

Begrundelse

Udtrykket aktivitet er for bredt og for vagt. Det er tilstrækkeligt at screene kumulationen af 
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projektet med andre aktiviteter, der opfylder projektets definition. Det er tilstrækkeligt at 
screene kumulationen med andre projekter, som der er udstedt en tilladelse for, og i det 
omfang, der er mulighed for det i det geografiske område, som forventes at blive berørt og 
endnu ikke er bygget eller i drift. Der er ingen forpligtelse til at tage hensyn til andre 
oplysninger end eksisterende oplysninger eller offentligt tilgængelige oplysninger om disse 
projekter.

Ændringsforslag 494
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) kumulationen med andre projekter og 
aktiviteter

b) kumulationen med andre projekter

Or. fr

Begrundelse

Udtrykket "aktiviteter" indebærer et for stort og upræcist område.

Ændringsforslag 495
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet, herunder hydromorfologiske 
forandringer.

c) brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet.

Or. pl
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Ændringsforslag 496
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet, herunder hydromorfologiske 
forandringer.

c) brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet.

Or. en

Begrundelse

En hydromorfologisk forandring er ikke en naturressource.

Ændringsforslag 497
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet, herunder hydromorfologiske 
forandringer.

c) brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, undergrunden, vand 
og biodiversitet, herunder 
hydromorfologiske forandringer.

Or. lt

Ændringsforslag 498
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forurening og gener e) forurening, herunder støjgener og
mulige sundhedsskadelige virkninger 
og/eller gener

Or. es

Ændringsforslag 499
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forurening og gener e) forurening og gener (emissionen af 
forurenende stoffer, støj, vibrationer, lys, 
varme og stråling)

Or. en

Begrundelse

For at bringe litraet i overensstemmelse med bilag IV, stk. 5, litra c).

Ændringsforslag 500
Holger Krahmer, Britta Reimers

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) risikoen for natur- og menneskeskabte 
katastroferisici og ulykker, navnlig med 
hensyn til hydromorfologiske 
forandringer, stoffer og de teknologier 
eller levende organismer, der anvendes, 
særlige forhold på og under 

udgår
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jordoverfladen, alternative anvendelser og 
sandsynligheden for ulykker og 
katastrofer samt projektets sårbarhed over 
for disse risici

Or. de

Ændringsforslag 501
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) risikoen for natur- og menneskeskabte 
katastroferisici og ulykker, navnlig med 
hensyn til hydromorfologiske 
forandringer, stoffer og de teknologier 
eller levende organismer, der anvendes, 
særlige forhold på og under 
jordoverfladen, alternative anvendelser og 
sandsynligheden for ulykker og 
katastrofer samt projektets sårbarhed over 
for disse risici

f) risikoen for ulykker, navnlig med hensyn 
til de stoffer, teknologier eller levende 
organismer, der anvendes

Or. en

Begrundelse

Screeningproceduren forventes at give et svar på spørgsmålet om behovet for at gennemføre 
hele VVM-proceduren, hvorfor de anvendte udvælgelseskriterier bør være egnede til formålet 
og tilgængelige på dette trin.

Ændringsforslag 502
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) risikoen for natur- og menneskeskabte 
katastroferisici og ulykker, navnlig med 
hensyn til hydromorfologiske forandringer, 
stoffer og de teknologier eller levende 
organismer, der anvendes, særlige forhold 
på og under jordoverfladen, alternative 
anvendelser og sandsynligheden for 
ulykker og katastrofer samt projektets 
sårbarhed over for disse risici

f) risikoen for ulykker, navnlig, hvor det er 
relevant, med hensyn til 
hydromorfologiske forandringer, de stoffer,
teknologier eller levende organismer, der 
anvendes, særlige forhold på og under 
jordoverfladen eller alternative anvendelser

Or. en

Begrundelse

Screeningen bør ikke gå ud over miljømæssige virkninger, der er forårsaget af ulykker.

Ændringsforslag 503
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag– punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) risikoen for natur- og menneskeskabte 
katastroferisici og ulykker, navnlig med 
hensyn til hydromorfologiske 
forandringer, stoffer og de teknologier 
eller levende organismer, der anvendes, 
særlige forhold på og under jordoverfladen, 
alternative anvendelser og sandsynligheden 
for ulykker og katastrofer samt projektets 
sårbarhed over for disse risici

f) risikoen for natur- og menneskeskabte 
katastroferisici og ulykker, navnlig med 
hensyn til de stoffer, teknologier eller 
levende organismer, der anvendes, særlige 
forhold på og under jordoverfladen, 
alternative anvendelser og sandsynligheden 
for ulykker og katastrofer samt projektets 
sårbarhed over for disse risici

Or. pl

Ændringsforslag 504
Richard Seeber
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Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) risikoen for natur- og menneskeskabte 
katastroferisici og ulykker, navnlig med 
hensyn til hydromorfologiske forandringer, 
stoffer og de teknologier eller levende 
organismer, der anvendes, særlige forhold 
på og under jordoverfladen, alternative 
anvendelser og sandsynligheden for 
ulykker og katastrofer samt projektets 
sårbarhed over for disse risici

f) risikoen for natur- og menneskeskabte 
katastroferisici og ulykker, navnlig med 
hensyn til hydromorfologiske forandringer, 
stoffer og de teknologier eller levende 
organismer, der anvendes, særlige forhold 
på og under jordoverfladen og alternative 
anvendelser; der skal fokuseres på de 
hændelser, som med rimelighed kan anses 
for karakteristiske for den pågældende 
type projekter

Or. de

Ændringsforslag 505
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) risikoen for natur- og menneskeskabte 
katastroferisici og ulykker, navnlig med 
hensyn til hydromorfologiske forandringer, 
stoffer og de teknologier eller levende 
organismer, der anvendes, særlige forhold 
på og under jordoverfladen, alternative 
anvendelser og sandsynligheden for 
ulykker og katastrofer samt projektets 
sårbarhed over for disse risici

f) risikoen for natur- og menneskeskabte 
katastroferisici og ulykker, navnlig med 
hensyn til hydromorfologiske forandringer, 
stoffer og de teknologier eller levende 
organismer, der anvendes, særlige forhold 
på og under jordoverfladen, alternative 
anvendelser, særlige lokale geologiske 
forhold og sandsynligheden for ulykker og 
katastrofer samt projektets sårbarhed over 
for disse risici

Or. lt

Ændringsforslag 506
Richard Seeber
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Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) projektets virkning på 
klimaændringerne (i form af 
drivhusgasemissioner som følge af 
arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelsen og skovbrug), projektets 
bidrag til en øget modstandsdygtighed og 
klimaændringernes virkning på projektet 
(f.eks. hvorvidt projektet er foreneligt med 
et klima i forandring)

udgår

Or. de

Ændringsforslag 507
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) projektets virkning på
klimaændringerne (i form af 
drivhusgasemissioner som følge af 
arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelsen og skovbrug), projektets 
bidrag til en øget modstandsdygtighed og 
klimaændringernes virkning på projektet
(f.eks. hvorvidt projektet er foreneligt med 
et klima i forandring)

g) projektets virkning på det lokale klima, 
projektets bidrag til en øget 
modstandsdygtighed og klimaændringernes 
virkning på projektet (f.eks. hvorvidt 
projektet er foreneligt med et klima i 
forandring)

Or. de

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til artikel 3.
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Ændringsforslag 508
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) projektets virkning på
klimaændringerne (i form af 
drivhusgasemissioner som følge af 
arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelsen og skovbrug), projektets 
bidrag til en øget modstandsdygtighed og 
klimaændringernes virkning på projektet 
(f.eks. hvorvidt projektet er foreneligt med 
et klima i forandring)

g) projektets virkning på klimaet (i form af
forventede drivhusgasemissioner som følge 
af arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelsen og skovbrug)

Or. en

Ændringsforslag 509
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) projektets virkning på klimaændringerne 
(i form af drivhusgasemissioner som følge 
af arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelsen og skovbrug), projektets 
bidrag til en øget modstandsdygtighed og 
klimaændringernes virkning på projektet 
(f.eks. hvorvidt projektet er foreneligt med 
et klima i forandring)

g) projektets virkning på klimaændringerne 
(i form af drivhusgasemissioner som følge 
af arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelsen og skovbrug)

Or. it

Ændringsforslag 510
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner



AM\937207DA.doc 31/73 PE510.872v01-00

DA

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) projektets virkning på 
klimaændringerne (i form af 
drivhusgasemissioner som følge af 
arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelsen og skovbrug), projektets 
bidrag til en øget modstandsdygtighed og 
klimaændringernes virkning på projektet 
(f.eks. hvorvidt projektet er foreneligt med 
et klima i forandring)

g) projektets virkning på klimaet (i form af 
drivhusgasemissioner som følge af 
arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelsen og skovbrug), projektets 
bidrag til en øget modstandsdygtighed og 
klimaændringernes virkning på projektet 
(f.eks. hvorvidt projektet er foreneligt med 
et klima i forandring)

Or. pl

Ændringsforslag 511
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) projektets virkning på miljøet, særlig 
jordarealer (udvidelse af de beboede 
områder over tid – inddragelse af arealer), 
jordbunden (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand 
(kvantitet og kvalitet), luft og biodiversitet 
(bestandes kvalitet og kvantitet og 
forringelse og fragmentering af 
økosystemer)

udgår

Or. de

Ændringsforslag 512
Struan Stevenson
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Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) projektets virkning på miljøet, særlig
jordarealer (udvidelse af de beboede 
områder over tid – inddragelse af arealer),
jordbunden (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand
(kvantitet og kvalitet), luft og biodiversitet
(bestandes kvalitet og kvantitet og 
forringelse og fragmentering af 
økosystemer)

h) projektets virkning på miljøet, særlig 
jordbunden, vand (kvantitet og kvalitet), 
luft og biodiversitet

Or. en

Ændringsforslag 513
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) projektets virkning på miljøet, særlig 
jordarealer (udvidelse af de beboede 
områder over tid – inddragelse af arealer), 
jordbunden (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand
(kvantitet og kvalitet), luft og biodiversitet
(bestandes kvalitet og kvantitet og 
forringelse og fragmentering af 
økosystemer)

h) projektets virkning på miljøet, særlig
arealudnyttelse og tab af 
landbrugsarealer og skovområder,
jordarealer (udvidelse af de beboede 
områder over tid – inddragelse af arealer), 
jordbunden (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand
(kvantitet og kvalitet), luft og biodiversitet
(bestandes kvalitet og kvantitet og 
forringelse og fragmentering af 
økosystemer)

Or. de

Begrundelse

Det er Kommissionens hensigt for første gang at medtage projekters virkninger for arealet 
som kriterium for en miljøkonsekvensvurdering. Ændringsforslaget understreger endnu 
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tydeligere, at det både drejer sig om det kvalitative aspekt i at undgå inddragelse af arealer 
og om jordbundsbeskyttelse med henblik på at bevare produktionskapaciteter.

Ændringsforslag 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) projektets virkning på miljøet, særlig 
jordarealer (udvidelse af de beboede 
områder over tid – inddragelse af arealer), 
jordbunden (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand
(kvantitet og kvalitet), luft og biodiversitet
(bestandes kvalitet og kvantitet og 
forringelse og fragmentering af 
økosystemer)

h) projektets virkning på miljøet, særlig 
jordarealer (udvidelse af de beboede 
områder over tid – inddragelse af arealer), 
jordbunden (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand
(kvantitet og kvalitet), undergrunden, 
hvor det er relevant, luft og biodiversitet
(bestandes kvalitet og kvantitet og 
forringelse og fragmentering af 
økosystemer)

Or. en

Ændringsforslag 515
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) projektets virkning på miljøet, særlig 
jordarealer (udvidelse af de beboede 
områder over tid – inddragelse af arealer), 
jordbunden (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand
(kvantitet og kvalitet), luft og biodiversitet
(bestandes kvalitet og kvantitet og 
forringelse og fragmentering af 
økosystemer)

h) projektets virkning på miljøet, særlig 
jordarealer (udvidelse af de beboede 
områder over tid – inddragelse af arealer), 
jordbunden (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand
(kvantitet og kvalitet), luft (emissioner af 
luftforurenende stoffer og luftkvalitet) og 
biodiversitet (bestandes kvalitet og 
kvantitet og forringelse og fragmentering 
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af økosystemer)

Or. en

Ændringsforslag 516
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. 
som følge af vand- eller luftforurening)

udgår

Or. de

Ændringsforslag 517
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 –litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. 
som følge af vand- eller luftforurening)

i) risikoen for menneskers sundhed

Or. en

Ændringsforslag 518
Sabine Wils, João Ferreira

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. 
som følge af vand- eller luftforurening)

i) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. 
som følge af vand- eller luftforurening
eller støj)

Or. en

Begrundelse

Støj er skadeligt for helbredet. Derfor skal støj som sundhedsrisiko tilføjes til listen over 
udvælgelseskriterier for et projekt.

Ændringsforslag 519
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. 
som følge af vand- eller luftforurening)

i) risikoen for menneskers sundhed (f.eks. 
som følge af vand- eller luftforurening
eller støj)

Or. de

Ændringsforslag 520
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) projektets virkning på kulturarven og 
-landskabet.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 521
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) de argumenter, som den berørte 
offentlighed eller de berørte lokale 
myndigheder har fremsat.

Or. es

Ændringsforslag 522
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) den eksisterende og planlagte 
arealanvendelse, herunder inddragelse af 
arealer og fragmentering

a) den eksisterende og planlagte 
arealanvendelse

Or. en

Ændringsforslag 523
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) naturressourcernes (herunder jordbund, b) naturressourcernes (herunder jordbund, 
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jordarealer, vand og biodiversitet) relative 
rigdom, forekomst, kvalitet og 
regenereringskapacitet i området

vand og biodiversitet) relative rigdom, 
forekomst, kvalitet og 
regenereringskapacitet i området

Or. en

Ændringsforslag 524
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 2 – litra c – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) områder med en potentiel væsentlig 
risiko for oversvømmelse

Or. en

Begrundelse

Områder med en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse bør være omfattet af
screeningen.

Ændringsforslag 525
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 2 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) naturreservater og -parker, permanente 
græsarealer, landbrugsområder med en 
høj naturværdi

iv) naturreservater og -parker

Or. en

Begrundelse

På EU-plan findes der endnu ingen aftale om spørgsmålet om permanente græsgange og 
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landbrugsområder med høj naturværdi, hvorfor det foreslåede ændringsforslag kan ikke 
accepteres.

Ændringsforslag 526
Andrea Zanoni

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 2 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) naturreservater og -parker, permanente 
græsarealer, landbrugsområder med en høj 
naturværdi

iv) naturreservater og -parker, permanente 
græsarealer og græsarealer med høj 
miljøværdi, landbrugsområder med en høj 
naturværdi

Or. en

Begrundelse

I nogle tilfælde frasorteres græsarealer med høj miljøværdi af VVM-direktivet og mistes som 
følge af en for snæver fortolkning af de begreber, der bruges til at beskrive dem, eller fordi 
områderne falder under de fastsatte tærskler. Medtagelsen af "græsarealer med høj 
miljøværdi" og en sikring af, at fastsatte tærskler i national sammenhæng afspejler disse 
områders rigdom og gennemsnitsstørrelse, bør kunne sikre, at der tages behørigt hensyn til 
disse områders miljøværdi.

Ændringsforslag 527
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 2 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

v) områder, der er registreret eller fredet 
ved national lovgivning; Natura 2000-
områder udpeget af medlemsstater i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/147/EF eller Rådets 
direktiv 92/43/EØF; områder beskyttet 

v) områder, der er registreret eller fredet 
ved national lovgivning; Natura 2000-
områder udpeget af medlemsstater i 
henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/147/EF eller Rådets 
direktiv 92/43/EØF; områder beskyttet 
gennem internationale konventioner, 
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gennem internationale konventioner forudsat at medlemsstaterne har 
ratificeret disse konventioner

Or. en

Begrundelse

Kun internationale konventioner, der er blevet ratificeret af medlemsstaten, bør indgå i 
screeningen.

Ændringsforslag 528
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 2 – litra c – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) områder, hvor det ikke er lykkedes –
eller sandsynligvis ikke vil lykkes – at 
opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er 
fastsat i EU-lovgivningen, og som er 
relevante for projektet

vi) områder, hvor det ikke er lykkedes at 
opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er 
fastsat i EU-lovgivningen, og som er 
relevante for projektet

Or. de

Ændringsforslag 529
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 2 – litra c – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) områder, hvor det ikke er lykkedes –
eller sandsynligvis ikke vil lykkes – at
opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er 
fastsat i EU-lovgivningen, og som er 
relevante for projektet

vi) områder, der ikke opfylder, eller som
sandsynligvis ikke vil opfylde de 
miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-
lovgivningen, og som er relevante for 
projektet, for så vidt der ikke er opnået 
nogen overordnet miljøfordel
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Or. en

Begrundelse

At kvalitetsnormerne ikke tidligere har været opfyldt, er irrelevant. Det er vigtigere at tage 
hensyn til aktuelle mangler eller truende mangler. Desuden medfører den aktuelle 
bestemmelse vi) en politik mod klyngedannelse, mens en klyngedannelse af anlæg vurderet på 
en bredere geografisk skala kan være mere fordelagtigt for miljøet end ikkeklyngedannelse. 
Det skal være tilladt at overskride miljøkvalitetsnormer lokalt, forudsat at dette på en bredere 
geografisk skala indebærer en bedre miljøkvalitet.

Ændringsforslag 530
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 2 – litra c – nr. vii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vii) tætbefolkede områder vii) tætbefolkede områder i nærheden af 
følsomme områder (hospitaler, skoler, 
plejehjem eller øvrige områder, som er 
beboet af særligt følsomme eller sårbare 
befolkningsgrupper)

Or. es

Ændringsforslag 531
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 2 – litra c – nr. viii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viiia) områder eller lokaliteter, der er 
beskyttet gennem national eller regional 
lovgivning.

Or. en
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Ændringsforslag 532
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 2 – litra c – nr. viii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viiib) seismiske områder eller områder, 
hvor der er høj risiko for naturkatastrofer.

Or. en

Ændringsforslag 533
Andrea Zanoni

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle relevante tærskler, som fastsættes af 
medlemsstater for de områder, der er 
omhandlet i litra i)-viii), bør tage særligt 
hensyn til sådanne områders miljøværdi, 
relative rigdom og gennemsnitlige 
størrelse i national sammenhæng.

Or. en

Begrundelse

I nogle tilfælde frasorteres græsarealer med høj miljøværdi af VVM-direktivet og mistes som 
følge af en for snæver fortolkning af begreber, der bruges til at beskrive dem, eller fordi 
områderne falder under fastsatte tærskler. Medtagelsen af "græsarealer med høj miljøværdi" 
og en sikring af, at fastsatte tærskler inden for nationale rammer afspejler disse områders 
rigdom og gennemsnitsstørrelse, bør kunne sikre et behørigt hensyn til disse områders 
miljøværdi.
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Ændringsforslag 534
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De potentielle væsentlige virkninger af 
projekter skal ses i relation til de kriterier, 
der er anført under 1 og 2 ovenfor og 
navnlig under hensyn til:

De potentielle væsentlige virkninger af 
projekter på de i artikel 3 nævnte faktorer
skal ses i relation til de kriterier, der er 
anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig 
under hensyn til:

Or. de

Ændringsforslag 535
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 3 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) hvor hurtigt påvirkningen sætter ind udgår

Or. de

Ændringsforslag 536
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) kumulationen af projektets virkninger 
med virkningerne af andre projekter 
(særlig eksisterende og/eller godkendte 

udgår
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projekter), der gennemføres af samme 
eller andre bygherrer

Or. de

Ændringsforslag 537
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) kumulationen af projektets virkninger 
med virkningerne af andre projekter
(særlig eksisterende og/eller godkendte 
projekter), der gennemføres af samme 
eller andre bygherrer

h) kumulationen af projektets virkninger 
med virkningerne af andre projekter, som
der er udstedt en tilladelse for, og i det 
omfang, der er mulighed for det i det 
geografiske område, som forventes at 
blive berørt og endnu ikke er bygget eller i 
drift, og uden at være forpligtet til at tage 
hensyn til andre oplysninger end 
eksisterende oplysninger eller offentligt 
tilgængelige oplysninger om disse 
projekter

Or. en

Begrundelse

Det er tilstrækkeligt at gennemgå kumulationen med andre projekter, som der er udstedt en 
tilladelse for, og i det omfang, der er mulighed for det i det geografiske område, som 
forventes at blive berørt, og som endnu ikke er bygget eller i drift. Der er ingen forpligtelse til 
at tage hensyn til andre oplysninger end eksisterende oplysninger eller offentligt tilgængelige 
oplysninger om disse projekter.

Ændringsforslag 538
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 3 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de miljøaspekter, der forventes berørt i 
væsentlig grad

udgår

Or. de

Ændringsforslag 539
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 3 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) de oplysninger og resultater om 
miljøpåvirkninger, der er opnået gennem 
vurderinger i henhold til anden EU-
lovgivning

udgår

Or. de

Ændringsforslag 540
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 3 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) de oplysninger og resultater om
miljøpåvirkninger, der er opnået gennem 
vurderinger i henhold til anden EU-
lovgivning

k) de oplysninger og resultater om den 
eventuelle indvirknings karakter, der er 
opnået gennem vurderinger i henhold til 
anden EU-lovgivning

Or. en

Begrundelse

Litra k) bør vedrøre oplysninger og resultater om den eventuelle indvirknings karakter i 
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stedet for om miljøpåvirkninger generelt (overskriften på punkt 3).

Ændringsforslag 541
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) muligheden for reelt at begrænse 
virkningerne.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 542
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) muligheden for reelt at begrænse 
virkningerne.

l) muligheden for reelt at undgå, forebygge 
eller begrænse virkningerne.

Or. en

Begrundelse

Tilføjelse af "undgå" og "forebygge" for at bringe litraet i overensstemmelse med artikel 4, 
stk. 5, litra c).

Ændringsforslag 543
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. STANDARDISERING
Hvis de økonomiske sektorer skønner det 
hensigtsmæssigt for at opnå en gradvis 
standardisering af procedurerne og 
kriterierne for 
miljøkonsekvensvurderinger, kan 
Kommissionen med eventuel deltagelse af 
medlemsstaterne og industrien udarbejde
standarder for projekter og anlæg i 
henhold til forordning 1025/2012 om 
europæisk standardisering, som til enhver 
tid tager hensyn til BAT-kriterierne 
(bedste tilgængelige teknikker).
Standardiseringen af sektorerne er en 
lang proces, som kræver samarbejde 
mellem administrationerne og industrien,
med henblik på at vurdere de bedste 
tilgængelige teknikker (BAT) for så vidt 
angår energieffektivitet og innovation.

Or. es

Begrundelse

Artikel 10 i forordning 1025/2012 om standardisering tillægger Kommissionen beføjelser i 
form af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 544
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. SEKTORSPECIFIKKE 
VEJLEDNINGER OG KRITERIER, 
DER SKAL FØLGES
Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan 
Kommissionen eller medlemsstaterne 
udvikle sektorspecifikke vejledninger og 
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kriterier, der skal følges på området for 
miljøkonsekvensvurderinger. Formålet 
hermed er at forenkle procedurerne og 
øge retssikkerheden på området for 
miljøkonsekvensvurderinger for at undgå, 
at de kompetente myndigheder anvender 
forskellige bestemmelser.
Miljøkonsekvensvurderingen vedrørende 
den historiske arv, kulturarven og 
landskabet foretages på grundlag af en 
række kriterier, der skal følges, samt en 
vejledning, som angiver, hvilke aspekter 
der skal medtages i vurderingen.

Or. es

Begrundelse

Kommissionen, industrien og medlemsstaterne kan udvikle konkrete sektorspecifikke 
vejledninger og kriterier, der skal følges, med henblik på at fremme gennemførelsen af 
miljøkonsekvensvurderinger og fastsætte konkrete punkter, som skal opfyldes af de enkelte 
sektorer. Blandt disse aspekter kan nævnes administration og projektudvikling.

Ændringsforslag 545
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 
dets underjordiske dele, og vand- og 
arealanvendelsesbehovet i anlægs- og
driftsfaserne

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 
dets underjordiske dele, og vand- og 
arealanvendelsesbehovet i anlægs-, drifts-
og nedrivningsfaserne

Or. en

Begrundelse

Bygherren bør være forpligtet til at levere oplysninger angående et produkts fulde livscyklus, 
herunder drift og nedlukning.
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Ændringsforslag 546
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 
dets underjordiske dele, og vand- og 
arealanvendelsesbehovet i anlægs- og 
driftsfaserne

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 
dets underjordiske dele, og vand- og 
arealanvendelsesbehovet i anlægs- og 
driftsfaserne, og nedrivning, hvis det er 
relevant

Or. en

Ændringsforslag 547
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 
dets underjordiske dele, og vand- og 
arealanvendelsesbehovet i anlægs- og 
driftsfaserne

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 
dets underjordiske dele, eventuelle 
nedrivningsarbejder og vand- og 
arealanvendelsesbehovet i anlægs- og 
driftsfaserne

Or. de

Ændringsforslag 548
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 1 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) en beskrivelse af 
energiomkostningerne, omkostningerne 
ved genanvendelse af affald fra 
nedrivningen, forbruget af yderligere 
naturressourcer i forbindelse med et 
nedrivningsprojekt.

Or. en

Ændringsforslag 549
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af de væsentligste 
kendetegn ved produktionsprocesserne, 
f.eks. typen og mængden af de anvendte 
materialer og energi- og naturressourcer
(herunder vand, jordarealer, jordbund og 
biodiversitet)

b) en beskrivelse af de væsentligste 
kendetegn ved produktionsprocesserne, 
f.eks. typen og mængden af de anvendte 
materialer og energi- og naturressourcer
(herunder vand, jordbund og biodiversitet)

Or. en

Ændringsforslag 550
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af de væsentligste 
kendetegn ved produktionsprocesserne, 
f.eks. typen og mængden af de anvendte 
materialer og energi- og naturressourcer

b) en beskrivelse af de væsentligste 
kendetegn ved produktionsprocesserne, 
f.eks. teknisk kapacitet, typen og mængden 
af de anvendte materialer og energi- og 
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(herunder vand, jordarealer, jordbund og 
biodiversitet)

naturressourcer (herunder vand, 
jordarealer, jordbund og biodiversitet)

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår, at projektets placering d) og tekniske kapacitet a) tilføjes til artikel 5, 
stk. 1. For at forenkle forslaget til artikel 5, stk. 1, kan projektets placering og tekniske 
kapacitet tilføjes til bilag IV.

Ændringsforslag 551
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) projektets placering.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen foreslår, at projektets placering d) og tekniske kapacitet a) tilføjes til artikel 5, 
stk. 1. For at forenkle forslaget til artikel 5, stk. 1, kan projektets placering og tekniske 
kapacitet tilføjes til bilag IV.

Ændringsforslag 552
Gaston Franco

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En beskrivelse af de tekniske, 
placeringsmæssige og andre aspekter 
(f.eks. vedrørende projektets udformning, 
tekniske kapacitet, dimensioner og 
størrelsesorden) af de overvejede 

udgår
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alternativer, herunder udpegning af den 
løsning, der påvirker miljøet mindst, og 
hovedårsagerne til det valg, der er truffet 
under hensyntagen til 
miljøpåvirkningerne.

Or. fr

Begrundelse

Der er ingen grund til at præsentere et alternativt projekt, der af forskellige årsager 
(miljømæssige eller økonomiske) ikke er blevet udvalgt, i detaljer, da det netop ikke vil blive 
gennemført.

Ændringsforslag 553
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En beskrivelse af de tekniske, 
placeringsmæssige og andre aspekter 
(f.eks. vedrørende projektets udformning, 
tekniske kapacitet, dimensioner og 
størrelsesorden) af de overvejede 
alternativer, herunder udpegning af den 
løsning, der påvirker miljøet mindst, og 
hovedårsagerne til det valg, der er truffet
under hensyntagen til
miljøpåvirkningerne.

2. En oversigt over de væsentligste 
undersøgte alternativer og årsagerne til, 
at projektet er blevet udvalgt, under 
hensyntagen til virkningerne på miljøet og 
menneskers sundhed.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, at det ikke forventes, at andrageren gennemfører en 
miljøkonsekvensvurdering for hvert projektalternativ.

Ændringsforslag 554
Sophie Auconie



PE510.872v01-00 52/73 AM\937207DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En beskrivelse af de tekniske, 
placeringsmæssige og andre aspekter
(f.eks. vedrørende projektets udformning, 
tekniske kapacitet, dimensioner og 
størrelsesorden) af de overvejede
alternativer, herunder udpegning af den 
løsning, der påvirker miljøet mindst, og 
hovedårsagerne til det valg, der er truffet 
under hensyntagen til miljøpåvirkningerne.

2. En oversigt over de tekniske, 
placeringsmæssige og andre aspekter
(f.eks. vedrørende projektets udformning, 
tekniske kapacitet, dimensioner og 
størrelsesorden) af de alternativer, som 
bygherren har overvejet, og 
hovedårsagerne til det valg, der er truffet, 
især under hensyntagen til 
miljøpåvirkningerne.

Or. fr

Ændringsforslag 555
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En beskrivelse af de tekniske, 
placeringsmæssige og andre aspekter
(f.eks. vedrørende projektets udformning, 
tekniske kapacitet, dimensioner og 
størrelsesorden) af de overvejede 
alternativer, herunder udpegning af den 
løsning, der påvirker miljøet mindst, og 
hovedårsagerne til det valg, der er truffet 
under hensyntagen til miljøpåvirkningerne.

2. En beskrivelse af de tekniske, 
placeringsmæssige og andre aspekter
(f.eks. vedrørende projektets udformning, 
tekniske kapacitet, dimensioner og 
størrelsesorden) af de af bygherren
overvejede alternativer og hovedårsagerne 
til det valg, der er truffet under 
hensyntagen til miljøpåvirkningerne.

Or. de

Begrundelse

Jf. bemærkninger til tidligere ændringsforslag, bl.a. ændringsforslag til artikel 5, stk. 1.
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Ændringsforslag 556
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En beskrivelse af de tekniske, 
placeringsmæssige og andre aspekter
(f.eks. vedrørende projektets udformning, 
tekniske kapacitet, dimensioner og 
størrelsesorden) af de overvejede
alternativer, herunder udpegning af den 
løsning, der påvirker miljøet mindst, og 
hovedårsagerne til det valg, der er truffet 
under hensyntagen til miljøpåvirkningerne.

2. En beskrivelse af de tekniske, 
placeringsmæssige og andre aspekter
(f.eks. vedrørende projektets udformning, 
tekniske kapacitet, dimensioner og 
størrelsesorden) af alternativer, som 
bygherren vurderer som realistiske, og 
hovedårsagerne til det valg, der er truffet 
under hensyntagen til miljøpåvirkningerne.

Or. de

Ændringsforslag 557
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 2 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En beskrivelse af de tekniske, 
placeringsmæssige og andre aspekter
(f.eks. vedrørende projektets udformning, 
tekniske kapacitet, dimensioner og 
størrelsesorden) af de overvejede 
alternativer, herunder udpegning af den 
løsning, der påvirker miljøet mindst, og 
hovedårsagerne til det valg, der er truffet 
under hensyntagen til miljøpåvirkningerne.

2. En beskrivelse af de rimelige 
alternativer til det påtænkte projekt, f.eks. 
de tekniske, placeringsmæssige og andre 
aspekter (f.eks. vedrørende projektets 
udformning, tekniske kapacitet, 
dimensioner og størrelsesorden) af de 
overvejede alternativer, og hovedårsagerne 
til det valg, der er truffet under 
hensyntagen til miljøpåvirkningerne.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør bekræfte, at kun rimelige alternativer, der er relevante for projektets særlige 
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kendetegn, bør beskrives. Der bør ikke være nogen forpligtelse til at beskrive det alternativ, 
der påvirker miljøet mindst.

Ændringsforslag 558
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En beskrivelse af de tekniske, 
placeringsmæssige og andre aspekter
(f.eks. vedrørende projektets udformning, 
tekniske kapacitet, dimensioner og 
størrelsesorden) af de overvejede 
alternativer, herunder udpegning af den 
løsning, der påvirker miljøet mindst, og 
hovedårsagerne til det valg, der er truffet 
under hensyntagen til miljøpåvirkningerne.

2. En beskrivelse af de tekniske, 
placeringsmæssige og andre aspekter
(f.eks. vedrørende projektets udformning, 
tekniske kapacitet, dimensioner og 
størrelsesorden) af de overvejede relevante
alternativer, herunder udpegning af den 
løsning, der påvirker miljøet mindst, og 
hovedårsagerne til det valg, der er truffet 
under hensyntagen til miljøpåvirkningerne.

Or. en

Ændringsforslag 559
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En beskrivelse af de relevante aspekter 
af den gældende miljøstatus og dens 
sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke 
gennemføres (referencescenario). Denne 
beskrivelse bør omfatte eventuelle 
eksisterende miljøproblemer, der er 
relevante for projektet, navnlig problemer 
vedrørende områder af særlig 
miljømæssig betydning og brugen af 
naturressourcer.

3. En beskrivelse af de relevante aspekter 
af den gældende miljøstatus.
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Or. fr

Begrundelse

Udarbejdelsen af scenariet er særlig vanskeligt at inkludere for de faciliteter, hvis processer 
der er i konstant udvikling.

Ændringsforslag 560
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En beskrivelse af de relevante aspekter 
af den gældende miljøstatus og dens 
sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke 
gennemføres (referencescenario). Denne 
beskrivelse bør omfatte eventuelle 
eksisterende miljøproblemer, der er 
relevante for projektet, navnlig problemer 
vedrørende områder af særlig miljømæssig 
betydning og brugen af naturressourcer.

3. En beskrivelse af de relevante aspekter 
af den gældende miljøstatus. Denne 
beskrivelse bør omfatte eventuelle 
eksisterende miljøproblemer, der er 
relevante for projektet, navnlig problemer 
vedrørende områder af særlig miljømæssig 
betydning og brugen af naturressourcer.

Or. de

Begrundelse

Beskrivelsen af referencescenariet er et uforståeligt krav. Ved en miljøkonsekvensvurdering 
skal kun virkningerne på den eksisterende miljøtilstand vurderes. Desuden er 
rammebetingelserne for en sådan betragtning uklare.

Ændringsforslag 561
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En beskrivelse af de relevante aspekter 
af den gældende miljøstatus og dens 
sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke 
gennemføres (referencescenario). Denne 
beskrivelse bør omfatte eventuelle 
eksisterende miljøproblemer, der er 
relevante for projektet, navnlig problemer 
vedrørende områder af særlig miljømæssig 
betydning og brugen af naturressourcer.

3. En beskrivelse af de relevante aspekter 
af den gældende miljøstatus før 
gennemførelsen af projektet
(referencescenario). Denne beskrivelse bør 
omfatte eventuelle eksisterende 
miljøproblemer, der er relevante for 
projektet, navnlig problemer vedrørende 
områder af særlig miljømæssig betydning 
og brugen af naturressourcer.

Or. en

Begrundelse

Referencescenariet bør betragtes som et referencepunkt til vurdering af projektets indvirkning 
og skal beskrive og sammenligne miljøets status før gennemførelsen af et projekt, og efter at 
projektet er startet med henblik på en passende vurdering af det pågældende projekts faktiske 
miljøvirkninger og herunder gennemførelsen af modvirkningsforanstaltninger i og ved 
slutningen af projektets løbetid.

Ændringsforslag 562
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En beskrivelse af de relevante aspekter 
af den gældende miljøstatus og dens 
sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke 
gennemføres (referencescenario). Denne 
beskrivelse bør omfatte eventuelle 
eksisterende miljøproblemer, der er 
relevante for projektet, navnlig problemer 
vedrørende områder af særlig miljømæssig 
betydning og brugen af naturressourcer.

3. En beskrivelse af de relevante aspekter 
af den gældende miljøstatus før 
gennemførelsen af projektet og dens 
sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke 
gennemføres (referencescenario). Denne 
beskrivelse bør omfatte eventuelle 
eksisterende miljøproblemer, der er 
relevante for projektet, navnlig problemer 
vedrørende områder af særlig miljømæssig 
betydning og brugen af naturressourcer.

Or. en
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Ændringsforslag 563
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. En beskrivelse af de relevante aspekter 
af den gældende miljøstatus og dens 
sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke 
gennemføres (referencescenario). Denne 
beskrivelse bør omfatte eventuelle 
eksisterende miljøproblemer, der er 
relevante for projektet, navnlig problemer 
vedrørende områder af særlig miljømæssig 
betydning og brugen af naturressourcer.

3. En beskrivelse af de relevante aspekter 
af den gældende miljøstatus og dens 
sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke 
gennemføres (referencescenario). Denne 
beskrivelse bør omfatte eventuelle 
eksisterende miljøproblemer, der er 
relevante for projektet, herunder
problemer vedrørende områder af særlig 
miljømæssig betydning og brugen af 
naturressourcer.

Or. en

Ændringsforslag 564
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En beskrivelse af de miljøaspekter, som 
kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af det påtænkte projekt, herunder 
navnlig befolkningen, menneskers 
sundhed, fauna, flora, biodiversiteten og de 
dermed forbundne økosystemtjenester, 
jordarealer (inddragelse af arealer), 
jordbund (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand
(kvantitet og kvalitet), luft, klimafaktorer,
klimaændringer (drivhusgasemissioner, 
bl.a. som følge af arealanvendelse, 
ændringer i arealanvendelsen og 
skovbrug, modvirkningspotentiale, 

4. En beskrivelse af de miljøaspekter, som 
kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af det påtænkte projekt, herunder 
navnlig befolkningen, menneskers 
sundhed, fauna, flora, biodiversiteten, 
jordarealer (inddragelse af arealer), 
jordbund (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand
(kvantitet og kvalitet), luft, klimafaktorer, 
materielle goder, kulturarven, herunder den 
arkitektoniske og arkæologiske arv, 
landskab; beskrivelsen bør omfatte den 
indbyrdes sammenhæng mellem 
ovennævnte faktorer samt faktorernes 
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virkninger, der er relevante for tilpasning, 
hvis projektet tager højde for risiciene i 
forbindelse med klimaændringer),
materielle goder, kulturarven, herunder den 
arkitektoniske og arkæologiske arv, 
landskab; beskrivelsen bør omfatte den 
indbyrdes sammenhæng mellem 
ovennævnte faktorer samt faktorernes 
eksponering, sårbarhed og 
modstandsdygtighed over for natur- og 
menneskeskabte katastroferisici.

eksponering, sårbarhed og 
modstandsdygtighed over for natur- og 
menneskeskabte katastroferisici.

Or. de

Ændringsforslag 565
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En beskrivelse af de miljøaspekter, som 
kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af det påtænkte projekt, herunder 
navnlig befolkningen, menneskers 
sundhed, fauna, flora, biodiversiteten og de 
dermed forbundne økosystemtjenester, 
jordarealer (inddragelse af arealer), 
jordbund (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand
(kvantitet og kvalitet), luft, klimafaktorer, 
klimaændringer (drivhusgasemissioner, 
bl.a. som følge af arealanvendelse, 
ændringer i arealanvendelsen og skovbrug, 
modvirkningspotentiale, virkninger, der er 
relevante for tilpasning, hvis projektet 
tager højde for risiciene i forbindelse med 
klimaændringer), materielle goder, 
kulturarven, herunder den arkitektoniske 
og arkæologiske arv, landskab; 
beskrivelsen bør omfatte den indbyrdes 
sammenhæng mellem ovennævnte faktorer
samt faktorernes eksponering, sårbarhed 
og modstandsdygtighed over for natur- og 

4. En beskrivelse af de miljøfaktorer, som 
kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af det påtænkte projekt, herunder 
navnlig befolkningen, menneskers 
sundhed, fauna, flora, biodiversiteten, 
jordarealer (inddragelse af arealer), 
jordbund (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand
(kvantitet og kvalitet), luft (emissioner og 
luftkvalitet), klimafaktorer, 
klimaændringer (drivhusgasemissioner, 
bl.a. som følge af arealanvendelse, 
ændringer i arealanvendelsen og skovbrug, 
modvirkningspotentiale, virkninger, der er 
relevante for tilpasning, hvis projektet 
tager højde for risiciene i forbindelse med 
klimaændringer), materielle goder, 
kulturarven, herunder den arkitektoniske 
og arkæologiske arv, landskab. Denne 
beskrivelse bør dække den indbyrdes 
sammenhæng mellem ovennævnte 
faktorer.
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menneskeskabte katastroferisici.

Or. en

Begrundelse

Vi udskifter termen "aspekter" med termen "faktorer" for at rette ind efter artikel 3. Det er 
tilstrækkeligt at vurdere virkningerne på biodiversitet. Natur- og menneskeskabte 
katastroferisici ligger uden for rammerne af VVM-direktivet.

Ændringsforslag 566
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
 Bilag IV –stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En beskrivelse af de miljøaspekter, som 
kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af det påtænkte projekt, herunder 
navnlig befolkningen, menneskers 
sundhed, fauna, flora, biodiversiteten og de 
dermed forbundne økosystemtjenester, 
jordarealer (inddragelse af arealer), 
jordbund (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand
(kvantitet og kvalitet), luft, klimafaktorer, 
klimaændringer (drivhusgasemissioner, 
bl.a. som følge af arealanvendelse, 
ændringer i arealanvendelsen og skovbrug, 
modvirkningspotentiale, virkninger, der er 
relevante for tilpasning, hvis projektet 
tager højde for risiciene i forbindelse med 
klimaændringer), materielle goder, 
kulturarven, herunder den arkitektoniske 
og arkæologiske arv, landskab; 
beskrivelsen bør omfatte den indbyrdes 
sammenhæng mellem ovennævnte faktorer 
samt faktorernes eksponering, sårbarhed og 
modstandsdygtighed over for natur- og 
menneskeskabte katastroferisici.

4. En beskrivelse af de miljøaspekter, som 
kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af det påtænkte projekt, herunder 
navnlig befolkningen, menneskers 
sundhed, fauna, flora, biodiversiteten, 
jordarealer (inddragelse af arealer), 
jordbund (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand
(kvantitet og kvalitet), luft, klimafaktorer, 
klimaændringer (drivhusgasemissioner, 
bl.a. som følge af arealanvendelse, 
ændringer i arealanvendelsen og skovbrug, 
modvirkningspotentiale, virkninger, der er 
relevante for tilpasning, hvis projektet 
tager højde for risiciene i forbindelse med 
klimaændringer), materielle goder, 
kulturarven, herunder den arkitektoniske 
og arkæologiske arv, landskab; 
beskrivelsen bør omfatte den indbyrdes 
sammenhæng mellem ovennævnte faktorer 
samt faktorernes eksponering, sårbarhed og 
modstandsdygtighed over for natur- og 
menneskeskabte katastroferisici.

Or. en
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Ændringsforslag 567
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En beskrivelse af de miljøaspekter, som 
kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af det påtænkte projekt, herunder 
navnlig befolkningen, menneskers 
sundhed, fauna, flora, biodiversiteten og de 
dermed forbundne økosystemtjenester, 
jordarealer (inddragelse af arealer), 
jordbund (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand 
(kvantitet og kvalitet), luft, klimafaktorer, 
klimaændringer (drivhusgasemissioner, 
bl.a. som følge af arealanvendelse, 
ændringer i arealanvendelsen og skovbrug, 
modvirkningspotentiale, virkninger, der er 
relevante for tilpasning, hvis projektet 
tager højde for risiciene i forbindelse med 
klimaændringer), materielle goder, 
kulturarven, herunder den arkitektoniske 
og arkæologiske arv, landskab; 
beskrivelsen bør omfatte den indbyrdes 
sammenhæng mellem ovennævnte faktorer 
samt faktorernes eksponering, sårbarhed og 
modstandsdygtighed over for natur- og 
menneskeskabte katastroferisici.

4. En beskrivelse af de miljøaspekter, som 
kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af det påtænkte projekt, herunder 
navnlig befolkningen, menneskers 
sundhed, fauna, flora, biodiversiteten og de 
dermed forbundne økosystemtjenester, 
jordarealer (inddragelse af arealer), 
jordbund (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand 
(kvantitet og kvalitet), luft, klimafaktorer,
klimaændringer (drivhusgasemissioner, 
bl.a. som følge af arealanvendelse, 
ændringer i arealanvendelsen og skovbrug, 
materielle goder, kulturarven, herunder den 
arkitektoniske og arkæologiske arv, 
landskab; beskrivelsen bør omfatte den 
indbyrdes sammenhæng mellem 
ovennævnte faktorer samt faktorernes 
eksponering, sårbarhed og 
modstandsdygtighed over for natur- og 
menneskeskabte katastroferisici.

Or. it

Ændringsforslag 568
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 4



AM\937207DA.doc 61/73 PE510.872v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. En beskrivelse af de miljøaspekter, som 
kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af det påtænkte projekt, herunder 
navnlig befolkningen, menneskers 
sundhed, fauna, flora, biodiversiteten og de 
dermed forbundne økosystemtjenester, 
jordarealer (inddragelse af arealer), 
jordbund (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand 
(kvantitet og kvalitet), luft, klimafaktorer, 
klimaændringer (drivhusgasemissioner, 
bl.a. som følge af arealanvendelse, 
ændringer i arealanvendelsen og skovbrug, 
modvirkningspotentiale, virkninger, der er 
relevante for tilpasning, hvis projektet 
tager højde for risiciene i forbindelse med 
klimaændringer), materielle goder, 
kulturarven, herunder den arkitektoniske 
og arkæologiske arv, landskab; 
beskrivelsen bør omfatte den indbyrdes 
sammenhæng mellem ovennævnte faktorer 
samt faktorernes eksponering, sårbarhed og 
modstandsdygtighed over for natur- og 
menneskeskabte katastroferisici.

4. En beskrivelse af de miljøaspekter, som 
kan forventes at blive berørt i væsentlig 
grad af det påtænkte projekt, herunder 
navnlig befolkningen, menneskers 
sundhed, fauna, flora, biodiversiteten og de 
dermed forbundne økosystemtjenester, 
jordarealer (inddragelse af arealer), 
jordbund (organisk stof, erosion, 
komprimering og arealbefæstelse), vand 
(kvantitet og kvalitet), luft, klimafaktorer, 
klimaet (drivhusgasemissioner, bl.a. som 
følge af arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelsen og skovbrug, 
modvirkningspotentiale, virkninger, der er 
relevante for tilpasning, hvis projektet 
tager højde for risiciene i forbindelse med 
klimaændringer), materielle goder, 
kulturarven, herunder den arkitektoniske 
og arkæologiske arv, landskab; 
beskrivelsen bør omfatte den indbyrdes 
sammenhæng mellem ovennævnte faktorer 
samt faktorernes eksponering, sårbarhed og 
modstandsdygtighed over for natur- og 
menneskeskabte katastroferisici.

Or. pl

Ændringsforslag 569
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En beskrivelse af, hvilke væsentlige 
virkninger på miljøet det påtænkte projekt 
kan forventes at få som følge af bl.a.:

5. En beskrivelse og vurdering af, hvilke 
væsentlige virkninger på miljøet det 
påtænkte projekt kan forventes at få som 
følge af bl.a.:

Or. en
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Begrundelse

Vurderingen af virkningerne af det påtænkte projekt bør foretages af bygherren og anføres i 
miljørapporten.

Ændringsforslag 570
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) brugen af naturressourcer, navnlig 
jordarealer, jordbund, vand, biodiversitet 
og dermed forbundne økosystemtjenester, 
så vidt muligt under hensyntagen til 
adgangen til disse ressourcer, også på 
baggrund af ændringer i klimaforholdene

b) brugen af relevante naturressourcer

Or. en

Ændringsforslag 571
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) brugen af naturressourcer, navnlig 
jordarealer, jordbund, vand, biodiversitet
og dermed forbundne økosystemtjenester, 
så vidt muligt under hensyntagen til
adgangen til disse ressourcer, også på 
baggrund af ændringer i klimaforholdene

b) brugen af naturressourcer, navnlig 
jordarealer, jordbund, vand og 
biodiversitet, under hensyntagen til en 
bæredygtig adgang til disse ressourcer

Or. de
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Ændringsforslag 572
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) brugen af naturressourcer, navnlig 
jordarealer, jordbund, vand, biodiversitet
og dermed forbundne økosystemtjenester, 
så vidt muligt under hensyntagen til 
adgangen til disse ressourcer, også på 
baggrund af ændringer i klimaforholdene

b) brugen af naturressourcer, navnlig 
jordarealer, jordbund, vand, fauna, flora 
og biodiversitet, så vidt muligt under 
hensyntagen til adgangen til disse 
ressourcer, også på baggrund af ændringer 
i klimaforholdene

Or. en

Ændringsforslag 573
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) brugen af naturressourcer, navnlig 
jordarealer, jordbund, vand, biodiversitet
og dermed forbundne økosystemtjenester, 
så vidt muligt under hensyntagen til 
adgangen til disse ressourcer, også på 
baggrund af ændringer i klimaforholdene

b) brugen af naturressourcer, navnlig 
jordarealer, jordbund, vand og
biodiversitet, så vidt muligt under 
hensyntagen til adgangen til disse 
ressourcer, også på baggrund af ændringer 
i klimaforholdene

Or. en

Ændringsforslag 574
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 5 – afsnit 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) faren for menneskers sundhed, 
kulturarven og miljøet (f.eks. på grund af 
ulykker eller katastrofer)

d) faren for menneskers sundhed, 
kulturarven og miljøet (f.eks. på grund af 
ulykker)

Or. en

Ændringsforslag 575
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 5 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) faren for menneskers sundhed, 
kulturarven og miljøet (f.eks. på grund af 
ulykker eller katastrofer)

d) faren for menneskers sundhed, 
kulturarven og miljøet (f.eks. på grund af 
ulykker eller katastrofer, som med 
rimelighed kan anses for karakteristiske 
for den pågældende type projekter)

Or. de

Ændringsforslag 576
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 5 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kumulationen af projektets virkninger 
med virkningerne af andre projekter og 
aktiviteter

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 577
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 5 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kumulationen af projektets virkninger 
med virkningerne af andre projekter og 
aktiviteter

e) kumulationen af projektets virkninger 
med virkningerne af andre projekter, som 
der er udstedt en tilladelse for, og i det 
omfang, der er mulighed for det i det 
geografiske område, som forventes at 
blive berørt, og som endnu ikke er bygget 
eller i drift, og uden at være forpligtet til 
at tage hensyn til andre oplysninger end 
eksisterende oplysninger eller offentligt 
tilgængelige oplysninger om disse 
projekter

Or. en

Begrundelse

Det er ikke rimeligt at gå ud over kumulationen med andre projekter, som der er udstedt en 
tilladelse for, og i det omfang, der er mulighed for det i det geografiske område, som 
forventes at blive berørt, og som endnu ikke er bygget eller i drift. Der er ingen forpligtelse til 
at tage hensyn til andre oplysninger end eksisterende oplysninger eller offentligt tilgængelige 
oplysninger om disse projekter.

Ændringsforslag 578
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 5 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) kumulationen af projektets virkninger 
med virkningerne af andre projekter og 
aktiviteter

e) kumulationen af projektets virkninger 
med virkningerne af andre projekter

Or. fr
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Begrundelse

Udtrykket "aktiviteter" indebærer et for stort og upræcist område.

Ændringsforslag 579
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 5 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) drivhusgasemissioner, bl.a. som følge af 
arealanvendelse, ændringer i 
arealanvendelsen og skovbrug

f) drivhusgasemissioner

Or. en

Ændringsforslag 580
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 5 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) hydromorfologiske forandringer. h) hydromorfologiske forandringer, hvis 
det er relevant.

Or. en

Begrundelse

Hydromorfologiske forandringer er ikke relevante for alle projekter.

Ændringsforslag 581
Eija-Riitta Korhola

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
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Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskrivelsen af de forventede væsentlige 
virkninger bør omfatte projektets direkte 
virkninger og i givet fald dets indirekte, 
sekundære, kumulative, 
grænseoverskridende, kort-, mellem- og 
langsigtede, vedvarende eller midlertidige 
samt positive eller negative virkninger. I 
beskrivelsen bør der tages hensyn til de 
miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på 
EU- eller medlemsstatsplan, og som er 
relevante for projektet.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kravene er ikke realistiske, da de ikke klart kan defineres som værende opfyldt.

Ændringsforslag 582
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskrivelsen af de forventede væsentlige 
virkninger bør omfatte projektets direkte 
virkninger og i givet fald dets indirekte, 
sekundære, kumulative, 
grænseoverskridende, kort-, mellem- og 
langsigtede, vedvarende eller midlertidige 
samt positive eller negative virkninger. I 
beskrivelsen bør der tages hensyn til de 
miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på 
EU- eller medlemsstatsplan, og som er 
relevante for projektet.

Beskrivelsen af de forventede væsentlige 
virkninger bør omfatte projektets direkte 
virkninger og, hvis gennemførligt og 
relevant, dets indirekte, sekundære, 
kumulative, grænseoverskridende, kort-, 
mellem- og langsigtede, vedvarende eller 
midlertidige samt positive eller negative 
virkninger. I beskrivelsen bør der tages 
hensyn til de miljøbeskyttelsesmål, der er 
fastlagt på EU- eller medlemsstatsplan, og 
som er relevante for projektet.

Or. en
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Ændringsforslag 583
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Bilag– punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En beskrivelse af, hvilke metoder der er 
anvendt til forudberegningen af 
virkningerne på miljøet som nævnt i punkt 
5, samt en redegørelse for de vigtigste 
usikkerheder og deres indflydelse på 
skønnet over virkningerne og udvælgelsen 
af det foretrukne alternativ.

6. En beskrivelse af, hvilke metoder der er 
anvendt til forudberegningen af 
virkningerne på miljøet som nævnt i punkt 
5, samt en redegørelse for de vigtigste 
usikkerheder. Denne beskrivelse 
indeholder ligeledes en oversigt over 
eventuelle vanskeligheder (tekniske 
mangler eller manglende viden), som 
bygherren kan stå over for i forbindelse 
med indsamlingen af de fornødne 
oplysninger, samt over kilderne til de 
udfærdigede beskrivelser og vurderinger.

Or. fr

Begrundelse

Det kan frygtes, at redegørelsen for indflydelsen af de anvendte metoders usikkerheder på 
projektets evaluering og udvælgelse kan blive en væsentlig kilde til en stigning i antallet af 
tvister. Faktisk giver denne del af konsekvensvurderingen traditionelt bygherrerne mulighed 
for at omtale de vanskeligheder, der er indtruffet under gennemførelsen af 
miljøkonsekvensvurderingen for deres projekt, mens den forslåede ordlyd bidrager til at så 
tvivl om sidstnævnte.

Ændringsforslag 584
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En beskrivelse af, hvilke metoder der er 6. En beskrivelse af, hvilke metoder der er 
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anvendt til forudberegningen af 
virkningerne på miljøet som nævnt i punkt 
5, samt en redegørelse for de vigtigste 
usikkerheder og deres indflydelse på 
skønnet over virkningerne og udvælgelsen 
af det foretrukne alternativ.

anvendt til forudberegningen af 
virkningerne på miljøet som nævnt i punkt 
5, samt en redegørelse for de vigtigste 
usikkerheder og deres indflydelse på 
skønnet over virkningerne.

Or. en

Ændringsforslag 585
Sandrine Bélier

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
begrænse og om muligt neutralisere 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet, 
som anført i punkt 5, og, om relevant, af 
eventuelle foreslåede 
overvågningsordninger, herunder 
udarbejdelse af en efterfølgende analyse af 
projektets skadelige virkninger for miljøet. 
Det bør fremgå, i hvilken grad de 
væsentlige skadelige virkninger begrænses 
eller neutraliseres, og beskrivelsen bør 
dække både anlægs- og driftsfasen.

7. En beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger som en prioritet med 
henblik på at undgå, begrænse og som en 
sidste udvej neutralisere væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet, som 
anført i punkt 5, og, om relevant, af 
eventuelle foreslåede 
overvågningsordninger, herunder 
udarbejdelse af en efterfølgende analyse af 
projektets skadelige virkninger for miljøet. 
Det bør fremgå, i hvilken grad de 
væsentlige skadelige virkninger begrænses 
eller neutraliseres, og beskrivelsen bør 
dække både anlægs- og driftsfasen.

Or. en

Ændringsforslag 586
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
begrænse og om muligt neutralisere 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet, 
som anført i punkt 5, og, om relevant, af 
eventuelle foreslåede 
overvågningsordninger, herunder 
udarbejdelse af en efterfølgende analyse 
af projektets skadelige virkninger for 
miljøet. Det bør fremgå, i hvilken grad de 
væsentlige skadelige virkninger begrænses 
eller neutraliseres, og beskrivelsen bør 
dække både anlægs- og driftsfasen.

7. En beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
begrænse og om muligt neutralisere 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet, 
som anført i punkt 5, og, om relevant, af 
eventuelle foreslåede 
overvågningsordninger. Det bør fremgå, i 
hvilken grad de væsentlige skadelige 
virkninger begrænses eller neutraliseres, og 
beskrivelsen bør dække både anlægs- og 
driftsfasen.

Or. en

Begrundelse

En efterfølgende analyse af projektet er ikke rimelig.

Ændringsforslag 587
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. En beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
begrænse og om muligt neutralisere 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet, 
som anført i punkt 5, og, om relevant, af 
eventuelle foreslåede 
overvågningsordninger, herunder 
udarbejdelse af en efterfølgende analyse af 
projektets skadelige virkninger for miljøet. 
Det bør fremgå, i hvilken grad de 
væsentlige skadelige virkninger begrænses 
eller neutraliseres, og beskrivelsen bør 
dække både anlægs- og driftsfasen.

7. En beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå, 
begrænse og om muligt neutralisere 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet, 
som anført i punkt 5, og, om relevant, af 
eventuelle foreslåede 
overvågningsordninger, herunder 
udarbejdelse af en efterfølgende analyse af 
projektets skadelige virkninger for miljøet. 
Det bør fremgå, i hvilken grad de 
væsentlige skadelige virkninger undgås,
begrænses eller neutraliseres, og 
beskrivelsen bør dække både anlægs- og 
driftsfasen samt projektbetingede risici for 
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naturkatastrofer og menneskeskabte 
katastrofer, som med rimelighed kan 
anses for karakteristiske for den 
pågældende type projekter.

Or. de

Ændringsforslag 588
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. En vurdering af, hvilke natur- og 
menneskeskabte katastroferisici og 
ulykker projektet kan være sårbart over 
for, og, om relevant, en beskrivelse af de 
påtænkte foranstaltninger til forebyggelse 
af disse risici samt katastrofeberedskab og 
-håndtering (f.eks. som påkrævet i 
henhold til direktiv 96/82/EF som 
ændret).

udgår

Or. de

Ændringsforslag 589
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. En vurdering af, hvilke natur- og 
menneskeskabte katastroferisici og 
ulykker projektet kan være sårbart over 
for, og, om relevant, en beskrivelse af de 
påtænkte foranstaltninger til forebyggelse 
af disse risici samt katastrofeberedskab og 
-håndtering (f.eks. som påkrævet i 
henhold til direktiv 96/82/EF som 

udgår
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ændret).

Or. en

Begrundelse

Dette er en gentagelse af Seveso III-direktivet.

Ændringsforslag 590
Struan Stevenson

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. En vurdering af, hvilke natur- og 
menneskeskabte katastroferisici og
ulykker projektet kan være sårbart over for, 
og, om relevant, en beskrivelse af de 
påtænkte foranstaltninger til forebyggelse 
af disse risici samt katastrofeberedskab og
-håndtering (f.eks. som påkrævet i henhold 
til direktiv 96/82/EF som ændret).

8. En vurdering af, hvilke risici for ulykker 
projektet kan være sårbart over for, og, om 
relevant, en beskrivelse af de påtænkte
foranstaltninger til forebyggelse af disse 
risici samt katastrofeberedskab og
-håndtering. Hvor den eksisterende EU-
lovgivning eller internationale 
konventioner anmoder om det, skal der i 
vurderingen medtages en vurdering af de 
sandsynlige risici for naturkatastrofer 
eller menneskeskabte katastrofer.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at anvende dette krav på alle projekter, der er omfattet af direktivet, da 
det ville være for byrdefuldt for mange af dem. Men de projekter, der er udsat for eller 
sårbare over for katastrofer, er enten omfattet af andre retsakter i EU-lovgivningen eller af 
internationale konventioner.

Ændringsforslag 591
Gilles Pargneaux

Forslag til direktiv
Bilag – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 10
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. En oversigt over eventuelle 
vanskeligheder (tekniske mangler eller 
manglende viden), som bygherren er 
kommet ud for i forbindelse med 
indsamlingen af de fornødne oplysninger, 
og over kilderne til de udfærdigede 
beskrivelser og vurderinger såvel som en 
redegørelse for de vigtigste usikkerheder 
og deres indflydelse på skønnet over 
virkningerne og udvælgelsen af det 
foretrukne alternativ."

udgår

Or. fr

Begrundelse

Det kan frygtes, at redegørelsen for indflydelsen af de anvendte metoders usikkerheder på 
projektets evaluering og udvælgelse kan blive en væsentlig kilde til en stigning i antallet af 
tvister. Faktisk giver denne del af konsekvensvurderingen traditionelt bygherrerne mulighed 
for at omtale de vanskeligheder, der er indtruffet under gennemførelsen af 
miljøkonsekvensvurderingen for deres projekt, mens den forslåede ordlyd bidrager til at så 
tvivl om sidstnævnte.


