
AM\937207SV.doc PE510.872v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

2012/0297(COD)

29.5.2013

ÄNDRINGSFÖRSLAG
456 - 591

Förslag till betänkande
Andrea Zanoni
(PE508.221v01-00)

Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa 
offentliga och privata projekt

Förslag till direktiv
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))



PE510.872v01-00 2/74 AM\937207SV.doc

SV

AM_Com_LegReport



AM\937207SV.doc 3/74 PE510.872v01-00

SV

Ändringsförslag 456
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt -1 (ny)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga I – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I bilaga I ska punkt 7a ha följande 
lydelse:
”a) Anläggning av järnvägslinjer för 
fjärrtrafik samt flygplatser.”

Or. de

Motivering

Punkt 7a i bilaga I ska ändras. Formuleringen ”med en banlängd av 2 100 m eller mer” ska 
strykas. Att koppla den obligatoriska miljökonsekvensbedömningen till banans längd är 
otidsenligt. Även flygplatser med kortare banlängd ger sådana betydande miljökonsekvenser 
som måste beaktas i enlighet med miljökonsekvensdirektivet.

Ändringsförslag 457
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt -1 (ny)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga I – punkt 7 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I punkt 7 i bilaga I ska följande led läggas 
till:
”aa) Fastställande av inflygnings- och 
startleder på flygplatser för att ansluta till 
flygnätet.”

Or. de
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Motivering

Flygplatsernas inflygnings- och startleder omfattas inte av någon MKB-skyldighet, trots att 
de bidrar till betydande miljökonsekvenser. Vid start och flygning upp till flyglinjenätet och 
vid inflygning ned från flyglinjenätet gör kapacitets- och driftshänsyn att man flyger på låg 
höjd över skyddade områden och bostadsområden. Sådana flygruttsdragningar innebär en 
betydande miljöpåverkan i form av buller och luftföroreningar. 

Ändringsförslag 458
Daciana Octavia Sârbu

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt -1 (ny)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga I – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I bilaga I ska punkt 14 ersättas av 
följande:
”14. Utvinning av olja [...] i kommersiellt 
syfte där den utvunna volymen 
överstiger 500 ton per dag, och utvinning 
av naturgas i kommersiellt syfte.”

Or. en

Motivering

Europaparlamentets utredningsavdelning A drog slutsatsen att gränsen för att utföra en 
miljökonsekvensbedömning på verksamheter som inbegriper hydraulisk sprickbildning i 
samband med utvinning av kolväten har lagts på en nivå som ligger långt över alla eventuella 
industriella verksamheter av detta slag och därför bör sänkas kraftigt. I sin resolution av den 
21 november 2012 påpekar därför Europaparlamentet ”behovet av att inkludera projekt som 
inbegriper hydraulisk sprickbildning i bilaga I till direktivet om 
miljökonsekvensbedömningar”.

Ändringsförslag 459
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Bilaga – led -1 (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga I – led 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I bilagan ska punkt 14 ändras enligt 
följande:
”14. Kommersiell utvinning av olja och 
naturgas, när utvinningen per dag är 
mer än 500 t olja eller 500 000 m3

naturgas, eller vid nyttjande av 
hydraulisk spräckning, oavsett utvunnen 
kvantitet.”

Or. lt

Ändringsförslag 460
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga I – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I bilaga 1 ska led 14 ersättas med 
följande:
”14. Utvinning av olja eller naturgas i 
kommersiellt syfte, även när det utvinns 
ur gashaltig skiffer eller andra 
sedimentära bergarter med samma eller 
lägre genomtränglighet och porositet, och 
där den utvunna kvantiteten överstiger 
500 ton per dag för olja och 500 000 m3

per dag för naturgas.”

Or. it

Motivering

Direktivets grundläggande syfte är att garantera att projekt som kan ha betydande 
miljöeffekter på grund av bland annat deras natur, omfattning eller placering, blir föremål 
för en miljökonsekvensbedömning innan godkännande beviljas.



PE510.872v01-00 6/74 AM\937207SV.doc

SV

Ändringsförslag 461
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga – led -1 (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga I – led 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I bilaga I ska punkt 14 ersättas av 
följande:
”14. Utvinning av olja eller naturgas i 
kommersiellt syfte, oavsett om det 
utvinns ur gasförande skifferlager eller 
andra sedimentära bergarter och i en 
kvantitet överstigande 500 ton per dag 
för olja och 500 000 m3 per dag för 
naturgas.”

Or. en

Ändringsförslag 462
Matthias Groote

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt -1 (ny)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga 1 – punkt 14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I bilaga I ska följande punkt läggas 
till som punkt 14a:
”14a. Prospektering, exploatering och 
utvinning av icke-konventionella kolväten 
från skifferlager och liknande geologiska 
formationer med låg genomsläpplighet 
med hjälp av hydraulisk spräckning, 
oberoende av utvunna kvantiteter.”

Or. de
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Ändringsförslag 463
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt -1 (ny)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga I – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande punkt ska läggas till som punkt 
14a i bilaga I:
”14a. Prospektering, bedömning, 
hydraulisk borrning och utvinning av olja 
och/eller jordgas som uppfångats i lager 
av skiffergas eller i andra sedimentära 
klippformationer med samma eller mindre 
genomtränglighet och porositet, oavsett 
vilka kvantiteter som utvinns.”

Or. es

Motivering

Samma lydelse som ändringsförslag 50 från föredraganden men med tillägg av metoden 
hydraulisk borrning. Behovet att utvärdera okonventionella kolväten beror inte så mycket på 
den utvunna mängden som på den för miljön så aggressiva teknik som används vid 
utvinningen.

Ändringsförslag 464
Sandrine Bélier

Förslag till direktiv
Bilaga – led -1 (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga I – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Följande punkt 14a ska införas i 
bilaga I:
”14a. Användning av hydraulisk 
spräckning för prospektering och 
produktion av olja och/eller naturgas, 
oavsett den utvunna kvantiteten.”
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Or. en

Ändringsförslag 465
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt -1 (ny)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga I – led 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I bilaga I ska punkt 19 ersättas med 
följande:
”19. Stenbrott och gruvdrift i dagbrott 
där verksamhetsområdet är mer än 
25 hektar, anläggningar för 
guldutvinning genom cyanidlakning eller 
torvutvinning med ett 
verksamhetsområde över 150 hektar.”

Or. es

Ändringsförslag 466
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt -1b (ny)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga I – led 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1b. I bilaga I ska punkt 20 ersättas med 
följande:
”20. Anläggning, ändring och/eller 
utbyggnad av elledningar (luftledningar, 
underjordiska eller blandade ledningar) 
och/eller förstärkning av befintliga 
ledningar, med en spänning på 220 kV 
eller mer och en längd över 15 km, och 
uppförande och/eller ombyggnad av 
tillhörande stationer 
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(transformatorstationer, stationer för 
omvandling av strömtyp eller övergång till 
eller från automatisk underjordisk.”

Or. es

Motivering

Med tanke på den starka kopplingen mellan ledningar och stationer, utan vilka ledningarna 
inte kan fungera, är det bäst att inbegripa dem i detta stycke. Om inte både ledningar och 
stationer anges uttryckligen i direktivet kommer de att behandlas separat, vilket innebär att 
stationerna undantas från kravet på konsekvensbedömning.

Ändringsförslag 467
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt -1c (ny)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga I – led 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1d. Följande punkt ska läggas till som 
punkt 24a i bilaga I:
”24a. Temaparker och golfbanor anlagda 
i områden med vattenbrist, hög risk för 
ökenutbredning eller torka.”

Or. es

Motivering

Den belastning som en del områden utsätts för till följd av klimatförändringarna gör det 
nödvändigt att ta upp sådana projekt i bilaga I.

Ändringsförslag 468
Sandrine Bélier

Förslag till direktiv
Bilaga – led -1a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II – punkt 1 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I bilaga II ska följande punkt fa 
införas i punkt 1:
”fa) Fiske som avser vild fisk.”

Or. en

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

Förslag till direktiv
Bilaga – led -1 (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I punkt 2 i bilaga II ska punkt c 
ersättas med följande:
”c) Forskning och prospektering som 
avser mineraler och utvinning av 
mineraler genom muddring i hav och 
floder.”

Or. en

Motivering

Forskning och prospektering som avser mineralresurser läggs till i bilaga II utöver utvinning 
av mineraler.

Ändringsförslag 470
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led -1 (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II – punkt 2 – led d – led iiia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I bilaga II punkt 2 led d ska följande 
punkt iiia läggas till:

”iiia) borrning efter råolja och/eller naturgas 
som förekommer i gasförande skifferlager eller 
andra sedimentära bergarter i prospekterings-
eller utvinningssyfte, oavsett hur mycket som 
prospekteras eller utvinns,”

Or. en

Ändringsförslag 471
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga – led -1 (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II – punkt 2 – led d – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I bilaga II punkt 2 led d ska följande 
punkt iiia läggas till:

”iiia) borrning efter råolja och/eller naturgas 
som förekommer i gasförande skifferlager eller 
andra sedimentära bergarter i prospekterings-
eller utvinningssyfte, oavsett hur mycket som 
prospekteras eller utvinns,”

Or. en

Ändringsförslag 472
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led -1a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II – punkt 2 – led d – led iiib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I bilaga II punkt 2 led d ska följande 
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punkt iiib läggas till:
”iiib) Prospektering och utvinning av 
naturgas från kolbäddar, oavsett vilka 
kvantiteter som utvinns.”

Or. en

Ändringsförslag 473
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga – led -1a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II – punkt 2 – led d – led iiib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I bilaga II punkt 2 led d ska följande 
punkt iiib läggas till:
”iiib) Prospektering och utvinning av 
naturgas från kolbäddar, oavsett vilka 
kvantiteter som utvinns.”

Or. en

Ändringsförslag 474
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga –led -1b (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) I punkt 2 i bilaga II ska led e 
ersättas med följande: 
”e) Industriella ytinstallationer för 
prospektering och utvinning av kol, olja, 
naturgas och malm samt bituminös 
skiffer, råolja och/eller naturgas som 
förekommer i gasförande skifferlager 
eller andra sedimentära bergarter och 
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naturgas från kolbäddar, oavsett hur 
mycket som prospekteras eller utvinns.”

Or. en

Ändringsförslag 475
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga – led -1b (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) I punkt 2 i bilaga II ska led e 
ersättas med följande: 
”e) Industriella ytinstallationer för 
prospektering och utvinning av kol, olja, 
naturgas och malm samt bituminös
skiffer, råolja och/eller naturgas som 
förekommer i gasförande skifferlager 
eller andra sedimentära bergarter och 
naturgas från kolbäddar, oavsett hur 
mycket som prospekteras eller utvinns.”

Or. en

Ändringsförslag 476
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt -1b (ny)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II – punkt 10 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) I punkt 10 i bilaga II ska led d 
strykas.

Or. de
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Motivering

Som en följd av ändringsförslagen med avseende på punkt 7 a i bilaga I (strykning av en sats i 
texten) stryks även punkt 10 d i bilaga II (”Anläggning av flygfält (projekt som inte omfattas 
av bilaga I)”).

Ändringsförslag 477
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led -1 (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II – punkt 13 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I punkt 13 i bilaga II ska följande 
punkt läggas till:
”ba) All rivning av projekt som tas upp i 
bilaga I eller i denna bilaga och som kan 
ha betydande negativa effekter på 
miljön.”

Or. en

Motivering

Rivning av projekt som tas upp i bilagorna I eller II och som kan ha betydande negativa 
effekter på miljön bör bli föremål för en behovsbedömning.

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

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Följande bilaga ska infogas som 
bilaga II.A:

utgår
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”BILAGA II.A – UPPGIFTER SOM 
AVSES I ARTIKEL 4.3 
1. En beskrivning av projektet, däribland 
särskilt
a) en beskrivning av projektets fysiska 
karakteristika, i tillämpliga fall även 
under jord, under uppbyggnads- och 
driftfaserna,
b) en beskrivning av projektets 
lokalisering, i synnerhet vad beträffar 
miljöns känslighet i de geografiska 
områden som antas bli påverkade av 
projekten.
2. En beskrivning av sådan betydande 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till.
3. En beskrivning av de troliga, mer 
betydande miljöeffekterna av
a) förväntade restprodukter och utsläpp 
samt alstrande av avfall,
b) utnyttjandet av naturresurser, 
framförallt jord, mark, vatten och 
biologisk mångfald, inklusive 
hydromorfologiska förändringar.
4. En beskrivning av planerade åtgärder 
för att undvika, förebygga eller minska 
betydande negativ miljöpåverkan.”

Or. de

Motivering

De uppgifter som en projektägare enligt bilaga II.A måste tillhandahålla i samband med en 
förhandsbedömning innebär en betydande utvidgning av den informationsplikt som gäller i 
enlighet med MKB-direktivet. Detta skulle dock gå tvärt emot syftet med en sådan 
förhandsbedömning. Bilaga II.A bör strykas eftersom projektägaren inte bör åläggas att 
tillhandahålla ännu fler uppgifter i samband med en förhandsbedömning.

Ändringsförslag 479
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – led 1
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Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Följande bilaga ska infogas som 
bilaga II.A:

utgår

”BILAGA II.A – UPPGIFTER SOM 
AVSES I ARTIKEL 4.3
1. En beskrivning av projektet, däribland 
särskilt
a) en beskrivning av projektets fysiska 
karakteristika, i tillämpliga fall även 
under jord, under uppbyggnads- och 
driftfaserna,
b) en beskrivning av projektets 
lokalisering, i synnerhet vad beträffar 
miljöns känslighet i de geografiska 
områden som antas bli påverkade av 
projekten.
2. En beskrivning av sådan betydande 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till.
3. En beskrivning av de troliga, mer 
betydande miljöeffekterna av
a) förväntade restprodukter och utsläpp 
samt alstrande av avfall,
b) utnyttjandet av naturresurser, 
framförallt jord, mark, vatten och 
biologisk mångfald, inklusive 
hydromorfologiska förändringar.
4. En beskrivning av planerade åtgärder 
för att undvika, förebygga eller minska 
betydande negativ miljöpåverkan.”

Or. fr

Motivering

Informationen som ska lämnas av den projektansvarige är alltför detaljerad och tvingar 
denne att genomföra en konsekvensbedömning i miniformat för varje fas, vilket medför en 
betydande ökning av den administrativa bördan för varje projekt.
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Ändringsförslag 480
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga – led 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) en beskrivning av projektets fysiska 
karakteristika, i tillämpliga fall även under 
jord, under uppbyggnads- och driftfaserna,

a) en beskrivning av projektets fysiska 
karakteristika, i tillämpliga fall även under 
jord, under uppbyggnads- och driftfaserna,
inklusive rivning,

Or. en

Ändringsförslag 481
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Bilaga I – led 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en beskrivning av projektets 
lokalisering, i synnerhet vad beträffar 
miljöns känslighet i de geografiska 
områden som antas bli påverkade av 
projekten.

b) en beskrivning av projektets 
lokalisering, i synnerhet vad beträffar 
miljöns känslighet i de geografiska 
områden eller orter som antas bli 
påverkade av projekten.

Or. es

Motivering

Konsekvens.

Ändringsförslag 482
Sabine Wils, João Ferreira

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – led 1
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Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) En beskrivning av den initiala 
immissionsbelastningens förväntade 
miljöeffekter på projektplatsen.

Or. en

Motivering

Genom att binda förfarandena för miljökonsekvensbedömning till godkännandeprocesser som 
omfattas av särskilda rättigheter (sektorsvisa bestämmelser) förhindras en holistisk 
identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenserna. Man bortser från den 
initiala immissionsbelastningen på projektområdet från driften av befintliga installationer 
och från transportsektorerna. Projektets effekter kan bedömas korrekt endast om den initiala 
immissionsbelastningen tas med.

Ändringsförslag 483
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) en beskrivning av de konsekvenser 
den förväntade miljöpåverkan kommer att 
få på projektorten. 

Or. de

Ändringsförslag 484
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga – led 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En beskrivning av sådan betydande 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till.

utgår

Or. en

Motivering

Behovsbedömningen ska utvärdera behovet av en miljökonsekvensbedömning och får inte 
vara för tungrodd. Myndigheterna ska från fall till fall bedöma om projektet förväntas få en 
betydande miljöpåverkan utifrån den information som lämnas av exploatören. Om det 
föreligger en betydande miljöpåverkan måste en miljökonsekvensbedömning göras.

Ändringsförslag 485
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga – led 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En beskrivning av de troliga, mer 
betydande miljöeffekterna av

utgår

a) förväntade restprodukter och utsläpp 
samt alstrande av avfall,
b) utnyttjandet av naturresurser, 
framförallt jord, mark, vatten och 
biologisk mångfald, inklusive 
hydromorfologiska förändringar.

Or. en

Motivering

Behovsbedömningen ska utvärdera behovet av en miljökonsekvensbedömning och får inte 
vara för tungrodd. Myndigheterna ska från fall till fall bedöma om projektet förväntas få en 
betydande miljöpåverkan utifrån den information som lämnas av exploatören. Om det 
föreligger en betydande miljöpåverkan måste en miljökonsekvensbedömning göras.
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Ändringsförslag 486
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga – led 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) förväntade restprodukter och utsläpp 
samt alstrande av avfall,

a) förväntade restprodukter och utsläpp 
samt i förekommande fall alstrande av 
avfall,

Or. en

Ändringsförslag 487
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utnyttjandet av naturresurser, 
framförallt jord, mark, vatten och 
biologisk mångfald, inklusive 
hydromorfologiska förändringar.

b) utnyttjandet av relevanta naturresurser.

Or. en

Ändringsförslag 488
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga – led 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A – punkt 3 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utnyttjandet av naturresurser, framförallt b) utnyttjandet av naturresurser, framförallt 
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jord, mark, vatten och biologisk mångfald, 
inklusive hydromorfologiska 
förändringar.

jord, mark, vatten och biologisk mångfald.

Or. pl

Ändringsförslag 489
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga – led 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En beskrivning av planerade åtgärder 
för att undvika, förebygga eller minska 
betydande negativ miljöpåverkan.

utgår

Or. en

Motivering

Behovsbedömningen ska utvärdera behovet av en miljökonsekvensbedömning och får inte 
vara för tungrodd. Myndigheterna ska från fall till fall bedöma om projektet förväntas få en 
betydande miljöpåverkan utifrån den information som lämnas av exploatören. Om det 
föreligger en betydande miljöpåverkan måste en miljökonsekvensbedömning göras.

Ändringsförslag 490
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En beskrivning av planerade åtgärder för 
att undvika, förebygga eller minska 
betydande negativ miljöpåverkan.

4. En beskrivning av planerade åtgärder för 
att undvika, förebygga eller minska all
betydande negativ miljöpåverkan.

Or. en
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Ändringsförslag 491
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga – led 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II.A – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En beskrivning av planerade åtgärder för 
att undvika, förebygga eller minska 
betydande negativ miljöpåverkan.

4. En beskrivning av planerade åtgärder för 
att undvika, förebygga eller minska 
betydande negativ miljöpåverkan, när en 
sådan föreligger. Detta är speciellt viktigt 
när åtgärdernas effekter eller 
konsekvenser anses vara irreversibla.

Or. en

Ändringsförslag 492
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förening med andra projekt och 
verksamheter,

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte proportionellt att kräva att kumulativa effekter ska beaktas.

Ändringsförslag 493
Marianne Thyssen
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Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förening med andra projekt och
verksamheter,

b) förening med andra projekt för vilka ett 
tillstånd har utfärdats och om de är 
belägna i det geografiska område som 
löper störst risk att drabbas och om de 
ännu inte byggts eller är i drift och utan 
att det ska vara nödvändigt att beakta 
annan information än befintlig 
information eller offentligt tillgänglig 
information om dessa projekt,

Or. en

Motivering

Begreppet ”verksamheter” är för allmänt och vagt. Det räcker att göra en behovsbedömning 
av föreningen med andra aktiviteter som motsvarar projektdefinitionen. Det räcker att göra 
en behovsbedömning av föreningen med andra projekt för vilka ett tillstånd har utfärdats, 
som är belägna i det geografiska område som löper störst risk att påverkas och som ännu inte 
har byggts eller tagits i drift. Det finns ingen skyldighet att beakta annan information än 
befintlig information eller offentligt tillgänglig information om dessa projekt.

Ändringsförslag 494
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) förening med andra projekt och 
verksamheter,

b) förening med andra projekt,

Or. fr

Motivering

Ordet ”verksamheter” är för omfattande och vagt.
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Ändringsförslag 495
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led c 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) utnyttjandet av naturresurser, framförallt 
jord, mark, vatten och biologisk mångfald, 
inklusive hydromorfologiska 
förändringar,

c) utnyttjandet av naturresurser, framförallt 
jord, mark, vatten och biologisk mångfald,

Or. pl

Ändringsförslag 496
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) utnyttjandet av naturresurser, framförallt 
jord, mark, vatten och biologisk mångfald,
inklusive hydromorfologiska 
förändringar,

c) utnyttjandet av naturresurser, framförallt 
jord, mark, vatten och biologisk mångfald,

Or. en

Motivering

En hydromorfologisk förändring är ingen naturresurs.

Ändringsförslag 497
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) utnyttjandet av naturresurser, framförallt 
jord, mark, vatten och biologisk mångfald, 
inklusive hydromorfologiska förändringar,

c) utnyttjandet av naturresurser, framförallt 
jord, jordskorpa, mark, vatten och 
biologisk mångfald, inklusive 
hydromorfologiska förändringar,

Or. lt

Ändringsförslag 498
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) föroreningar och störningar, e) föroreningar, inklusive buller, och 
faktorer som kan orsaka hälsobesvär 
och/eller andra störningar,

Or. es

Ändringsförslag 499
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) föroreningar och störningar, e) föroreningar och störningar (utsläpp av 
förorenande ämnen, buller, vibrationer, 
ljus, värme och strålning),
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Or. en

Motivering

För att formuleringen ska överensstämma med bilaga IV punkt 5 c.

Ändringsförslag 500
Holger Krahmer, Britta Reimers

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) katastrofrisker och olycksrisker, särskilt 
när det gäller hydromorfologiska 
förändringar, ämnen, eller använda 
tekniker eller levande organismer, för 
specifika förhållanden ovan eller under 
jord eller i samband med alternativ 
användning, samt sannolikheten för 
olyckor eller katastrofer och projektets 
känslighet för dessa risker,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 501
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) katastrofrisker och olycksrisker, särskilt 
när det gäller hydromorfologiska 
förändringar, ämnen, eller använda 
tekniker eller levande organismer, för 
specifika förhållanden ovan eller under 
jord eller i samband med alternativ 
användning, samt sannolikheten för 

f) olycksrisker, särskilt när det gäller 
ämnen, använda tekniker eller levande 
organismer.
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olyckor eller katastrofer och projektets 
känslighet för dessa risker,

Or. en

Motivering

Behovsbedömningen ska besvara frågan om en komplett miljökonsekvensbedömning måste 
genomföras. De urvalskriterier som används bör därför vara lämpliga för syftet och 
tillgängliga i detta skede.

Ändringsförslag 502
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) katastrofrisker och olycksrisker, särskilt 
när det gäller hydromorfologiska 
förändringar, ämnen, eller använda 
tekniker eller levande organismer, för 
specifika förhållanden ovan eller under 
jord eller i samband med alternativ 
användning, samt sannolikheten för 
olyckor eller katastrofer och projektets 
känslighet för dessa risker,

f) olycksrisker, särskilt när det gäller 
hydromorfologiska förändringar, ämnen, 
använda tekniker eller levande organismer, 
för specifika förhållanden ovan eller under 
jord eller i samband med alternativ 
användning, i förekommande fall,

Or. en

Motivering

Behovsbedömningen bör inte sträcka sig utöver miljöeffekter orsakade av olyckor.

Ändringsförslag 503
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga– led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) katastrofrisker och olycksrisker, särskilt 
när det gäller hydromorfologiska 
förändringar, ämnen, eller använda 
tekniker eller levande organismer, för 
specifika förhållanden ovan eller under 
jord eller i samband med alternativ 
användning, samt sannolikheten för 
olyckor eller katastrofer och projektets 
känslighet för dessa risker,

f) katastrofrisker och olycksrisker, särskilt 
när det gäller ämnen, eller använda 
tekniker eller levande organismer, för 
specifika förhållanden ovan eller under 
jord eller i samband med alternativ 
användning, samt sannolikheten för 
olyckor eller katastrofer och projektets 
känslighet för dessa risker,

Or. pl

Ändringsförslag 504
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) katastrofrisker och olycksrisker, särskilt 
när det gäller hydromorfologiska 
förändringar, ämnen, eller använda 
tekniker eller levande organismer, för 
specifika förhållanden ovan eller under 
jord eller i samband med alternativ 
användning, samt sannolikheten för 
olyckor eller katastrofer och projektets 
känslighet för dessa risker,

f) katastrofrisker och olycksrisker, särskilt 
när det gäller hydromorfologiska 
förändringar, ämnen, eller använda 
tekniker eller levande organismer, för 
specifika förhållanden ovan eller under 
jord eller i samband med alternativ 
användning, samt sannolikheten för 
olyckor eller katastrofer och projektets 
känslighet för dessa risker; händelser som 
ska beaktas är sådana som rimligen kan 
anses vara karakteristiska för 
projekttypen.

Or. de

Ändringsförslag 505
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) katastrofrisker och olycksrisker, särskilt 
när det gäller hydromorfologiska 
förändringar, ämnen, eller använda 
tekniker eller levande organismer, för 
specifika förhållanden ovan eller under 
jord eller i samband med alternativ 
användning, samt sannolikheten för 
olyckor eller katastrofer och projektets 
känslighet för dessa risker,

f) katastrofrisker och olycksrisker, särskilt 
när det gäller hydromorfologiska 
förändringar, ämnen, eller använda 
tekniker eller levande organismer, för 
specifika förhållanden ovan eller under 
jord eller i samband med alternativ 
användning, platsens geologiska särdrag 
samt sannolikheten för olyckor eller 
katastrofer och projektets känslighet för 
dessa risker,

Or. lt

Ändringsförslag 506
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) projektets påverkan på 
klimatförändringen (när det gäller 
utsläpp av växthusgaser, bland annat från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk), 
projektets bidrag till ökad 
återhämtningsförmåga och 
klimatförändringens påverkan på 
projektet (t.ex. om projektet är förenligt 
med ett klimat i förändring),

utgår

Or. de



PE510.872v01-00 30/74 AM\937207SV.doc

SV

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

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) projektets påverkan på
klimatförändringen (när det gäller 
utsläpp av växthusgaser, bland annat från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk), 
projektets bidrag till ökad 
återhämtningsförmåga och 
klimatförändringens påverkan på projektet
(t.ex. om projektet är förenligt med ett 
klimat i förändring),

g) projektets påverkan på det lokala 
klimatet, projektets bidrag till ökad 
återhämtningsförmåga och 
klimatförändringens påverkan på projektet
(t.ex. om projektet är förenligt med ett 
klimat i förändring),

Or. de

Motivering

Se ändringsförslaget gällande artikel 3.

Ändringsförslag 508
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) projektets påverkan på 
klimatförändringen (när det gäller utsläpp 
av växthusgaser, bland annat från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk),
projektets bidrag till ökad 
återhämtningsförmåga och 
klimatförändringens påverkan på 

g) projektets påverkan på 
klimatförändringen (när det gäller
beräknade utsläpp av växthusgaser, bland 
annat från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk),
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projektet (t.ex. om projektet är förenligt 
med ett klimat i förändring),

Or. en

Ändringsförslag 509
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2 
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) projektets påverkan på 
klimatförändringen (när det gäller utsläpp 
av växthusgaser, bland annat från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk),
projektets bidrag till ökad 
återhämtningsförmåga och 
klimatförändringens påverkan på 
projektet (t.ex. om projektet är förenligt 
med ett klimat i förändring),

g) projektets påverkan på 
klimatförändringen (när det gäller utsläpp 
av växthusgaser, bland annat från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk),

Or. it

Ändringsförslag 510
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) projektets påverkan på 
klimatförändringen (när det gäller utsläpp 
av växthusgaser, bland annat från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk), 

g) projektets påverkan på klimatet (när det 
gäller utsläpp av växthusgaser, bland annat 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk), 
projektets bidrag till ökad 
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projektets bidrag till ökad 
återhämtningsförmåga och 
klimatförändringens påverkan på projektet 
(t.ex. om projektet är förenligt med ett 
klimat i förändring),

återhämtningsförmåga och 
klimatförändringens påverkan på projektet 
(t.ex. om projektet är förenligt med ett 
klimat i förändring),

Or. pl

Ändringsförslag 511
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) projektets påverkan på miljön, 
framförallt på mark (växande 
bebyggelseområden – markexploatering), 
jord (organisk substans, erosion, 
kompaktering och hårdgörning), vatten 
(kvantitet och kvalitet), luft och biologisk 
mångfald (populationskvalitet och 
populationskvantitet samt förstörelse och 
fragmentering av ekosystem),

utgår

Or. de

Ändringsförslag 512
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) projektets påverkan på miljön, 
framförallt på mark (växande 
bebyggelseområden – markexploatering),
jord (organisk substans, erosion, 

h) projektets påverkan på miljön, 
framförallt på jord, vatten (kvantitet och 
kvalitet), luft och biologisk mångfald,
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kompaktering och hårdgörning), vatten
(kvantitet och kvalitet), luft och biologisk 
mångfald (populationskvalitet och 
populationskvantitet samt förstörelse och 
fragmentering av ekosystem),

Or. en

Ändringsförslag 513
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) projektets påverkan på miljön, 
framförallt på mark (växande 
bebyggelseområden – markexploatering), 
jord (organisk substans, erosion, 
kompaktering och hårdgörning), vatten
(kvantitet och kvalitet), luft och biologisk 
mångfald (populationskvalitet och 
populationskvantitet samt förstörelse och 
fragmentering av ekosystem),

h) projektets påverkan på miljön, 
framförallt genom att mark tas i anspråk 
och jord- och skogsbruksmark går 
förlorad, något som ger påverkan på mark
(växande bebyggelseområden –
markanvändning), jord (organisk substans, 
erosion, kompaktering och hårdgörning), 
vatten (kvantitet och kvalitet), luft och 
biologisk mångfald (populationskvalitet 
och populationskvantitet samt förstörelse 
och fragmentering av ekosystem),

Or. de

Motivering

Kommissionens syfte är att ett projekts markpåverkan nu ska utgöra kriterium för en 
miljökonsekvensbedömning. Med detta ändringsförslag tydliggör man att det handlar om 
såväl kvalitativa aspekter av en minskad markanvändning som att skydda marken och 
upprätthålla produktionskapaciteten. Begreppet markexploatering för snarast tankarna åt 
”land-grabbing”-hållet och bör för tydlighetens skull därför inte användas i detta 
sammanhang. 

Ändringsförslag 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) projektets påverkan på miljön, 
framförallt på mark (växande
bebyggelseområden – markexploatering), 
jord (organisk substans, erosion, 
kompaktering och hårdgörning), vatten
(kvantitet och kvalitet), luft och biologisk 
mångfald (populationskvalitet och 
populationskvantitet samt förstörelse och 
fragmentering av ekosystem),

h) projektets påverkan på miljön, 
framförallt på mark (växande 
bebyggelseområden – markexploatering), 
jord (organisk substans, erosion, 
kompaktering och hårdgörning), vatten
(kvantitet och kvalitet), under jord i 
tillämpliga fall, luft och biologisk 
mångfald (populationskvalitet och 
populationskvantitet samt förstörelse och 
fragmentering av ekosystem),

Or. en

Ändringsförslag 515
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) projektets påverkan på miljön, 
framförallt på mark (växande 
bebyggelseområden – markexploatering), 
jord (organisk substans, erosion, 
kompaktering och hårdgörning), vatten
(kvantitet och kvalitet), luft och biologisk 
mångfald (populationskvalitet och 
populationskvantitet samt förstörelse och 
fragmentering av ekosystem),

h) projektets påverkan på miljön, 
framförallt på mark (växande 
bebyggelseområden – markexploatering), 
jord (organisk substans, erosion, 
kompaktering och hårdgörning), vatten
(kvantitet och kvalitet), luft (utsläpp av 
luftförorenande ämnen och luftens 
kvalitet) och biologisk mångfald
(populationskvalitet och 
populationskvantitet samt förstörelse och 
fragmentering av ekosystem),

Or. en
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Ändringsförslag 516
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) risker för människors hälsa (t.ex. på 
grund av vatten- eller luftföroreningar),

utgår

Or. de

Ändringsförslag 517
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) risker för människors hälsa (t.ex. på 
grund av vatten- eller luftföroreningar),

i) risker för människors hälsa,

Or. en

Ändringsförslag 518
Sabine Wils, João Ferreira

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) risker för människors hälsa (t.ex. på 
grund av vatten- eller luftföroreningar),

i) risker för människors hälsa (t.ex. på 
grund av vatten- eller luftföroreningar eller 
buller),
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Or. en

Motivering

Buller är hälsofarligt. Därför måste buller läggas till som en hälsorisk i förteckningen över 
ett projekts urvalskriterier.

Ändringsförslag 519
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) risker för människors hälsa (t.ex. på 
grund av vatten- eller luftföroreningar),

i) risker för människors hälsa (t.ex. på 
grund av vatten- eller luftföroreningar eller 
buller),

Or. de

Ändringsförslag 520
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) projektets påverkan på kulturarv och 
landskap.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 521
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
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Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) beaktande av de argument som dittills 
presenterats av berörd allmänhet eller 
berörda lokala myndigheter.

Or. es

Ändringsförslag 522
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) befintlig och planerad markanvändning,
inklusive markexploatering och 
fragmentering,

a) befintlig och planerad markanvändning,

Or. en

Ändringsförslag 523
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) naturresursernas relativa förekomst, 
tillgänglighet, kvalitet och 
förnyelseförmåga i området (inklusive jord,
mark, vatten och biologisk mångfald),

b) naturresursernas relativa förekomst, 
tillgänglighet, kvalitet och 
förnyelseförmåga i området (inklusive jord, 
vatten och biologisk mångfald),

Or. en
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Ändringsförslag 524
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 2 – led c – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) områden med betydande risk för 
översvämningar,

Or. en

Motivering

Områden med betydande risk för översvämningar bör ingå i behovsbedömningen.

Ändringsförslag 525
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 2 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) naturreservat och parker, permanent 
betesmark, jordbruksområden med högt 
naturvärde,

iv) naturreservat och parker,

Or. en

Motivering

Frågan om permanent betesmark och jordbruksområden med högt naturvärde har ännu inte 
avgjorts på EU-nivå, så detta ändringsförslag kan inte godkännas.

Ändringsförslag 526
Andrea Zanoni
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Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 2 – led c – led iv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) naturreservat och parker, permanent 
betesmark, jordbruksområden med högt 
naturvärde,

iv) naturreservat och parker, permanent 
betesmark och betesmark med stort 
miljövärde, jordbruksområden med högt 
naturvärde,

Or. en

Motivering

I vissa fall kan betesmarker som är värdefulla från miljösynpunkt behovsbedömas utanför 
miljökonsekvensbedömningen och gå förlorade på grund av en inskränkt tolkning av termerna 
som används för att beskriva dem, eller på grund av att vissa områden inte når upp till 
fastställda gränsvärden. Genom att se till att ”betesmarker med stort miljövärde” tas med 
och att de fastställda gränsvärdena återspeglar rikedomen och den genomsnittliga storleken 
för sådana områden inom nationella ramar säkras att det miljömässiga värdet av sådana 
områden beaktas i tillräcklig omfattning.

Ändringsförslag 527
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 2 – led c – led v

Kommissionens förslag Ändringsförslag

v) områden som är klassificerade eller 
skyddade enligt medlemsstaternas 
lagstiftning, Natura 2000-områden som har 
fastställts av medlemsstaterna i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/147/EG och rådets direktiv 
92/43/EEG samt områden som är skyddade 
genom internationella konventioner samt 
områden som är skyddade genom 
internationella konventioner,

v) områden som är klassificerade eller 
skyddade enligt medlemsstaternas 
lagstiftning, Natura 2000-områden som har 
fastställts av medlemsstaterna i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2009/147/EG och rådets direktiv 
92/43/EEG samt områden som är skyddade 
genom internationella konventioner under 
förutsättning att medlemsstaterna har 
ratificerat de konventionerna,

Or. en
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Motivering

Endast internationella konventioner som har ratificerats av medlemsstaterna bör ingå i 
behovsbedömningen.

Ändringsförslag 528
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 2 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) områden där de miljökvalitetsnormer 
som fastställts i unionslagstiftningen och 
som är relevanta för projektet redan inte 
uppfylls eller sannolikt inte kommer att 
uppfyllas,

vi) områden där de miljökvalitetsnormer 
som fastställts i unionslagstiftningen och 
som är relevanta för projektet redan inte 
uppfylls,

Or. de

Ändringsförslag 529
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 2 – led c – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) områden där de miljökvalitetsnormer 
som fastställts i unionslagstiftningen och 
som är relevanta för projektet redan inte 
uppfylls eller sannolikt inte kommer att 
uppfyllas,

vi) områden där de miljökvalitetsnormer 
som fastställts i unionslagstiftningen och 
som är relevanta för projektet inte uppfylls 
eller sannolikt inte kommer att uppfyllas,
under förutsättning att inga övergripande 
miljövinster uppnås,

Or. en
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Motivering

vii) Det förhållandet att man tidigare inte har uppfyllt kvalitetsstandarder är irrelevant. Det 
är viktigare att beakta nuvarande eller omedelbart förestående misslyckanden. Den 
nuvarande bestämmelsen (vi) utlöser dessutom en antiklusterpolitik, samtidigt som det i ett 
bredare geografiskt perspektiv kan vara mera miljövänligt att samla installationer på ett och 
samma ställe än att inte göra det. Det bör vara tillåtet att överträda miljönormer lokalt, 
under förutsättning att detta medför miljövinster i ett bredare geografiskt perspektiv.

Ändringsförslag 530
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 2 – led c – led vii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vii) tätbefolkade områden, vii) tätbefolkade områden och i närheten 
av känsliga områden (sjukhus, skolor, 
ålderdomshem eller andra områden där 
särskilt känsliga eller utsatta invånare 
kan bo),

Or. es

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

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 2 – led c – led viiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viiia) områden eller platser som skyddas 
av nationell eller regional lagstiftning.

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

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 2 – led c – led viiib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

viiib) seismiska områden eller områden 
som löper hög risk att drabbas av 
naturkatastrofer.

Or. en

Ändringsförslag 533
Andrea Zanoni

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När medlemsstaterna fastställer relevanta 
gränsvärden för de områden som anges i 
punkterna i–viii bör de särskilt beakta det 
miljömässiga värdet, den relativa 
tillgången på och genomsnittliga 
storleken för sådana områden i ett 
nationellt perspektiv.

Or. en

Motivering

I vissa fall kan betesmarker som är värdefulla från miljösynpunkt behovsbedömas utanför 
miljökonsekvensbedömningens ram och gå förlorade på grund av en inskränkt tolkning av 
termerna som används för att beskriva dem, eller på grund av att vissa områden inte når upp 
till fastställda gränsvärden. Genom att se till att ”betesmarker med stort miljövärde” tas med 
och att de fastställda gränsvärdena återspeglar rikedomen och den genomsnittliga storleken 
för sådana områden inom nationella ramar säkras att det miljömässiga värdet av sådana 
områden beaktas i tillräcklig omfattning.
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Ändringsförslag 534
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Projektens potentiella betydande påverkan 
måste beaktas i förhållande till de kriterier 
som fastställs i punkterna 1 och 2, och i 
synnerhet vad beträffar

Projektens potentiella betydande påverkan 
på de faktorer som anges i artikel 3 måste 
beaktas i förhållande till de kriterier som 
fastställs i punkterna 1 och 2, och i 
synnerhet vad beträffar

Or. de

Ändringsförslag 535
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) effekternas uppkomsttakt, utgår

Or. de

Ändringsförslag 536
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 3 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) effekternas kumulering med effekterna 
av andra projekt (i synnerhet med 
befintliga och/eller godkända projekt) av 
samma eller andra exploatörer,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 537
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) effekternas kumulering med effekterna
av andra projekt (i synnerhet med 
befintliga och/eller godkända projekt) av 
samma eller andra exploatörer,

h) förening av effekter med effekterna av 
andra projekt för vilka ett tillstånd har 
utfärdats och i den utsträckning de är 
belägna i det geografiska område som 
löper störst risk att drabbas och som ännu 
inte byggts eller är i drift och utan att det 
ska vara nödvändigt att beakta annan 
information än befintlig information eller 
offentligt tillgänglig information om dessa
projekt,

Or. en

Motivering

Det räcker att göra en behovsbedömning av föreningen med andra projekt för vilka ett 
tillstånd har utfärdats, som är belägna i det geografiska område som löper störst risk att 
påverkas och som ännu inte har byggts eller tagits i drift. Det finns ingen skyldighet att 
beakta annan information än befintlig information eller offentligt tillgänglig information om 
dessa projekt.

Ändringsförslag 538
Richard Seeber
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Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) de miljöaspekter som antas utsättas för 
betydande effekter,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 539
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) information och iakttagelser om 
miljöeffekter som framkommit vid 
bedömningar som gjorts enligt annan 
EU-lagstiftning,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 540
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) information och iakttagelser om
miljöeffekter som framkommit vid 
bedömningar som gjorts enligt annan 
EU-lagstiftning,

k) information och iakttagelser om de 
utmärkande dragen i den eventuella 
påverkan som framkommit vid 
bedömningar som gjorts enligt annan 
EU-lagstiftning,
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Or. en

Motivering

Led k bör gälla information och iakttagelser om de utmärkande dragen i den eventuella 
påverkan snarare än allmänna miljöeffekter (rubrik till punkt 3).

Ändringsförslag 541
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) möjligheten att minska effekterna på ett 
effektivt sätt.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 542
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) möjligheten att minska effekterna på ett 
effektivt sätt.

l) möjligheten att undvika, förebygga eller
minska effekterna på ett effektivt sätt.

Or. en

Motivering

”Undvika” och ”förebygga” läggs till i överensstämmelse med artikel 4.5 c.

Ändringsförslag 543
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. STANDARDISERING
För de ekonomiska sektorer där det är 
nödvändigt för att gradvis standardisera 
de förfaranden och kriterier som kan 
tillämpas på 
miljökonsekvensbedömningen, ska 
kommissionen, tillsammans med 
medlemsstaterna och industrin utforma 
standarder som kan tillämpas på projekt 
och anläggningar i enlighet med 
bestämmelserna i förordning (EU) 
nr 1025/2012 om europeisk 
standardisering. BAT-villkoren ska i alla 
händelser iakttas (Best Available 
Technologies).
Standardiseringen av sektorerna kommer 
att ta tid och kräva samarbete mellan 
förvaltningarna och industrin. 
Energieffektivitet och innovation måste 
tillvaratas i de bästa teknikerna (BAT).

Or. es

Motivering

Enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 1025/2012 om standardisering kan kommissionen ges 
behörighet genom delegerade akter.

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

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 3b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. HANDLEDNING MED LÄMPLIGA 
KRITERIER PER 
VERKSAMHETSOMRÅDE
Handledning med lämpliga kriterier per 
verksamhetsområde för att bedöma 
miljökonsekvenserna ska tillämpas om 
kommissionen och medlemsstaterna 
finner det lämpligt. Syftet är att förenkla 
handläggningen och öka 
miljökonsekvensbedömningarnas 
rättssäkerhet, genom att undvika olika 
arbetsmetoder beroende på vilken 
myndighet som är ansvarig.
Miljökonsekvensbedömningar av 
historiska arv och kulturarv och landskap 
ska ske med hjälp av en rad kriterier 
sammanställda i en handledning där de 
aspekter som ska beaktas anges.

Or. es

Motivering

En handledning med konkreta kriterier som ska tillämpas beroende på verksamhetsområde, 
utformad av kommissionen tillsammans med industrin och medlemsstaterna, underlättar 
konsekvensbedömningarna genom att man fastställer vilka punkter varje område måste följa i 
förhållande till sin verksamhet. Arbetet med att administrera och utveckla projektet 
koncentreras på de aspekter som berör varje projekt.

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

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) en beskrivning av projektets fysiska 
karakteristika, i tillämpliga fall även under 
jord, och behovet av vatten och mark under 
uppbyggnads- och driftfaserna,

a) en beskrivning av projektets fysiska 
karakteristika, i tillämpliga fall även under 
jord, och behovet av vatten och mark under 
uppbyggnads-, drift- och rivningsfaserna,
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Or. en

Motivering

Det bör krävas att exploatören lämnar information om projektets hela livscykel, inklusive drift 
och rivning.

Ändringsförslag 546
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) en beskrivning av projektets fysiska 
karakteristika, i tillämpliga fall även under 
jord, och behovet av vatten och mark under 
uppbyggnads- och driftfaserna,

a) en beskrivning av projektets fysiska 
karakteristika, i tillämpliga fall även under 
jord, och behovet av vatten och mark under 
uppbyggnads- och driftfaserna och i 
tillämpliga fall under rivningen,

Or. en

Ändringsförslag 547
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) en beskrivning av projektets fysiska 
karakteristika, i tillämpliga fall även under 
jord, och behovet av vatten och mark under 
uppbyggnads- och driftfaserna,

a) en beskrivning av projektets fysiska 
karakteristika, i tillämpliga fall även under 
jord, eventuella rivningsarbeten och 
behovet av vatten och mark under 
uppbyggnads- och driftfaserna,

Or. de
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Ändringsförslag 548
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) en beskrivning av energikostnaderna, 
kostnaderna för återvinning av avfall från 
rivningen och förbrukningen av 
ytterligare naturresurser när ett 
rivningsprojekt genomförs,

Or. en

Ändringsförslag 549
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en beskrivning av vad som främst 
karakteriserar produktionsprocessen, t.ex. 
arten och mängden av de material, den 
energi och de naturresurser (inklusive 
vatten, mark, jord och biologisk mångfald) 
som används,

b) en beskrivning av vad som främst 
karakteriserar produktionsprocessen, t.ex. 
arten och mängden av de material, den 
energi och de naturresurser (inklusive 
vatten, jord och biologisk mångfald) som 
används,

Or. en

Ändringsförslag 550
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 1 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en beskrivning av vad som främst 
karakteriserar produktionsprocessen, t.ex. 
arten och mängden av de material, den 
energi och de naturresurser (inklusive 
vatten, mark, jord och biologisk mångfald) 
som används,

b) en beskrivning av vad som främst 
karakteriserar produktionsprocessen, t.ex.
den tekniska kapaciteten, arten och 
mängden av de material, den energi och de 
naturresurser (inklusive vatten, mark, jord 
och biologisk mångfald) som används,

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att projektets placering (led d) och tekniska kapacitet (led a) läggs till 
i artikel 5.1. För att förenkla den föreslagna artikel 5.1 kan projektets placering och tekniska 
kapacitet läggas till i bilaga IV.

Ändringsförslag 551
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) projektets placering,

Or. en

Motivering

Kommissionen föreslår att projektets placering (d) och tekniska kapacitet (a) läggs till i 
artikel 5. För att förenkla den föreslagna artikel 5 kan projektets placering och tekniska 
kapacitet läggas till i bilaga IV.

Ändringsförslag 552
Gaston Franco

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ 
som beaktats (t.ex. i fråga om projektets 
utformning, teknisk kapacitet, storlek och 
omfattning), inklusive angivelse av det 
alternativ som har minst miljöpåverkan, 
samt angivelse av de huvudsakliga skälen 
till det val som gjorts, bland annat med 
hänsyn till miljöpåverkan.

utgår

Or. fr

Motivering

Det är inte nödvändigt att göra en detaljerad redogörelse för alternativa projekt som har 
förkastats av olika skäl (t.ex. miljömässiga eller ekonomiska) eftersom dessa inte kommer att 
genomföras.

Ändringsförslag 553
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ 
som beaktats (t.ex. i fråga om projektets 
utformning, teknisk kapacitet, storlek och 
omfattning), inklusive angivelse av det 
alternativ som har minst miljöpåverkan, 
samt angivelse av de huvudsakliga skälen
till det val som gjorts, bland annat med 
hänsyn till miljöpåverkan.

2. En översiktlig redovisning av de
huvudalternativ som övervägts och 
orsakerna till att det presenterade 
projektet har valts, med hänsyn till 
miljöpåverkan och människors hälsa.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att klargöra att den som lämnar in ansökan inte förväntas genomföra en 
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miljökonsekvensbedömning för projektets samtliga alternativ.

Ändringsförslag 554
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ 
som beaktats (t.ex. i fråga om projektets 
utformning, teknisk kapacitet, storlek och 
omfattning), inklusive angivelse av det 
alternativ som har minst miljöpåverkan,
samt angivelse av de huvudsakliga skälen 
till det val som gjorts, bland annat med 
hänsyn till miljöpåverkan.

2. En översiktlig redovisning av aspekter 
som rör teknik, lokalisering m.m. hos de 
alternativ som beaktats av exploatören 
(t.ex. i fråga om projektets utformning, 
teknisk kapacitet, storlek och omfattning) 
samt angivelse av de huvudsakliga skälen 
till det val som gjorts, särskilt med hänsyn 
till miljöpåverkan.

Or. fr

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

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ 
som beaktats (t.ex. i fråga om projektets 
utformning, teknisk kapacitet, storlek och 
omfattning), inklusive angivelse av det
alternativ som har minst miljöpåverkan, 
samt angivelse av de huvudsakliga skälen 
till det val som gjorts, bland annat med 
hänsyn till miljöpåverkan.

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ 
som beaktats (t.ex. i fråga om projektets 
utformning, teknisk kapacitet, storlek och 
omfattning), inklusive angivelse av de
alternativ som projektägaren undersökt, 
samt angivelse av de huvudsakliga skälen 
till det val som gjorts, bland annat med 
hänsyn till miljöpåverkan.
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Or. de

Motivering

Se hänvisningar till tidigare ändringsförslag, t.ex. i ändringsförslaget gällande artikel 5.1.

Ändringsförslag 556
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ 
som beaktats (t.ex. i fråga om projektets 
utformning, teknisk kapacitet, storlek och 
omfattning), inklusive angivelse av det
alternativ som har minst miljöpåverkan, 
samt angivelse av de huvudsakliga skälen 
till det val som gjorts, bland annat med 
hänsyn till miljöpåverkan.

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ 
som beaktats (t.ex. i fråga om projektets 
utformning, teknisk kapacitet, storlek och 
omfattning), inklusive angivelse av de
alternativ som projektägaren bedömer som 
realistiska, samt angivelse av de 
huvudsakliga skälen till det val som gjorts, 
bland annat med hänsyn till miljöpåverkan.

Or. de

Ändringsförslag 557
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ 
som beaktats (t.ex. i fråga om projektets 
utformning, teknisk kapacitet, storlek och 
omfattning), inklusive angivelse av det 
alternativ som har minst miljöpåverkan, 
samt angivelse av de huvudsakliga skälen 

2. En beskrivning av rimliga alternativ 
som är relevanta för det föreslagna 
projektet, till exempel aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ 
som beaktats (t.ex. i fråga om projektets 
utformning, teknisk kapacitet, storlek och 
omfattning), inklusive angivelse av de 
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till det val som gjorts, bland annat med 
hänsyn till miljöpåverkan.

huvudsakliga skälen till det val som gjorts, 
bland annat med hänsyn till miljöpåverkan.

Or. en

Motivering

Det bör bekräftas i direktivet att endast rimliga alternativ som är relevanta för projektets 
specifika egenskaper behöver beskrivas. Det bör inte finnas någon skyldighet att beskriva det 
alternativ som har minst miljöpåverkan.

Ändringsförslag 558
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ 
som beaktats (t.ex. i fråga om projektets 
utformning, teknisk kapacitet, storlek och 
omfattning), inklusive angivelse av det 
alternativ som har minst miljöpåverkan, 
samt angivelse av de huvudsakliga skälen 
till det val som gjorts, bland annat med 
hänsyn till miljöpåverkan.

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de relevanta
alternativ som beaktats (t.ex. i fråga om 
projektets utformning, teknisk kapacitet, 
storlek och omfattning), inklusive 
angivelse av det alternativ som har minst 
miljöpåverkan, samt angivelse av de 
huvudsakliga skälen till det val som gjorts, 
bland annat med hänsyn till miljöpåverkan.

Or. en

Ändringsförslag 559
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En beskrivning av relevanta aspekter av 3. En beskrivning av relevanta aspekter av 
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det befintliga miljötillståndet och hur detta 
väntas utveckla sig om projektet inte 
genomförs (referensscenario). Denna 
beskrivning bör omfatta eventuella 
befintliga miljöproblem som är relevanta 
för projektet, t.ex. problem i områden som 
är av särskild miljömässig betydelse och 
utnyttjandet av naturresurser.

det befintliga miljötillståndet.

Or. fr

Motivering

Kravet på ett scenario är särskilt obegripligt då det gäller anläggningar där processerna 
kontinuerligt utvecklas.

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

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En beskrivning av relevanta aspekter av 
det befintliga miljötillståndet och hur detta 
väntas utveckla sig om projektet inte 
genomförs (referensscenario). Denna 
beskrivning bör omfatta eventuella 
befintliga miljöproblem som är relevanta 
för projektet, t.ex. problem i områden som 
är av särskild miljömässig betydelse och 
utnyttjandet av naturresurser.

3. En beskrivning av relevanta aspekter av 
det befintliga miljötillståndet. Denna 
beskrivning bör omfatta eventuella 
befintliga miljöproblem som är relevanta 
för projektet, t.ex. problem i områden som 
är av särskild miljömässig betydelse och 
utnyttjandet av naturresurser.

Or. de

Motivering

En beskrivning av ett referensscenario som riktmärke är inte rimligt. Vid en 
miljökonsekvensbedömning ska endast effekterna på det befintliga miljötillståndet bedömas. 
De yttre förutsättningarna för en sådan prövning är dessutom oklara.
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Ändringsförslag 561
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En beskrivning av relevanta aspekter av 
det befintliga miljötillståndet och hur detta 
väntas utveckla sig om projektet inte
genomförs (referensscenario). Denna 
beskrivning bör omfatta eventuella 
befintliga miljöproblem som är relevanta 
för projektet, t.ex. problem i områden som 
är av särskild miljömässig betydelse och 
utnyttjandet av naturresurser.

3. En beskrivning av relevanta aspekter av 
det befintliga miljötillståndet innan
projektet genomförs (referensscenario).
Denna beskrivning bör omfatta eventuella 
befintliga miljöproblem som är relevanta 
för projektet, t.ex. problem i områden som 
är av särskild miljömässig betydelse och 
utnyttjandet av naturresurser.

Or. en

Motivering

Referensscenariot bör betraktas som en utgångspunkt för att bedöma projektets påverkan, 
beskriva och jämföra miljötillståndet innan projektet genomförs och efter det att projektet har 
startats för att på ett korrekt sätt kunna bedöma ett visst givet projekts faktiska miljöpåverkan, 
inklusive införandet av lindrande åtgärder, under och i slutet av projektets livstid.

Ändringsförslag 562
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En beskrivning av relevanta aspekter av 
det befintliga miljötillståndet och hur detta 
väntas utveckla sig om projektet inte 
genomförs (referensscenario). Denna 
beskrivning bör omfatta eventuella 
befintliga miljöproblem som är relevanta 
för projektet, t.ex. problem i områden som 

3. En beskrivning av relevanta aspekter av 
det befintliga miljötillståndet innan 
projektet genomförs och hur detta väntas 
utveckla sig om projektet inte genomförs
(referensscenario). Denna beskrivning bör 
omfatta eventuella befintliga miljöproblem 
som är relevanta för projektet, t.ex. 
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är av särskild miljömässig betydelse och 
utnyttjandet av naturresurser.

problem i områden som är av särskild 
miljömässig betydelse och utnyttjandet av 
naturresurser.

Or. en

Ändringsförslag 563
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En beskrivning av relevanta aspekter av 
det befintliga miljötillståndet och hur detta 
väntas utveckla sig om projektet inte 
genomförs (referensscenario). Denna 
beskrivning bör omfatta eventuella 
befintliga miljöproblem som är relevanta 
för projektet, t.ex. problem i områden som 
är av särskild miljömässig betydelse och 
utnyttjandet av naturresurser.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 564
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En beskrivning av sådan väsentlig 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till, däribland särskilt i fråga om 
befolkning, människors hälsa, fauna, flora, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
mark (markexploatering), jord (organisk 

4. En beskrivning av sådan väsentlig 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till, däribland särskilt i fråga om 
befolkning, människors hälsa, fauna, flora, 
biologisk mångfald, mark 
(markexploatering), jord (organisk 
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substans, erosion, kompaktering, 
hårdgörning) vatten (kvantitet och
kvalitet), luft, klimatfaktorer, 
klimatförändring (utsläpp av 
växthusgaser, bland annat från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, 
möjligheten att begränsa dessa, effekter 
kopplade till anpassning, om projektet tar 
hänsyn till risker förenade med 
klimatförändringen) materiella tillgångar, 
kulturarv, inklusive det arkitektoniska och 
arkeologiska kulturarvet, och landskapet; 
denna beskrivning bör även omfatta 
samverkan mellan de nämnda faktorerna, 
samt de nämnda faktorernas utsatthet, 
känslighet och återhämtningsförmåga när 
det gäller katastrofrisker.

substans, erosion, kompaktering, 
hårdgörning) vatten (kvantitet och 
kvalitet), luft, klimatfaktorer, materiella 
tillgångar, kulturarv, inklusive det 
arkitektoniska och arkeologiska 
kulturarvet, och landskapet; denna 
beskrivning bör även omfatta samverkan 
mellan de nämnda faktorerna, samt de 
nämnda faktorernas utsatthet, känslighet 
och återhämtningsförmåga när det gäller 
katastrofrisker.

Or. de

Ändringsförslag 565
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En beskrivning av sådan väsentlig 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till, däribland särskilt i fråga om 
befolkning, människors hälsa, fauna, flora, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
mark (markexploatering), jord (organisk 
substans, erosion, kompaktering, 
hårdgörning) vatten (kvantitet och 
kvalitet), luft, klimatfaktorer, 
klimatförändring (utsläpp av växthusgaser, 
bland annat från markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk, 
möjligheten att begränsa dessa, effekter 
kopplade till anpassning, om projektet tar 
hänsyn till risker förenade med 

4. En beskrivning av de miljöfaktorer som
det föreslagna projektet kan antas påverka 
i betydande omfattning, däribland särskilt i 
fråga om befolkning, människors hälsa, 
fauna, flora, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, mark
(markexploatering), jord (organisk 
substans, erosion, kompaktering, 
hårdgörning) vatten (kvantitet och 
kvalitet), luft (utsläpp och luftkvalitet), 
klimatfaktorer, klimatförändring (utsläpp 
av växthusgaser, bland annat från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, 
möjligheten att begränsa dessa, effekter 
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klimatförändringen) materiella tillgångar, 
kulturarv, inklusive det arkitektoniska och 
arkeologiska kulturarvet, och landskapet;
denna beskrivning bör även omfatta 
samverkan mellan de nämnda faktorerna, 
samt de nämnda faktorernas utsatthet, 
känslighet och återhämtningsförmåga när 
det gäller katastrofrisker.

kopplade till anpassning, om projektet tar 
hänsyn till risker förenade med 
klimatförändringen) materiella tillgångar, 
kulturarv, inklusive det arkitektoniska och 
arkeologiska kulturarvet, och landskapet;
denna beskrivning bör även omfatta 
samverkan mellan de nämnda faktorerna.

Or. en

Motivering

Termen ”aspekter” ersätts med ”faktorer” för att överensstämma med artikel 3. Det räcker 
att bedöma konsekvenserna för den biologiska mångfalden. Naturliga och av människan 
orsakade risker ingår inte i miljökonsekvensbedömningen.

Ändringsförslag 566
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En beskrivning av sådan väsentlig 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till, däribland särskilt i fråga om 
befolkning, människors hälsa, fauna, flora, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
mark (markexploatering), jord (organisk 
substans, erosion, kompaktering, 
hårdgörning) vatten (kvantitet och 
kvalitet), luft, klimatfaktorer, 
klimatförändring (utsläpp av växthusgaser, 
bland annat från markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk, 
möjligheten att begränsa dessa, effekter 
kopplade till anpassning, om projektet tar 
hänsyn till risker förenade med 
klimatförändringen) materiella tillgångar, 
kulturarv, inklusive det arkitektoniska och 
arkeologiska kulturarvet, och landskapet;
denna beskrivning bör även omfatta 

4. En beskrivning av sådan väsentlig 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till, däribland särskilt i fråga om 
befolkning, människors hälsa, fauna, flora, 
biologisk mångfald, mark
(markexploatering), jord (organisk 
substans, erosion, kompaktering, 
hårdgörning) vatten (kvantitet och 
kvalitet), luft, klimatfaktorer, 
klimatförändring (utsläpp av växthusgaser, 
bland annat från markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk, 
möjligheten att begränsa dessa, effekter 
kopplade till anpassning, om projektet tar 
hänsyn till risker förenade med 
klimatförändringen) materiella tillgångar, 
kulturarv, inklusive det arkitektoniska och 
arkeologiska kulturarvet, och landskapet;
denna beskrivning bör även omfatta 



AM\937207SV.doc 61/74 PE510.872v01-00

SV

samverkan mellan de nämnda faktorerna, 
samt de nämnda faktorernas utsatthet, 
känslighet och återhämtningsförmåga när 
det gäller katastrofrisker.

samverkan mellan de nämnda faktorerna, 
samt de nämnda faktorernas utsatthet, 
känslighet och återhämtningsförmåga när 
det gäller katastrofrisker.

Or. en

Ändringsförslag 567
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Bilaga 1 – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En beskrivning av sådan väsentlig 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till, däribland särskilt i fråga om 
befolkning, människors hälsa, fauna, flora, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
mark (markexploatering), jord (organisk 
substans, erosion, kompaktering, 
hårdgörning) vatten (kvantitet och 
kvalitet), luft, klimatfaktorer, 
klimatförändring (utsläpp av växthusgaser, 
bland annat från markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk, 
möjligheten att begränsa dessa, effekter 
kopplade till anpassning, om projektet tar 
hänsyn till risker förenade med 
klimatförändringen) materiella tillgångar, 
kulturarv, inklusive det arkitektoniska och 
arkeologiska kulturarvet, och landskapet;
denna beskrivning bör även omfatta 
samverkan mellan de nämnda faktorerna, 
samt de nämnda faktorernas utsatthet, 
känslighet och återhämtningsförmåga när 
det gäller katastrofrisker.

4. En beskrivning av sådan väsentlig 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till, däribland särskilt i fråga om 
befolkning, människors hälsa, fauna, flora, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
mark (markexploatering), jord (organisk 
substans, erosion, kompaktering, 
hårdgörning) vatten (kvantitet och 
kvalitet), luft, klimatfaktorer, 
klimatförändring (utsläpp av växthusgaser, 
bland annat från markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk) 
materiella tillgångar, kulturarv, inklusive 
det arkitektoniska och arkeologiska 
kulturarvet, och landskapet; denna 
beskrivning bör även omfatta samverkan 
mellan de nämnda faktorerna, samt de 
nämnda faktorernas utsatthet, känslighet 
och återhämtningsförmåga när det gäller 
katastrofrisker.

Or. it

Ändringsförslag 568
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En beskrivning av sådan väsentlig 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till, däribland särskilt i fråga om 
befolkning, människors hälsa, fauna, flora, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
mark (markexploatering), jord (organisk 
substans, erosion, kompaktering, 
hårdgörning) vatten (kvantitet och 
kvalitet), luft, klimatfaktorer, 
klimatförändring (utsläpp av 
växthusgaser, bland annat från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, 
möjligheten att begränsa dessa, effekter 
kopplade till anpassning, om projektet tar 
hänsyn till risker förenade med 
klimatförändringen) materiella tillgångar, 
kulturarv, inklusive det arkitektoniska och 
arkeologiska kulturarvet, och landskapet; 
denna beskrivning bör även omfatta 
samverkan mellan de nämnda faktorerna, 
samt de nämnda faktorernas utsatthet, 
känslighet och återhämtningsförmåga när 
det gäller katastrofrisker.

4. En beskrivning av sådan väsentlig 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till, däribland särskilt i fråga om 
befolkning, människors hälsa, fauna, flora, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
mark (markexploatering), jord (organisk 
substans, erosion, kompaktering, 
hårdgörning) vatten (kvantitet och 
kvalitet), luft, klimatfaktorer, klimat
(utsläpp av växthusgaser, bland annat från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, 
möjligheten att begränsa dessa, effekter 
kopplade till anpassning, om projektet tar 
hänsyn till risker förenade med 
klimatförändringen) materiella tillgångar, 
kulturarv, inklusive det arkitektoniska och 
arkeologiska kulturarvet, och landskapet; 
denna beskrivning bör även omfatta 
samverkan mellan de nämnda faktorerna, 
samt de nämnda faktorernas utsatthet, 
känslighet och återhämtningsförmåga när 
det gäller katastrofrisker.

Or. pl

Ändringsförslag 569
Marianne Thyssen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En beskrivning av de troliga, mer 
betydande miljöeffekterna av bland annat,

5. En beskrivning och bedömning av de 
troliga, mer betydande miljöeffekterna av 
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bland annat,

Or. en

Motivering

Bedömningen av det föreslagna projektets effekter bör göras av exploatören och anges i 
miljörapporten.

Ändringsförslag 570
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utnyttjandet av naturresurser, bland 
annat mark, jord, vatten, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, där 
hänsyn i möjligaste mån tas till tillgången 
till dessa resurser även i ljuset av 
förändrade klimatvillkor,

b) utnyttjandet av relevanta naturresurser,

Or. en

Ändringsförslag 571
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 5 – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utnyttjandet av naturresurser, bland 
annat mark, jord, vatten, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, där 
hänsyn i möjligaste mån tas till tillgången
till dessa resurser även i ljuset av 
förändrade klimatvillkor,

b) utnyttjandet av naturresurser, bland 
annat mark, jord, vatten, biologisk 
mångfald, där hänsyn tas till en hållbar 
tillgång till dessa resurser,
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Or. de

Ändringsförslag 572
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utnyttjandet av naturresurser, bland 
annat mark, jord, vatten, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, där 
hänsyn i möjligaste mån tas till tillgången 
till dessa resurser även i ljuset av 
förändrade klimatvillkor,

b) utnyttjandet av naturresurser, bland 
annat mark, jord, vatten, fauna, flora och
biologisk mångfald, där hänsyn i 
möjligaste mån tas till tillgången till dessa 
resurser även i ljuset av förändrade 
klimatvillkor,

Or. en

Ändringsförslag 573
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 5 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) utnyttjandet av naturresurser, bland 
annat mark, jord, vatten, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, där 
hänsyn i möjligaste mån tas till tillgången 
till dessa resurser även i ljuset av 
förändrade klimatvillkor,

b) utnyttjandet av naturresurser, bland 
annat mark, jord, vatten, och biologisk 
mångfald, där hänsyn i möjligaste mån tas 
till tillgången till dessa resurser även i 
ljuset av förändrade klimatvillkor,

Or. en

Ändringsförslag 574
Marianne Thyssen
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Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 5 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) risker för människors hälsa, kulturarv 
eller miljö (t.ex. på grund av olyckor eller 
katastrofer),

d) risker för människors hälsa, kulturarv 
eller miljö (t.ex. på grund av olyckor),

Or. en

Ändringsförslag 575
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 5 – led 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) risker för människors hälsa, kulturarv 
eller miljö (t.ex. på grund av olyckor eller 
katastrofer),

d) risker för människors hälsa, kulturarv 
eller miljö (t.ex. på grund av olyckor eller 
katastrofer) som rimligen kan anses vara 
karakteristiska för projekttypen,

Or. de

Ändringsförslag 576
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) effekternas kumulering med andra 
projekt och verksamheter,

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 577
Marianne Thyssen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) effekternas kumulering med andra 
projekt och verksamheter,

e) förening av effekter med effekterna 
från andra projekt för vilka ett tillstånd 
har utfärdats och i den utsträckning de är 
belägna i det geografiska område som 
löper störst risk att drabbas och som ännu 
inte byggts eller är i drift och utan att det 
ska vara nödvändigt att beakta annan 
information än befintlig information eller 
offentligt tillgänglig information om dessa 
projekt,

Or. en

Motivering

Det är inte rimligt att gå utöver föreningen med andra projekt för vilka ett tillstånd har 
utfärdats och i den utsträckning de är belägna i det geografiska område som löper störst risk 
att påverkas och som ännu inte har byggts eller tagits i drift. Det finns ingen skyldighet att 
beakta annan information än befintlig information eller offentligt tillgänglig information om 
dessa projekt.

Ändringsförslag 578
Gilles Pargneaux

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) effekternas kumulering med andra e) effekternas kumulering med andra 
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projekt och verksamheter, projekt,

Or. fr

Motivering

Ordet ”verksamheter” är för omfattande och vagt.

Ändringsförslag 579
Struan Stevenson

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) utsläpp av växthusgaser, bland annat 
från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk,

f) utsläpp av växthusgaser,

Or. en

Ändringsförslag 580
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 5 – stycke 1 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) hydromorfologiska förändringar. h) hydromorfologiska förändringar, om de 
är relevanta.

Or. en

Motivering

Hydromorfologiska förändringar är inte relevanta för alla projekt.
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Ändringsförslag 581
Eija-Riitta Korhola

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beskrivningen av betydande effekter som 
antas uppstå bör innefatta den direkta 
inverkan, liksom i förekommande fall 
varje indirekt, sekundär, kumulativ, 
gränsöverskridande, kort-, medel- eller 
långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv 
eller negativ inverkan av projektet. Vid 
beskrivningen bör hänsyn tas till de 
miljömål som fastställts på EU- eller 
medlemsstatsnivå och som är relevanta 
för projektet.

utgår

Or. en

Motivering

Kraven är inte realistiska, eftersom det inte klart kan anges att de har uppfyllts.

Ändringsförslag 582
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beskrivningen av betydande effekter som 
antas uppstå bör innefatta den direkta 
inverkan, liksom i förekommande fall varje 
indirekt, sekundär, kumulativ, 
gränsöverskridande, kort-, medel- eller 
långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv 
eller negativ inverkan av projektet. Vid 
beskrivningen bör hänsyn tas till de 

Beskrivningen av betydande effekter som 
antas uppstå bör innefatta den direkta 
inverkan om en sådan är möjlig och 
relevant, liksom i förekommande fall varje 
indirekt, sekundär, kumulativ, 
gränsöverskridande, kort-, medel- eller 
långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv 
eller negativ inverkan av projektet. Vid 
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miljömål som fastställts på EU- eller 
medlemsstatsnivå och som är relevanta för 
projektet.

beskrivningen bör hänsyn tas till de 
miljömål som fastställts på EU- eller 
medlemsstatsnivå och som är relevanta för 
projektet.

Or. en

Ändringsförslag 583
Gilles Pargneaux

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En beskrivning av de metoder som 
använts för att i förväg bedöma de 
miljöeffekter som avses i punkt 5, samt en 
redogörelse av de huvudsakliga 
osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar 
beräkningarna och valet av det 
föredragna alternativet.

6. En beskrivning av de metoder som 
använts för att i förväg bedöma de 
miljöeffekter som avses i punkt 5, samt en 
redogörelse av de huvudsakliga 
osäkerhetsfaktorerna. Denna beskrivning 
ska även omfatta en beskrivning av 
eventuella problem (tekniska brister eller 
bristande sakkunskap) som exploatören 
stött på vid sammanställningen av den 
information som krävs och en angivelse 
av de källor som använts vid 
beskrivningar och bedömningar.

Or. fr

Motivering

En redovisning av hur osäkerhetsfaktorer hos olika använda metoder har påverkat 
utvärderingen och valet av projekt skulle kunna ge upphov till många rättstvister. Vanligtvis 
ger denna del av konsekvensbedömningen exploatörerna tillfälle att redogöra för de 
svårigheter som de stött på vid genomförandet av miljökonsekvensbedömningen för sitt 
projekt, medan den föreslagna formuleringen snarare skapar tvivel kring denna.

Ändringsförslag 584
Marianne Thyssen



PE510.872v01-00 70/74 AM\937207SV.doc

SV

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En beskrivning av de metoder som 
använts för att i förväg bedöma de 
miljöeffekter som avses i punkt 5, samt en 
redogörelse av de huvudsakliga 
osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar 
beräkningarna och valet av det föredragna 
alternativet.

6. En beskrivning av de metoder som 
använts för att i förväg bedöma de 
miljöeffekter som avses i punkt 5, samt en 
redogörelse av de huvudsakliga 
osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar 
beräkningarna.

Or. en

Ändringsförslag 585
Sandrine Bélier

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En beskrivning av planerade åtgärder för 
att förebygga, minska och om möjligt 
motverka sådana betydande negativa 
miljöeffekter som avses i punkt 5 och i 
förekommande fall en beskrivning av 
föreslagna kontrollförfaranden, inklusive 
utarbetandet av en efterhandsanalys av de 
negativa miljöeffekterna. Denna
beskrivning bör innefatta i vilken 
utsträckning betydande negativa effekter 
begränsas eller motverkas och bör omfatta 
både uppbyggnads- och driftfasen.

7. En beskrivning av planerade
prioriterade åtgärder för att förebygga, 
minska och om möjligt i sista hand
motverka sådana betydande negativa 
miljöeffekter som avses i punkt 5 och i 
förekommande fall en beskrivning av 
föreslagna kontrollförfaranden, inklusive 
utarbetandet av en efterhandsanalys av de 
negativa miljöeffekterna. Denna 
beskrivning bör innefatta i vilken 
utsträckning betydande negativa effekter 
begränsas eller motverkas och bör omfatta 
både uppbyggnads- och driftfasen.

Or. en
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Ändringsförslag 586
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En beskrivning av planerade åtgärder för 
att förebygga, minska och om möjligt 
motverka sådana betydande negativa 
miljöeffekter som avses i punkt 5 och i 
förekommande fall en beskrivning av 
föreslagna kontrollförfaranden, inklusive 
utarbetandet av en efterhandsanalys av de 
negativa miljöeffekterna. Denna 
beskrivning bör innefatta i vilken 
utsträckning betydande negativa effekter 
begränsas eller motverkas och bör omfatta 
både uppbyggnads- och driftfasen.

7. En beskrivning av planerade åtgärder för 
att förebygga, minska och om möjligt
motverka sådana betydande negativa 
miljöeffekter som avses i punkt 5 och i 
förekommande fall en beskrivning av 
föreslagna kontrollförfaranden. Denna 
beskrivning bör innefatta i vilken 
utsträckning betydande negativa effekter 
begränsas eller motverkas och bör omfatta 
både uppbyggnads- och driftfasen.

Or. en

Motivering

Det är inte rimligt att kräva en efterhandsanalys.

Ändringsförslag 587
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. En beskrivning av planerade åtgärder för 
att förebygga, minska och om möjligt 
motverka sådana betydande negativa 
miljöeffekter som avses i punkt 5 och i 
förekommande fall en beskrivning av 
föreslagna kontrollförfaranden, inklusive 
utarbetandet av en efterhandsanalys av de 

7. En beskrivning av planerade åtgärder för 
att förebygga, minska och om möjligt 
motverka sådana betydande negativa 
miljöeffekter som avses i punkt 5 och i 
förekommande fall en beskrivning av 
föreslagna kontrollförfaranden, inklusive 
utarbetandet av en efterhandsanalys av de 
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negativa miljöeffekterna. Denna 
beskrivning bör innefatta i vilken 
utsträckning betydande negativa effekter 
begränsas eller motverkas och bör omfatta
både uppbyggnads- och driftfasen.

negativa miljöeffekterna. Denna 
beskrivning bör innefatta i vilken 
utsträckning betydande negativa effekter
undviks, begränsas eller motverkas och bör 
omfatta uppbyggnads- och driftfasen såväl 
som sådana projektrelaterade risker för 
naturkatastrofer och katastrofer orsakade 
av människan som rimligen kan anses 
vara karakteristiska för projekttypen.

Or. de

Ändringsförslag 588
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. En bedömning av de katastrofrisker 
och olycksrisker som projektet kan vara 
känsligt för och, i förekommande fall, en 
beskrivning av planerade åtgärder för att 
förebygga sådana risker, samt 
beredskapsåtgärder (t.ex. de åtgärder som 
krävs enligt direktiv 96/82/EG i ändrad 
lydelse).

utgår

Or. de

Ändringsförslag 589
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. En bedömning av de katastrofrisker utgår
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och olycksrisker som projektet kan vara 
känsligt för och, i förekommande fall, en 
beskrivning av planerade åtgärder för att 
förebygga sådana risker, samt 
beredskapsåtgärder (t.ex. de åtgärder som 
krävs enligt direktiv 96/82/EG i ändrad 
lydelse).

Or. en

Motivering

Detta skulle innebära en dubblering av Seveso III-direktivet.

Ändringsförslag 590
Struan Stevenson

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. En bedömning av de katastrofrisker och
olycksrisker som projektet kan vara 
känsligt för och, i förekommande fall, en 
beskrivning av planerade åtgärder för att 
förebygga sådana risker, samt 
beredskapsåtgärder (t.ex. de åtgärder som
krävs enligt direktiv 96/82/EG i ändrad 
lydelse).

8. En bedömning av de olycksrisker som 
projektet kan vara känsligt för och, i 
förekommande fall, en beskrivning av 
planerade åtgärder för att förebygga sådana 
risker, samt beredskapsåtgärder. Om detta
krävs enligt befintlig EU-lagstiftning eller 
internationella konventioner ska en 
analys av tänkbara katastrofrisker och 
olycksrisker inkluderas i bedömningen.

Or. en

Motivering

Det är meningslöst att tillämpa detta krav på alla projekt som omfattas av direktivet, eftersom 
det skulle bli för tungrott för många av dem. De projekt som kan vara utsatta och sårbara för 
katastrofer omfattas antingen av annan EU-lagstiftning eller av internationella konventioner.
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10. En beskrivning av eventuella problem 
(tekniska brister eller bristande 
sakkunskap) som exploatören stött på vid 
sammanställningen av den information 
som krävs och en angivelse av de källor 
som använts vid beskrivningar och 
bedömningar, samt en redogörelse av de 
huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna och 
hur de påverkar beräkningarna och valet 
av det föredragna alternativet.

utgår

Or. fr

Motivering

En redovisning av hur osäkerhetsfaktorer hos olika använda metoder har påverkat 
utvärderingen och valet av projekt skulle kunna ge upphov till många rättstvister. Vanligtvis 
ger denna del av konsekvensbedömningen exploatörerna tillfälle att redogöra för de 
svårigheter som de stött på vid genomförandet av miljökonsekvensbedömningen för sitt 
projekt, medan den föreslagna formuleringen snarare skapar tvivel kring denna.


