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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0628),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet 
forslaget (C7–0367/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 13. februar 2013 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg1,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Transport- og Turismeudvalget og Udvalget for Andragender (A7-
0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.
2 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringen har vist, at det i
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til ikke at anvende direktivet i sådanne 
tilfælde.

(13) Erfaringen har vist, at det med hensyn 
til reaktionen på katastrofesituationer kan 
være til skade for beredskabsindsatsen, 
hvis bestemmelserne i direktiv 2011/92/EU 
skal overholdes, og medlemsstaterne bør 
derfor have tilladelse til ikke at anvende 
direktivet på projekter, der udelukkende 
har til formål at reagere på sådanne 
katastrofesituationer, med henblik på at 
beskytte menneskers liv og miljøet fra 
skader som følge af naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer, hvis det er 
påkrævet.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at undgå den uberettigede brug af undtagelserne fra VVM-direktivet, som 
nogle medlemsstater har praktiseret tidligere. Den foreslåede formulering har til formål at 
præcisere og begrænse de katastrofesituationer, hvor medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
foretage en miljøkonsekvensvurdering af bestemte projekter, der udelukkende tager sigte på 
at reagere på alvorlige civilbeskyttelseskatastrofer.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Erfaringen har vist, at det er 
nødvendigt at indføre klare bestemmelser 
for at undgå den interessekonflikt, der 
kan opstå mellem bygherren for et 
projekt, der skal foretages en 
miljøkonsekvensvurdering af, og de 
kompetente myndigheder, som er 
omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra f), i 
direktiv 2011/92/EU. Navnlig bør de 



PR\932755DA.doc 7/46 PE508.221v01-00

DA

kompetente myndigheder ikke være de 
samme som bygherren eller på nogen 
måde være afhængige af, have 
forbindelse til eller være underordnet 
bygherren. Af samme grund er det 
hensigtsmæssigt at sørge for, at en 
myndighed, der udpeges som kompetent 
myndighed i henhold til direktiv 
2011/92/EU, ikke kan udføre nævnte rolle 
i forbindelse med projekter underlagt 
miljøkonsekvensvurdering, som 
myndigheden selv er bygherre for.

Or. it

Begrundelse

Erfaringen i nogle medlemsstater har vist, at det er nødvendigt at indføre klare bestemmelser 
for at bringe det alvorlige interessekonfliktproblem til ophør, så man sikrer en reel opnåelse 
af målet for miljøkonsekvensvurderingsproceduren. De kompetente myndigheder, der har til 
opgave at foretage vurderingen, må nemlig under ingen omstændigheder være den samme 
som bygherren eller være afhængige af eller underordnet bygherren.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Den miljørapport om et projekt, som 
bygherren skal forelægge, bør omfatte en 
vurdering af rimelige alternativer til det 
påtænkte projekt, herunder af den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres 
(referencescenario), med det formål at 
forbedre kvaliteten af vurderingsprocessen
og gøre det muligt at integrere miljøhensyn 
i en tidlig fase af projektudformningen.

(18) Den miljørapport om et projekt, som 
bygherren skal forelægge, burde omfatte 
en vurdering af rimelige alternativer til det 
påtænkte projekt, herunder af den 
nuværende miljøstatus' sandsynlige 
udvikling, hvis projektet ikke gennemføres 
(referencescenario), med det formål at 
forbedre kvaliteten af processen for en 
komparativ vurdering og gøre det muligt 
at integrere miljøhensyn i en tidlig fase af 
projektudformningen med henblik på at 
muliggøre det mest bæredygtige valg med 
den mindste miljøpåvirkning.

Or. it
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Begrundelse

Formålet med vurderingen af eventuelle rimelige alternativer til det påtænkte projekt er at 
muliggøre et informeret komparativt valg af det mest bæredygtige alternativ med den mindste 
miljøpåvirkning.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Det bør tages skridt til at sikre, at de 
oplysninger, der indgår i miljørapporten i 
henhold til bilag IV til direktiv 
2011/92/EU, er fuldstændige og af 
tilfredsstillende kvalitet. For at undgå 
dobbeltarbejde bør medlemsstaterne være 
opmærksomme på, at 
miljøkonsekvensvurderinger kan 
gennemføres på forskellige niveauer og i 
medfør af forskellige retsakter.

(19) Det er hensigtsmæssigt at tage skridt 
til at sikre, at de oplysninger, der indgår i 
miljørapporten i henhold til bilag IV til 
direktiv 2011/92/EU, er fuldstændige og af 
tilfredsstillende kvalitet.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at undgå muligheden for, at bygherren ser bort fra den obligatoriske 
medtagelse i miljørapporten af alternativerne til det påtænkte projekt, ud fra den enkle 
konstatering, at vurderingen af alternativerne skal foretages på planlægningsniveau.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19a) Det er hensigtsmæssigt at sikre, at 
de eksperter, der vurderer 
miljørapporterne, takket være deres 
kvalifikationer og erfaring har den 
nødvendige tekniske kompetence til at 
udføre de opgaver, der fremgår af direktiv 
2011/92/EU, på en videnskabeligt objektiv 
måde og helt uafhængigt af bygherren og 
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de kompetente myndigheder. 

Or. it

Begrundelse

Den fuldstændige uafhængighed hos de eksperter, som de kompetente myndigheder har givet 
til opgave at kontrollere oplysningerne i miljørapporten, er en afgørende forudsætning for at 
sikre en god VVM. Denne kontrol skal finde sted på en videnskabeligt objektiv måde og må 
ikke være genstand for nogen indblanding eller påvirkning.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Der bør fastsættes fælles 
minimumskrav til overvågning af de 
væsentlige skadelige virkninger af anlægs-
og driftsfasen af projekter for at sikre en 
fælles fremgangsmåde i alle medlemsstater 
og sikre, at virkningerne – efter at der er 
gennemført afbødende og kompenserende 
foranstaltninger – ikke er mere omfattende 
end oprindelige forudset. Denne 
overvågning bør ikke overlappe eller stille 
yderligere krav i forhold til 
overvågningsforanstaltninger, der kræves i 
henhold til anden EU-lovgivning.

(21) Der bør fastsættes fælles 
minimumskrav til overvågning af de 
væsentlige skadelige virkninger af 
gennemførelses- og driftsfasen af projekter 
for at sikre en fælles fremgangsmåde i alle 
medlemsstater og sikre, at virkningerne –
efter at der er gennemført afbødende og 
kompenserende foranstaltninger – ikke er 
mere omfattende end oprindelige forudset. 
Denne overvågning bør ikke overlappe 
eller stille yderligere krav i forhold til 
overvågningsforanstaltninger, der kræves i 
henhold til anden EU-lovgivning. Såfremt 
resultaterne af overvågningen viser 
tilstedeværelsen af uforudsete skadelige 
virkninger, er det hensigtsmæssigt at tage 
højde for en passende korrigerende 
handling for at rette op på dette i form af 
yderligere afbødende og/eller 
kompenserende foranstaltninger.

Or. it

Begrundelse

Indførelsen af overvågning i det nye VVM-direktiv er meget vigtig. For at undgå at denne 
efterfølgende kontrol ikke bliver et mål i sig selv, er det dog nødvendigt at fastlægge, at 
såfremt de planlagte afbødende og kompenserende foranstaltninger ikke viser sig at være 
effektive, skal bygherren sørge for yderligere korrigerende handlinger for at korrigere 
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eventuelle uforudsete skadelige virkninger af det godkendte projekt. 

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Der bør indføres tidsfrister for de 
forskellige trin i 
miljøkonsekvensvurderingen af projekter 
for at bidrage til en mere effektiv 
beslutningsproces og øge retssikkerheden, 
idet der også tages hensyn til det påtænkte 
projekts art, kompleksitet, placering og 
dimensioner. Disse tidsfrister bør under 
ingen omstændigheder føre til, at man går 
på kompromis med de høje 
miljøbeskyttelsesstandarder, navnlig ikke 
dem, der følger af anden EU-lovgivning på 
miljøområdet, og heller ikke med 
offentlighedens deltagelse og adgang til 
klage og domstolsprøvelse.

(22) Det er hensigtsmæssigt at indføre
tidsfrister for de forskellige trin i 
miljøkonsekvensvurderingen af projekter 
for at fremme en mere effektiv 
beslutningsproces og øge retssikkerheden, 
idet der også tages hensyn til det påtænkte 
projekts art, kompleksitet, placering og 
dimensioner. Disse tidsfrister bør under 
ingen omstændigheder føre til, at man går 
på kompromis med de høje 
miljøbeskyttelsesstandarder, navnlig ikke 
dem, der følger af anden EU-lovgivning på 
miljøområdet, og heller ikke med 
offentlighedens deltagelse og adgang til 
klage og domstolsprøvelse, og der bør kun 
gives tilladelse til eventuelle forlængelser i 
særlige tilfælde.

Or. it

Begrundelse

En klar fastsættelse af tidsfristerne er vigtig for at garantere retssikkerheden for alle aktører i 
miljøkonsekvensvurderingsproceduren. Derfor er det hensigtsmæssigt at specificere, at der 
kun kan gives tilladelse til eventuelle forlængelser af tidsfristerne i særlige tilfælde.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) De produktionstærskler for olie og 
naturgas, der er omhandlet i bilag I til 
direktiv 2011/92/EU, tager ikke højde for 
de særlige aspekter ved det daglige 
produktionsniveau for ikkekonventionelle 
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kulbrinter, der ofte er meget varierende og 
lavere. Derfor er projekter, som vedrører 
sådanne kulbrinter, ikke underlagt en 
obligatorisk konsekvensvurdering på trods 
af deres indvirkning på miljøet. I henhold 
til forsigtighedsprincippet, sådan som der 
anmodes om i Europa-Parlamentets 
beslutning af 21. november 2012 om 
miljøindvirkninger af udvinding af 
skifergas og skiferolie 
(P7_TA(2012)0443) er det 
hensigtsmæssigt at medtage 
ikkekonventionelle kulbrinter (skifergas 
og skiferolie, gas i lavpermeable 
reservoirer, metangas fra en 
kulforekomst), som defineres ud fra deres 
geologiske karakteristika, i bilag I i 
direktiv 2011/92/EU uafhængigt af den 
udvundne mængde, således at projekter, 
der vedrører sådanne kulbrinter, 
systematisk underkastes en 
miljøkonsekvensvurdering.

Or. it

Begrundelse

Det nuværende direktiv tager ikke højde for det daglige produktionsniveau for 
ikkekonventionelle kulbrinter, hvilket betyder, at de pågældende projekter ikke er underlagt 
en obligatorisk VVM på trods af deres indvirkning på miljøet. I henhold til 
forsigtighedsprincippet, og sådan som Europa-Parlamentet anmoder om i sin beslutning af 
21. november 2012, foreslås det at medtage ikkekonventionelle kulbrinter (skifergas, 
skiferolie og gas i lavpermeable reservoirer i første punkt og metangas fra en kulforekomst i 
andet punkt) i bilag I, således at de pågældende projekter systematisk underkastes en VVM.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) De nye bestemmelser bør også gælde 
for projekter, for hvilke anmodningen om 
tilladelse er indgivet før fristen for 
gennemførelse af direktivet i national ret, 
men for hvilke 

(24) De nye bestemmelser bør også gælde 
for projekter, for hvilke anmodningen om 
tilladelse er indgivet før fristen for 
gennemførelse af direktivet i national ret,
men for hvilke miljørapporten ikke er 
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miljøkonsekvensvurderingen ikke er 
afsluttet før denne dato.

forelagt før denne dato.

Or. it

Begrundelse

For at sørge for retssikkerhed og undgå overdrevent store byrder for aktørerne, såfremt en 
miljøkonsekvensvurderingsprocedure allerede er på et fremskredent stadium, er det, når 
miljørapporten allerede er indgivet, hensigtsmæssigt, at proceduren kan afsluttes efter den 
aktuelt gældende lovgivning, uden at man skal starte forfra med de nye regler.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) For at tilpasse udvælgelseskriterierne 
og kravene om, hvilke oplysninger der skal 
foreligge i miljørapporten, til den seneste 
udvikling i teknologien og den relevante 
praksis bør beføjelsen til at vedtage 
retsakter delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, for så vidt angår bilag II.A, 
III og IV til direktiv 2011/92/EU. Det er 
især vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau.

(26) Med henblik på at tilpasse 
udvælgelseskriterierne og kravene om, 
hvilke oplysninger der skal foreligge i 
miljørapporten, til den seneste udvikling i 
teknologien og den relevante praksis bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres 
til Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, for så vidt angår 
bilag II.A, III og IV til direktiv 
2011/92/EU. Det er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. Kommissionen 
bør i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter 
sørge for samtidig, korrekt og passende 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

Or. it

(Jf. ændringsforslag til betragtning 27)

Begrundelse

Teknisk ændringsforslag for at tilpasse betragtningens formulering til den nyeste praksis.
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Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

udgår

Or. it

(Jf. ændringsforslag til betragtning 26)

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "miljøkonsekvensvurdering": en proces i 
henhold til artikel 5 – 10, der omfatter 
udfærdigelse af en miljørapport, 
gennemførelse af høringer (herunder af den 
berørte offentlighed og 
miljømyndighederne), den kompetente 
myndigheds vurdering under hensyntagen 
til miljørapporten og resultaterne af 
høringerne som led i tilladelsesproceduren 
samt offentliggørelse af information om 
afgørelsen.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 2 tilføjes følgende definition:
"ga) "biodiversitet": mangfoldigheden af 
levende organismer fra alle kilder, bl.a. 
alle plante- og dyrearter og deres 
levesteder, økosystemer på landjorden, i 
havet og andre vandøkosystemer og de 
økologiske sammenhænge, de er en del af, 
herunder mangfoldighed inden for de 
enkelte arter samt på tværs af arter og 
økosystemer."

Or. it

Begrundelse

Vi er helt enige i princippet om, at det er nødvendigt at vurdere et givet projekts direkte og 
indirekte væsentlige virkninger for biodiversiteten. For at skabe juridisk klarhed foreslås det 
derfor at præcisere definitionen af biodiversitet på baggrund af artikel 2 i FN's konvention 
om biologisk mangfoldighed.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan fra sag til sag, og 
såfremt der er hjemmel hertil i national 
lovgivning, beslutte ikke at anvende dette 
direktiv på projekter, der alene tjener et 
nationalt forsvarsformål eller et civilt 
beredskabsformål, hvis de vurderer, at en 
sådan anvendelse ville skade disse formål.

3. Medlemsstaterne kan fra sag til sag, og 
såfremt der er hjemmel hertil i national 
lovgivning, beslutte ikke at anvende dette 
direktiv på projekter, der alene tjener et 
nationalt forsvarsformål eller et civilt 
beredskabsformål, med henblik på at 
beskytte menneskers liv og miljøet fra 
skader som følge af naturkatastrofer eller 
menneskeskabte katastrofer, hvis de 



PR\932755DA.doc 15/46 PE508.221v01-00

DA

vurderer, at en sådan anvendelse ville 
skade disse formål.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at undgå den uberettigede brug af undtagelserne fra VVM-direktivet, som 
nogle medlemsstater har praktiseret tidligere. Den foreslåede formulering har til formål at 
præcisere og begrænse de katastrofesituationer, hvor medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
foretage en miljøkonsekvensvurdering af bestemte projekter, der udelukkende tager sigte på 
at reagere på alvorlige civilbeskyttelseskatastrofer. I den italienske version genindsættes også 
ordet "beredskab", som ikke var medtaget.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
projekter, der vedtages i enkeltheder ved en 
særlig national lov, såfremt de mål, der 
forfølges ved dette direktiv, herunder at 
stille oplysninger til rådighed, nås gennem 
lovgivningsprocessen. Hvert andet år fra 
den dato, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, i 
direktiv XXX [OPOCE please introduce 
the n° of this Directive], underretter 
medlemsstaterne Kommissionen om de 
tilfælde, hvor de har gjort brug af denne 
bestemmelse.

4. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
projekter, der vedtages i enkeltheder ved en 
særlig national lov, såfremt de mål, der 
forfølges ved dette direktiv, herunder at 
stille oplysninger til rådighed, høring af
den berørte offentlighed og adgang til 
domstolsprøvelse, nås gennem 
lovgivningsprocessen. Hvert andet år fra 
den dato, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, i 
direktiv XXX [OPOCE please introduce 
the n° of this Directive], underretter 
medlemsstaterne Kommissionen om alle 
de tilfælde, hvor de har gjort brug af denne 
bestemmelse."

Or. it

Begrundelse

I henhold til Århuskonventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet skal høring 
af offentligheden og muligheden for domstolsprøvelse være blandt de nødvendige 
forudsætninger for at kunne undtage projekter, der vedtages i enkeltheder ved en national 
særlov, fra miljøkonsekvensvurdering i henhold til VVM-direktivet.
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Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) som stk. 4a indsættes:
"4a. Medlemsstaterne udpeger den 
kompetente myndighed eller de 
kompetente myndigheder således, at man 
sikrer deres fuldstændige uafhængighed i 
udførelsen af deres opgaver i henhold til 
dette direktiv. Den kompetente myndighed 
eller de kompetente myndigheder skal 
navnlig udpeges således, at man undgår 
enhver afhængighed, forbindelse eller 
underordning mellem de kompetente 
myndigheder eller deres deltagere og 
bygherren. En kompetent myndighed må 
ikke udføre de opgaver, den har fået 
tildelt i henhold til dette direktiv, i 
forbindelse med et projekt, hvor den selv 
er bygherre."

Or. it

Begrundelse

Erfaringen i nogle medlemsstater har vist, at det er nødvendigt at indføre klare bestemmelser 
for at bringe det alvorlige interessekonfliktproblem til ophør, så man sikrer en reel opnåelse 
af målet for miljøkonsekvensvurderingsproceduren. De kompetente myndigheder, der har til 
opgave at foretage vurderingen, må nemlig under ingen omstændigheder være den samme 
som bygherren eller være afhængige af eller underordnet bygherren.

Ændringsforslag 17

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

Efter den koordinerede procedure 
samordner den kompetente myndighed de 
forskellige vurderinger, som den 
pågældende EU-lovgivning kræver, og som 
udstedes af forskellige myndigheder, uden 
at dette dog indskrænker eventuelle 
modstridende bestemmelser i anden 
relevant EU-lovgivning.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen samarbejder med 
medlemsstaterne og yder dem den 
nødvendige assistance i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af de 
samordnede eller fælles procedurer, der 
er omhandlet i denne artikel.

Or. it

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen yder al den assistance, der er nødvendig for 
medlemsstaternes effektive tilrettelæggelse af de samordnede og fælles procedurer.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 4



PE508.221v01-00 18/46 PR\932755DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) Artikel 2, stk. 4, affattes således:
"4. Medlemsstaterne kan i 
undtagelsestilfælde fritage et konkret 
projekt helt eller delvist fra de i dette 
direktiv fastsatte bestemmelser, jf. dog 
artikel 7.
Medlemsstaterne skal i så fald:
-a) høre den berørte offentlighed
a) undersøge, om der bør foretages en 
anden form for vurdering
b) stille oplysninger, der er fremkommet 
i henhold til andre former for vurdering 
som nævnt under litra a), oplysninger 
vedrørende en sådan undtagelse samt 
grundene til, at den er blevet 
indrømmet, til rådighed for den berørte 
offentlighed
c) forud for tilladelsen underrette 
Kommissionen om begrundelsen for den 
indrømmede undtagelse samt give den 
de oplysninger, som de i givet fald stiller 
til rådighed for deres egne statsborgere.
Kommissionen fremsender straks de 
modtagne dokumenter til de øvrige 
medlemsstater.
Kommissionen underretter hvert år 
Europa Parlamentet og Rådet om 
anvendelsen af dette stykke."

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med Århuskonventionen indfører ændringsforslaget høring af den berørte 
offentlighed som den første betingelse, medlemsstaterne skal opfylde, såfremt de beslutter helt 
eller delvist at undtage et specifikt projekt fra bestemmelserne i dette direktiv.
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Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Miljøkonsekvensvurderingen skal, 
afhængigt af hvert enkelt tilfælde og i 
overensstemmelse med artikel 4 til 11, 
bestå i på passende måde at påvise, 
beskrive og vurdere et projekts væsentlige 
direkte og indirekte virkninger på følgende 
faktorer:

Miljøkonsekvensvurderingen skal, 
afhængigt af hvert enkelt tilfælde og i 
overensstemmelse med artikel 4 til 11, 
bestå i på passende måde at påvise, 
detaljeret beskrive og vurdere et projekts, 
betragtet som helhed, væsentlige direkte 
og indirekte virkninger på følgende 
faktorer: 

Or. it

Begrundelse

Det udtrykkelige krav om at beskrive et projekt og dets virkninger detaljeret og i sin helhed 
medtages i forskellige dele af teksten for at undgå et af bygherrernes mest anvendte "trick" 
for at omgå den korrekte miljøkonsekvensvurderingsprocedure, nemlig at opdele arbejdet i 
partier for at bagatellisere eller mindske de identificerede miljøpåvirkninger.

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og 
klimaændringer

b) jordarealer, jordbund, undergrund, 
vand, luft og klimaændringer

Or. it

Begrundelse

Erfaringen har vist, at det ikke er tilstrækkeligt at sørge for, at miljøkonsekvensvurderingen 
identificerer et projekts væsentlige virkninger for jordbunden og vandet, hvis man effektivt 
skal beskytte grundvandet mod en eventuel forurening. Derfor foreslås det at medtage en 
udtrykkelig henvisning til undergrunden blandt de miljøfaktorer, der skal tages hensyn til ved 
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vurderingen.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i med før af stk. 2 på grundlag af 
de oplysninger, som bygherren har 
forelagt, og, om relevant, under 
hensyntagen til resultaterne af 
undersøgelser, foreløbig kontrol eller 
vurderinger af virkningen på miljøet, der er 
foretaget i medfør af anden EU-lovgivning. 
Afgørelsen i medfør af stk. 2 skal:

5. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i med før af stk. 2 på grundlag af 
de oplysninger, som bygherren har 
forelagt, under hensyntagen til eventuelle 
bemærkninger fra offentligheden og de 
berørte lokale myndigheder, og, om 
relevant, til resultaterne af undersøgelser, 
foreløbig kontrol eller vurderinger af 
virkningen på miljøet, der er foretaget i 
medfør af anden EU-lovgivning. 
Afgørelsen i medfør af stk. 2 skal:

Or. it

Begrundelse

I overensstemmelse med Århuskonventionen skal den kompetente myndighed sikre 
gennemsigtighed i beslutningsprocessen. Derfor skal offentligheden og de berørte lokale 
myndigheder inddrages lige fra starten, nemlig i screeningprocedurens indledende fase. 

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) offentliggøres. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 6 – afsnit l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den kompetente myndighed træffer sin 
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
Alt afhængigt af det påtænkte projekts art, 
kompleksitet, placering og dimensioner
kan den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i så 
fald underretter den kompetente 
myndighed bygherren om årsagerne til 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

6. Den kompetente myndighed træffer sin
afgørelse i medfør af stk. 2 inden for tre 
måneder, efter at anmodningen om 
tilladelse er indgivet, forudsat at bygherren 
har forelagt alle de krævede oplysninger. 
Alt afhængigt af arten, kompleksiteten, 
placeringen og dimensionerne af det 
påtænkte projekt betragtet som helhed kan 
den kompetente myndighed forlænge 
denne frist med yderligere tre måneder; i så 
fald underretter den kompetente 
myndighed skriftligt bygherren om 
årsagerne til forlængelsen og om, hvornår 
der forventes en afgørelse, idet 
oplysningerne i artikel 6, stk. 2, stilles til 
rådighed for offentligheden. 

Or. it

Begrundelse

Tidsfristernes retssikkerhed skal garanteres. Derfor skal beslutningen om at forlænge fristen 
med tre måneder kun være mulig i undtagelsestilfælde, og den skal meddeles officielt og 
skriftligt, så man sikrer procedurens gennemsigtighed i henhold til Århuskonventionen.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 

1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren udfærdige en 
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miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt, og hvorvidt det er 
mere hensigtsmæssigt at vurdere visse 
aspekter (f.eks. alternativerne til 
projektet) på forskellige niveauer, 
herunder planlægningsniveauet, eller ud 
fra andre vurderingskriterier. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
miljørapporten skal omfatte, findes i bilag 
IV."

miljørapport. Miljørapporten skal være 
baseret på afgørelsen i medfør af stk. 2 og 
indeholde de oplysninger, der med 
rimelighed kan kræves, for at der kan 
træffes afgørelse på et velinformeret 
grundlag om det påtænkte projekts 
virkning på miljøet, idet der tages hensyn 
til gældende viden og vurderingsmetoder, 
projektets kendetegn, tekniske kapacitet og 
placering, kendetegnene ved den 
potentielle miljøpåvirkning, alternativer til 
det påtænkte projekt. En detaljeret oversigt 
over, hvilke oplysninger miljørapporten 
skal omfatte, findes i bilag IV."

Or. it

Begrundelse

Den tekst, som det foreslås at lade udgå, kunne have den virkning, at den udelukker en 
obligatorisk medtagelse i miljørapporten af alternativerne til det påtænkte projekt, på 
baggrund af bygherrens simple konstatering af, at vurderingen af alternativerne skal 
foretages på planlægningsniveau. Det ville medføre en risiko for omgåelse i denne yderst 
vigtige fase af proceduren, hvilket Kommissionen også anerkender i sin beretning af 
23.7.2009 om VVM-direktivets anvendelse og virkning (COM(2009)0378, afsnit 3.2.2).

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse alternativer, herunder vurderingen 
af virkningerne af projektets manglende 
gennemførelse (referencescenariet), gør 
det muligt at foretage en komparativ 
vurdering af de forskellige foreslåede 
løsninger for at muliggøre det mest 
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bæredygtige alternative valg med den 
mindste miljøpåvirkning.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at specificere, at målsætningen om at vurdere eventuelle rimelige 
alternativer til det påtænkte projekt er at muliggøre et komparativt valg af det mest 
bæredygtige alternativ med den mindste miljøpåvirkning (sådan som det korrekt fremgår af 
punkt 2 i bilag IV). Den foreslåede formulering gør det klart, at vurderingen af sådanne 
alternativer også skal omfatte "referencescenariet" eller "model 0", dvs. at projektet ikke 
gennemføres.

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 
1. Den træffer navnlig afgørelse om:

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. it

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan også søge Den kompetente myndighed kan også søge 
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bistand fra akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter, jf. stk. 3. 
Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan kun 
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed.

bistand fra teknisk kompetente eksperter, 
jf. stk. 3. Efterfølgende anmodninger til 
bygherren om supplerende oplysninger kan 
kun fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed. 

Or. it

Begrundelse

Den obligatoriske indførelse af et akkrediteringssystem for teknisk kompetente eksperter ville 
være meget svært at gennemføre for medlemsstaterne og for de økonomiske aktører, der ofte 
allerede råder over dygtige interne kompetencer.

Ændringsforslag 29

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter eller

a) bygherren sørge for, at miljørapporten 
udarbejdes af teknisk kompetente eksperter 
og 

Or. it

Begrundelse

Med henblik på miljørapportens kvalitet, og også som følge af afskaffelsen af 
akkrediteringssystemet, er det hensigtsmæssigt, at både udarbejdelsen og kontrollen af 
rapporten foretages af teknisk kompetente eksperter.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den kompetente myndighed sørge for, at b) den kompetente myndighed sørge for, at 
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miljørapporten kontrolleres af 
akkrediterede og teknisk kompetente 
eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter. 

miljørapporten kontrolleres af teknisk 
kompetente eksperter og/eller udvalg af 
nationale eksperter. 

Or. it

Ændringsforslag 31

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af teknisk kompetente 
eksperter (f.eks. vedrørende påkrævede 
kvalifikationer og erfaring, tildeling af 
evalueringsopgaver) fastsættes af 
medlemsstaterne. De teknisk kompetente 
eksperter og udvalgene af nationale 
eksperter skal under alle omstændigheder 
give tilstrækkelige garantier for 
kompetence og upartiskhed i kontrollen af 
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miljørapporterne eller andre 
miljøoplysninger i henhold til dette 
direktiv, idet de sikrer en videnskabeligt 
objektiv og uafhængig vurdering i den 
forbindelse, uden nogen indblanding eller 
påvirkning fra den kompetente 
myndigheds, bygherrens eller de nationale 
myndigheders side.

Or. it

Begrundelse

Den fuldstændige uafhængighed hos de eksperter, som de kompetente myndigheder har givet 
til opgave at kontrollere oplysningerne i miljørapporten, er en afgørende forudsætning for at 
sikre en god VVM. Denne kontrol skal finde sted på en videnskabeligt objektiv måde og må 
ikke være genstand for nogen indblanding eller påvirkning.

Ændringsforslag 33

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) stk. 2, indledning, affattes således:
"2. Offentligheden informeres ved 
offentligt opslag og ved andre egnede 
midler såsom elektroniske medier, hvor 
det er muligt, om følgende tidligt i de 
beslutningsprocedurer på miljøområdet, 
der er nævnt i artikel 2, stk. 2, og senest, 
så snart oplysningerne med rimelighed 
kan gives:"

Or. it

Begrundelse

I ændringsforslaget ændres ordet "eller" til "og", således at information af offentligheden 
både sker ved offentligt opslag og gennem elektroniske medier, som en bred offentlighed 
ganske vist har adgang til, men som det ikke nødvendigvis er alle potentielt berørte personer, 
der har adgang til.
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Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) Stk. 2, litra f), affattes således:
"f) hvornår, hvor og hvordan de 
relevante oplysninger stilles til rådighed, 
idet det sikres, at den berørte offentlighed 
har mulighed for også at få oplysninger 
på steder tæt på det område, hvor 
projektet skal gennemføres, samt på den 
kompetente myndigheds dertil beregnede 
kontorer"

Or. it

Begrundelse

Tilføjelsen af den sidste sætning er hensigtsmæssig for at sørge for bestemmelser, der 
fremmer den berørte offentligheds reelle og ikke kun teoretiske adgang til miljøoplysninger. 
Sådan som Kommissionen giver udtryk for ønsket om i sin beretning af 23.7.2009 om VVM-
direktivets anvendelse og virkning (COM(2009)0378, afsnit 3.3), er formålet med 
ændringsforslaget at fjerne en hyppig hindring for offentlighedens reelle deltagelse.

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Der skal tages hensyn til de i henhold til 
artikel 5, 6 og 7 foretagne høringer og 
indhentede oplysninger i forbindelse med 
tilladelsesproceduren. Derfor skal 
afgørelsen om tilladelse indeholde 
følgende oplysninger:

1. Der skal tages hensyn til og foretages en 
detaljeret vurdering af de i henhold til 
artikel 5, 6 og 7 foretagne høringer og 
indhentede oplysninger i forbindelse med 
tilladelsesproceduren. Derfor skal 
afgørelsen om tilladelse indeholde 
følgende oplysninger: 

Or. it
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Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Den foreslåede formulering lader til at være mere velegnet til at definere offentlighedens 
bidrag.

Ændringsforslag 37

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Ændringsforslaget giver udtrykkeligt den kompetente myndighed mulighed for ikke at give 
tilladelse til et projekt, når det i vurderingsprocessen er konstateret, at projektet vil få 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet. Den nuværende formulering risikerer at give 
mulighed for fortolkninger, der kan devaluere VVM's rolle, som stadig er at sikre de tilladte 
projekters miljømæssige bæredygtighed. 

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I miljørapportens eventuelle 
revideringsfase skal det under alle 
omstændigheder sikres, at offentligheden 
får de i artikel 6, stk. 2, omhandlede 
oplysninger. 

Or. it

Begrundelse

Miljørapporten ligger til grund for den endelige beslutning, som den kompetente myndighed 
træffer om at give tilladelse til et projekt eller ej. I overensstemmelse med Århuskonventionen 
skal den berørte offentlighed informeres om en eventuel revision af rapporten.

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. it

Begrundelse

Såfremt den kompetente myndighed beslutter at give tilladelse til projekter, der har væsentlige 
skadelige virkninger for miljøet, skal overvågningen af disse omfatte alle projektfaserne, også 
gennemførelses- og forvaltningsfaserne.

Ændringsforslag 40

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Typen af parametre, der skal overvåges, og 
varigheden af overvågningen skal stå i et 
rimeligt forhold til det påtænkte projekts 
art, placering og dimensioner samt 
omfanget af dets virkninger for miljøet. 
Resultaterne af denne overvågning skal 
meddeles til den kompetente myndighed 
og offentliggøres.

Or. it

Begrundelse

Den berørte offentlighed skal også informeres om resultatet af den overvågning, der skal 
udføres, såfremt den kompetente myndighed beslutter at give tilladelse til projekter, der har 
væsentlige skadelige virkninger for miljøet.
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Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når resultaterne af overvågningen viser 
tilstedeværelsen af uforudsete skadelige 
virkninger, har bygherren pligt til at 
iværksætte en korrigerende handling ved 
hjælp af yderligere afbødende og/eller 
kompenserende foranstaltninger for at 
afbøde disse virkninger. De 
foranstaltninger, som bygherren foreslår 
til denne korrigerende handling, skal 
offentliggøres og godkendes af den 
kompetente myndighed, som sikrer 
overholdelsen heraf. 

Or. it

Begrundelse

Indførelsen af overvågning i det nye VVM-direktiv er meget vigtig. For at undgå at denne 
efterfølgende kontrol ikke bliver et mål i sig selv, er det dog nødvendigt at gå endnu længere 
og fastlægge, at såfremt de planlagte afbødende og kompenserende foranstaltninger ikke viser 
sig at være effektive, skal bygherren sørge for yderligere korrigerende handlinger for at 
korrigere eventuelle uforudsete skadelige virkninger af det godkendte projekt. 

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

bygherren om årsagerne til forlængelsen og 
om, hvornår der forventes en afgørelse. 

Or. it

Begrundelse

En klar fastsættelse af tidsfristerne er vigtig for at garantere retssikkerheden for alle aktører i 
processen. Derfor er det vigtigt at specificere, at eventuelle forlængelser af fristen på tre 
måneder udelukkende kan gives i undtagelsestilfælde, såfremt projektets art, kompleksitet, 
placering og dimensioner berettiger dette, og at begrundelserne for forlængelserne skal 
meddeles på en officiel og gennemsigtig måde.

Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvis et projekt ikke er gennemført 
senest fem år efter 
miljøkonsekvensvurderingen, skal 
oplysningerne i denne miljøvurdering 
ajourføres.

Or. it

Begrundelse

Kvaliteten af VVM bygger på pålideligheden af de data, der indsamles under proceduren. 
Sådan som Kommissionen giver udtryk for ønsket om i sin beretning af 23.7.2009 om VVM-
direktivets anvendelse og virkning (COM(2009)0378, afsnit 3.2.2), foreslås det i det nye 
stykke at fastlægge en maksimal varighed for gyldigheden af de data, der indsamles under 
miljøkonsekvensvurderingsproceduren.

Ændringsforslag 44

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

3. Medlemsstaterne kan også vælge at stille 
oplysningerne, jf. stk. 1, til rådighed for 
offentligheden, når den kompetente 
myndighed afslutter sin 
miljøkonsekvensvurdering af projektet.

3. Medlemsstaterne kan også vælge at stille 
oplysningerne, jf. stk. 1, til rådighed for 
offentligheden, når den kompetente
myndighed afslutter sin 
miljøkonsekvensvurdering af projektet, 
inden der træffes afgørelse om at give 
eller nægte tilladelse.

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget gør det klart, at medlemsstaterne har mulighed for, hvis de ønsker det, 
også at offentliggøre oplysningerne om konsekvensvurderingen, inden der træffes afgørelse 
om projektets tilladelse.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 10 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) Artikel 10, afsnit 1, affattes således:
"Dette direktiv berører ikke de 
kompetente myndigheders pligt til at 
overholde begrænsninger, som er indført 
i medfør af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser samt 
gældende sædvane eller praksis 
vedrørende industrielle hemmeligheder 
og forretningshemmeligheder, herunder 
intellektuel ejendomsret og hensynet til 
almenvellet, forudsat at de er i 
overensstemmelse med direktiv 
2003/4/EF."

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at samordne bestemmelserne i dette direkte, hvad angår adgang til 



PE508.221v01-00 34/46 PR\932755DA.doc

DA

oplysninger under miljøkonsekvensvurderingen, med bestemmelserne i direktiv 2003/4/EF om 
offentlig adgang til miljøoplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang 
til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 b (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9b) Følgende indsættes som artikel 10a:
"Artikel 10a

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af de 
nationale bestemmelser, der er vedtaget i 
medfør af dette direktiv, og træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre 
gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal 
være effektive, stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen og have en afskrækkende 
virkning."

Or. it

Begrundelse

På baggrund af erfaringerne er det, for at sikre en harmoniseret og effektiv anvendelse af 
direktivet, nødvendigt, at der i medlemsstaternes lovgivninger tages højde for effektive 
afskrækkende sanktioner, såfremt de pågældende nationale bestemmelser overtrædes, navnlig 
når det gælder tilfælde af interessekonflikt eller korruption.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[OPOCE, please introduce date: 24 
months after the entry into force of this 
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samt et dokument, som gør rede for 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv.

Directive]. De tilsender straks 
Kommissionen disse love og bestemmelser 
samt et dokument, som gør rede for 
sammenhængen mellem de pågældende 
love og bestemmelser og dette direktiv. 

Or. it

Begrundelse

I betragtning af kompleksiteten af dette direktivs bestemmelser er det nødvendigt at tage højde 
for en passende gennemførelsesperiode på to år.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Projekter, for hvilke der er indgivet 
anmodning om tilladelse før [OPOCE, 
please introduce date: 24 months after the 
entry into force of this Directive], og for 
hvilke miljørapporten omhandlet i artikel 
5, stk. 1, i direktiv 2011/92/EU ikke er 
færdiggjort og fremsendt til de 
kompetente myndigheder før denne dato, 
er undergivet forpligtelserne i artikel 3 - 11 
i direktiv 2011/92/EU som ændret ved 
nærværende direktiv.

Or. it

Begrundelse

For at sørge for retssikkerhed og undgå overdrevent store byrder for aktørerne, såfremt en 
miljøkonsekvensvurderingsprocedure allerede er på et fremskredent stadium, er det, når 
miljørapporten allerede er indgivet, hensigtsmæssigt, at proceduren kan afsluttes efter den 
aktuelt gældende lovgivning, uden at man skal starte forfra med de nye regler.
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Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag I – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) Titlen på bilag I affattes således:
"PROJEKTER OMHANDLET I 
ARTIKEL 4, STK. 1 (PROJEKTER 
UNDERLAGT OBLIGATORISK 
MILJØKONSEKVENSVURDERING)"

Or. it

Begrundelse

For at øge læsevenligheden og gøre teksten umiddelbart forståelig, foreslås det, at der 
udtrykkeligt henvises til bilagets emne efter artikelhenvisningen.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 b (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag I – nr. 14 a (nyt) og 14 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) I bilag I indsættes som punkt 14a og 
14b:
"14a. Efterforskning efter, vurdering og 
udvinding af olie og/eller naturgas, som 
forekommer i gasholdige skiferlag eller i 
andre sedimentbjergarter med samme 
eller lavere permeabilitet og porøsitet, 
uafhængigt af den udvundne mængde.
14b. Efterforskning efter og udvinding af 
naturgas fra kulforekomster, uafhængigt 
af den udvundne mængde."

Or. it



PR\932755DA.doc 37/46 PE508.221v01-00

DA

Begrundelse

Det nuværende direktiv tager ikke højde for det daglige produktionsniveau for 
ikkekonventionelle kulbrinter, hvilket betyder, at de pågældende projekter ikke er underlagt 
en obligatorisk VVM på trods af deres indvirkning på miljøet. I henhold til 
forsigtighedsprincippet, og sådan som Europa-Parlamentet anmoder om i sin beslutning af 
21. november 2012, foreslås det at medtage ikkekonventionelle kulbrinter (skifergas, 
skiferolie og gas i lavpermeable reservoirer i første punkt og metangas fra en kulforekomst i 
andet punkt) i bilag I, således at de pågældende projekter systematisk underkastes en VVM.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 12 c (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12c) I bilag II affattes titlen således:

"PROJEKTER OMHANDLET I 
ARTIKEL 4, STK. 2 (PROJEKTER 
UNDERLAGT 
MILJØKONSEKVENSVURDERING 
EFTER MEDLEMSSTATERNES 
SKØN)"

Or. it

Begrundelse

For at øge læsevenligheden og gøre teksten umiddelbart forståelig, foreslås det, at der 
udtrykkeligt henvises til bilagets emne efter artikelhenvisningen.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 13
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG II.A – OPLYSNINGER SOM 
OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 3

BILAG II.A – OPLYSNINGER SOM 
OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 3
(OPLYSNINGER FRA BYGHERREN
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OM DE PROJEKTER, DER ER NÆVNT 
I BILAG II)

Or. it

Begrundelse

For at øge læsevenligheden og gøre teksten umiddelbart forståelig, foreslås det, at der 
udtrykkeligt henvises til bilagets emne efter artikelhenvisningen.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 13
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 13
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 3 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) sundhedsrisiciene for den berørte 
befolkning 

Or. it

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at medtage de oplysninger, som bygherren har pligt til at give i 
forbindelse med den indledende screeningprocedure, således at virkningerne for den 
menneskelige sundhed inkluderes. Det samme kriterium er i øvrigt også blevet medtaget af 
Kommissionen i bilag III om de udvælgelseskriterier, som den kompetente myndighed skal 
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tage højde for ved fastlæggelsen af, om de i bilag II nævnte projekter skal underkastes en 
miljøkonsekvensvurdering.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 13
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) virkningerne for landskabet og for 
kulturarven 

Or. it

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at medtage de oplysninger, som bygherren har pligt til at give i 
forbindelse med den indledende screeningprocedure, således at virkningerne for landskabet 
og kulturarven inkluderes. De samme kriterier er i øvrigt også blevet medtaget af 
Kommissionen i bilag III om de udvælgelseskriterier, som den kompetente myndighed skal 
tage højde for ved fastlæggelsen af, om de i bilag II nævnte projekter skal underkastes en 
miljøkonsekvensvurdering.

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 13
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. En oversigt over de væsentligste 
alternativer, som bygherren har 
undersøgt, og oplysninger om de vigtigste 
grunde til valget under hensyn til 
virkningerne på miljøet. 

Or. it

Begrundelse

Der bør også gives en kort oversigt over de væsentligste alternativer til projektet, som 
bygherren har undersøgt, i forbindelse med den forundersøgelse, der kendetegner 
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vurderingens screeningfase, således at den kompetente myndighed får fuldstændige 
oplysninger om det påtænkte projekt. 

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 14
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG III –
UDVÆLGELSESKRITERIER 
OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 4 

BILAG III –
UDVÆLGELSESKRITERIER 
OMHANDLET I ARTIKEL 4, STK. 4
(KRITERIER TIL FASTLÆGGELSE 
AF, OM PROJEKTER NÆVNT I BILAG 
II SKAL UNDERKASTES EN 
MILJØKONSEKVENSVURDERING) 

Or. it

Begrundelse

For at øge læsevenligheden og gøre teksten umiddelbart forståelig, foreslås det, at der 
udtrykkeligt henvises til bilagets emne efter artikelhenvisningen.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 14
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – stk. 2 – litra c – nr. v

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it
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Begrundelse

Ændringsforslaget tager sigte på at skabe klarhed omkring, at de områder, hvor projekternes 
placering skal vurderes særlig omhyggeligt i forbindelse med den indledende 
screeningprocedure, omfatter "beskyttede" områder, dvs. områder, som er miljøbeskyttede i 
henhold til national lovgivning, først og fremmest på grund af landskabsbestemmelser, men 
også på grund af hydrogeologiske bestemmelser.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 14
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

BILAG IV – OPLYSNINGER 
OMHANDLET I ARTIKEL 5, STK. 1

BILAG IV – OPLYSNINGER 
OMHANDLET I ARTIKEL 5, STK. 1 
(OPLYSNINGER, SOM BYGHERREN 
HAR PLIGT TIL AT GIVE I 
MILJØRAPPORTEN)

Or. it

Begrundelse

For at øge læsevenligheden og gøre teksten umiddelbart forståelig, foreslås det, at der 
udtrykkeligt henvises til bilagets emne efter artikelhenvisningen.

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 14
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Beskrivelse af projektet, herunder 
navnlig:

1. Beskrivelse af projektet betragtet som 
helhed, herunder navnlig:

Or. it
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Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 14
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8. En vurdering af, hvilke natur- og 
menneskeskabte katastroferisici og ulykker 
projektet kan være sårbart over for, og, om 
relevant, en beskrivelse af de påtænkte 
foranstaltninger til forebyggelse af disse 
risici samt katastrofeberedskab og -
håndtering (f.eks. som påkrævet i henhold 
til Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om 
kontrol med risikoen for større uheld med 
farlige stoffer og om ændring og 
efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 
96/82/EF1).

___________________
1 EUT L 197 af 24.7.2012, s. 1.

Or. it

Begrundelse

Der medtages en ajourført henvisning til Seveso III-direktivet.
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BEGRUNDELSE

Direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet (VVM-direktivet) ser beskedent ud, men er faktisk det vigtigste direktiv i EU's 
miljøpolitik. Ca. 200 projekttyper falder ind under dets anvendelsesområde, lige fra 
konstruktionen af broer, havne, motorveje og lossepladser til intensivt svine- eller 
fjerkræopdræt1.

I VVM-direktivet fastlægges det enkle, men grundlæggende princip om en "informeret 
beslutning". Det betyder, at før der gives tilladelse til at gennemføre et offentligt eller privat 
projekt, der kan have indvirkning på miljøet, har de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne juridisk pligt til at indhente de nødvendige oplysninger for at kunne foretage 
en miljøkonsekvensvurdering.

Selv om det nuværende direktiv 2011/92/EU hovedsagelig er af proceduremæssig karakter, 
har det til formål at sikre den miljømæssige bæredygtighed af de projekter, der falder ind 
under dets anvendelsesområde. Disse projekter er opdelt i to kategorier: projekter, som i 
betragtning af deres specifikke karakteristika er underlagt en obligatorisk VVM (bilag I), og 
projekter, som skal underkastes en screening (screeningproceduren – bilag II).

I de 28 år, hvor dette direktiv er blevet anvendt, har det haft en vis succes, hvad angår 
harmoniseringen af principperne for miljøkonsekvensvurdering på europæisk plan, men der er 
kun blevet foretaget tre marginale ændringer af direktivet2, selv om den politiske, juridiske og 
tekniske kontekst har udviklet sig betydeligt. Der er desuden blevet identificeret nogle 
svagheder, som har givet anledning til et stort antal retssager både på nationalt plan og ved 
EU-Domstolen. Endelig har Domstolen i de senere år skabt klarhed om fortolkningen af visse 
bestemmelser, f.eks. ved at præcisere, at nedrivninger skal falde ind under projektdefinitionen 
(sag C-50/09).

For at imødegå den kritik, der har været, og for at tilpasse direktivets tekst til EU's nye 
politiske prioriteringer, såsom strategien for jordbundsbeskyttelse, køreplanen for et 
ressourceeffektivt Europa og Europa 2020-strategien, har Kommissionen udarbejdet 
nærværende forslag til ændring af VVM-direktivet.

I tråd med EU's prioriteringer medtager man i forslaget biodiversitet, brug af naturressourcer, 
klimaændringer og risici for naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer blandt de 
faktorer, som et projekts indvirkning skal vurderes ud fra. I forslaget kræves det desuden, at 
projekterne vurderes under hensyntagen til kumuleringen med andre projekter eller aktiviteter, 
så man undgår den skadelige praksis med at opdele arbejdet i partier for at mindske de 
identificerede miljøpåvirkninger.

Hvad screeningproceduren angår, har forslaget til formål at sikre, at kun projekter med 
væsentlige virkninger for miljøet bliver underkastet en VVM på baggrund af de specifikke 
                                               
1 Ifølge Kommissionens konsekvensvurdering er der i Unionen hvert år mellem 15 000 og 26 000 VVM'er, 
mellem 27 000 og 33 800 screeningprocedurer og mellem 1 370 og 3 380 positive screeninger.
2 Det oprindelige direktiv 85/337/EØF er ændret ved direktiv 97/11/EF, 2003/35/EF og 2009/31/EF og 
kodificeret ved direktiv 2011/92/EU.
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oplysninger, som bygherren giver den kompetente myndighed (bilag II.A). Kommissionen 
foreslår endvidere at udvide listen over de udvælgelseskriterier, som screeningafgørelsen 
bygger på, og at fastsætte tidsfristen for afgørelsens vedtagelse til tre måneder (som kan 
forlænges med yderligere tre måneder). 

Med hensyn til oplysningernes kvalitet foreslår Kommissionen, at de kompetente 
myndigheder i samråd med bygherren fastlægger, hvor omfattende og detaljerede oplysninger 
der skal medtages i miljørapporten (afgrænsning af anvendelsesområdet eller scoping). 
Ydermere indføres der en obligatorisk vurdering af rimelige alternativer til det påtænkte 
projekt og en pligt til overvågning efter VVM, såfremt et projekt har væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet. 

Hvad angår den administrative forenkling, foreslår Kommissionen, med det formål at 
fastlægge klare tidsfrister for alle VVM-faserne, at fastsætte minimum- og maksimumfrister 
for den offentlige høring og den endelige afgørelse, og at der i medlemsstaterne indføres en 
"VVM-kvikskranke" for at samordne proceduren med eventuelle miljøvurderinger, der 
kræves i henhold til anden lovgivning, f.eks. direktivet om industrielle emissioner, 
vandrammedirektivet eller habitatdirektivet.

Ordføreren er af den opfattelse, at det er nødvendigt at anvende en reelt bæredygtig 
udviklingsmodel i hele Unionen, og ordføreren giver sin fulde og overbeviste støtte til 
Kommissionens forslag. De foreslåede ændringer tager således hovedsagelig sigte på at styrke 
forslaget ved at tilføje noget til nogle af passagerne for at gøre forslaget endnu mere 
virkningsfuldt og effektivt, lettere at gennemføre i national lovgivning og mere effektivt, når 
det gælder opnåelsen af miljøbeskyttelsesmålene. De vigtigste punkter i ændringsforslagene 
er opsummeret i det følgende. 

Offentlighedens deltagelse

I overensstemmelse med Århuskonventionen ønsker man at styrke den berørte offentligheds 
rolle i alle procedurens faser. God forvaltning kræver dialog mellem de berørte aktører og en 
klar og gennemsigtig procedure, der fremmer den berørte offentligheds rettidige bevidsthed 
om den mulige gennemførelse af et vigtigt projekt, potentielt styrker opbakningen til de 
vedtagne afgørelser og reducerer antallet af samt udgifterne til de retssager, som systematisk 
finder sted i medlemsstaterne, når man ikke har informeret ordentligt om projektet.

Interessekonflikter

Hele VVM-procedurens troværdighed bliver undergravet, hvis der ikke tages højde for klare 
bestemmelser for at undgå det alvorlige interessekonfliktfænomen. Ordføreren har personligt 
kunnet konstatere, at der i nogle tilfælde - på trods af den formelle opdeling mellem den 
kompetente myndighed og bygherren, og navnlig når bygherren er et offentligt organ - ofte 
sker en upassende sammenblanding af de to aktører, som svækker vurderingens objektivitet. 
Det er således nødvendigt at sikre, at den kompetente myndighed er fuldstændigt uafhængig 
af bygherren.

Korrigerende handling
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Ordføreren er helt enig i Kommissionens forslag om en efterfølgende overvågning af de 
projekter, der har væsentlige skadelige virkninger for miljøet, men anser det for absolut 
nødvendigt også at give bygherren pligt til at foretage en passende korrigerende handling, 
såfremt overvågningen viser, at de planlagte afbødende og kompenserende foranstaltninger 
for et tilladt projekt ikke er effektive.

Udarbejdelse og kontrol af miljørapporterne

Ordføreren mener navnlig, at det er af afgørende betydning at sikre, at miljørapporten 
kontrolleres af fuldstændigt uafhængige eksperter, som har tilstrækkelig teknisk kompetence 
på miljøområdet. Når det gælder det akkrediteringssystem for eksperterne, som 
Kommissionen foreslår, er ordføreren af den opfattelse - selv om han er enig i målsætningen 
om at sikre kontrollernes kvalitetsniveau - at et sådant system ville være meget vanskeligt for 
medlemsstaterne at gennemføre. Ordføreren foreslår derfor, at det udgår. 

Retssikkerhed

For at garantere den nødvendige retssikkerhed foreslår ordføreren, at der medtages en klar 
definition af biodiversitet på baggrund af FN's konvention om biologisk mangfoldighed, så 
det præciseres, at det omfatter alle plante- og dyrearter, og at det specificeres, at undtagelserne 
fra de fastsatte frister kun kan gives i særlige tilfælde. Hvad angår ikrafttrædelsen af de nye 
VVM-bestemmelser, er det efter ordførerens mening hensigtsmæssigt at sikre, at såfremt 
proceduren allerede er i en fremskreden fase (hvor miljørapporten allerede er indgivet), kan 
proceduren afsluttes efter den nugældende lovgivning.

Skifergas

Efter ordføreren opfattelse er det nødvendigt, ud fra forsigtighedsprincippet og sådan som 
Europa-Parlamentet anmoder om i sin beslutning af 21. november 2012 om 
miljøindvirkninger af udvinding af skifergas og skiferolie, at man i bilag I til direktivet 
medtager de såkaldte "ikkekonventionelle kulbrinter", således at de pågældende 
efterforsknings- og udvindingsprojekter systematisk underkastes en VVM. De 
produktionstærskler, der er taget højde for i det nugældende direktiv, tager nemlig ikke højde 
for de daglige produktionsniveauer af sådanne gasser og olier, hvilket gør, at sådanne 
projekter ikke er underlagt en obligatorisk VVM.

* * *
At skabe en ægte "grøn økonomi" er også ensbetydende med at sikre bæredygtigheden af de 
projekter, der skal gennemføres i EU, og at planlægge og gennemføre dem ud fra deres 
virkninger på ressourceeffektiviteten, klimaændringerne og tabet af biodiversitet, navnlig når 
det gælder de store infrastrukturprojekter. 

At vedtage det nye VVM-direktiv hurtigst muligt er ensbetydende med at gå fra ord til 
handling og give Den Europæiske Union et operativt instrument til at imødegå de globale 
udfordringer i det 21. århundrede.
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* * *
Ordføreren bifalder forslagene fra skyggeordførerne og kolleger i Europa-Parlamentet. 
Ordføreren og hans personale har modtaget udtalelser fra: AK EUROPA, WKÖ, Justice and 
Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC 
og NEEIP og har holdt en række møder med repræsentanterne for den litauiske og 
nederlandske regering, ordførerne for Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg samt repræsentanterne for organisationer som bl.a. Friends of the Earth 
Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-
Europe og TERNA. Ordføreren vil navnlig gerne takke Matteo Ceruti, Stefano Lenzi fra 
WWF Italia og Marco Stevanin. Ordføreren bærer alene ansvaret for de forslag, han har 
valgt at medtage i dette udkast til betænkning.


