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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0628),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0367/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
13 februari 20131,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den ...2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för transport och turism och utskottet för framställningar 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Erfarenheten har visat att 
efterlevnaden av bestämmelserna i direktiv 
2011/92/EU kan ha negativa effekter vid 
civila nödsituationer och åtgärder bör 
därför vidtas för att ge medlemsstaterna 
behörighet att inte tillämpa direktivet i 
vissa fall.

(13) Erfarenheten har visat att 
efterlevnaden av bestämmelserna i direktiv 
2011/92/EU kan ha negativa effekter när 
det gäller insatser vid civila 
nödsituationer, och åtgärder bör därför 
vidtas för att ge medlemsstaterna 
behörighet att inte tillämpa direktivet i 
specifika fall på projekt vars enda syfte är 
insatser i sådana nödsituationer för att 
skydda människoliv och miljön mot 
skador till följd av naturkatastrofer eller 
katastrofer framkallade av människan.

Or. it

Motivering

Man måste undvika att tillämpa undantag till MKB-direktivet utan orsak, vilket vissa 
medlemsstater tidigare ofta har gjort. Avsikten med den föreslagna formuleringen är att 
precisera och avgränsa de nödsituationer då medlemsstaterna kan besluta att låta bli att 
bedöma miljökonsekvenserna av vissa projekt som enbart genomförs vid allvarliga civila 
nödsituationer.  

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Erfarenheten har visat att det är 
nödvändigt att införa specifika 
bestämmelser för att förhindra 
intressekonflikter som kan uppstå mellan 
exploatören av ett visst projekt som är 
föremål för miljökonsekvensbedömning 
och de ansvariga myndigheter som avses i 
artikel 1.2 f i direktiv 2011/92/EU.  De 
ansvariga myndigheterna får framför allt 
inte vara samma person som exploatören 
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eller på något sätt vara beroende av, 
kopplade till eller underställda 
exploatören. Av samma skäl bör det 
fastställas att en myndighet som utsetts till 
ansvarig myndighet enligt 
direktiv 2011/92/EU inte får påta sig en 
sådan roll i förhållande till projekt som 
omfattas av miljökonsekvensbedömning 
och för vilka myndigheten själv är 
exploatör.

Or. it

Motivering

I vissa medlemsstater har erfarenheten visat att det måste införas specifika bestämmelser för 
att förhindra allvarliga intressekonflikter och garantera att miljökonsekvensbedömningens 
mål verkligen uppnås. De ansvariga myndigheter som ska genomföra 
miljökonsekvensbedömningen får inte på något sätt vara beroende av eller underställda 
exploatören.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Den miljörapport som exploatören ska 
lämna för ett projekt bör innehålla en 
bedömning av skäliga och relevanta 
alternativ till projektet, inklusive en 
bedömning av hur det befintliga 
miljötillståndet väntas utveckla sig om 
projektet inte genomförs 
(referensscenario), för att förbättra 
bedömningsprocessens kvalitet och göra 
det möjligt att i ett tidigt skede integrera 
miljöhänsyn i projektets utformning.

(18) Den miljörapport som exploatören ska 
lämna för ett projekt bör innehålla en 
bedömning av skäliga och relevanta 
alternativ till projektet, inklusive en 
bedömning av hur det befintliga 
miljötillståndet väntas utveckla sig om 
projektet inte genomförs 
(referensscenario), för att förbättra den 
komparativa bedömningsprocessens 
kvalitet och göra det möjligt att i ett tidigt 
skede integrera miljöhänsyn i projektets 
utformning, för att göra det möjligt att 
välja det mest hållbara beslutet med minst 
miljöpåverkan.

Or. it
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Motivering

Bedömningen av de olika alternativ som är motiverade för ett föreslaget projekt bör syfta till 
att möjliggöra ett välgrundat komparativt val av det alternativ som är mest hållbart och har 
minst miljöpåverkan.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Åtgärder bör vidtas för att se till att 
uppgifterna i miljörapporterna är 
fullständiga och av tillräckligt hög kvalitet 
i enlighet med bilaga IV till direktiv 
2011/92/EU. För att förhindra att dubbla 
bedömningar görs bör medlemsstaterna 
ha i åtanke att det kan göras 
miljöbedömningar på olika nivåer och 
enligt olika rättsakter.

(19) Åtgärder bör vidtas för att se till att 
uppgifterna i miljörapporterna är 
fullständiga och av tillräckligt hög kvalitet 
i enlighet med bilaga IV till direktiv 
2011/92/EU.

Or. it

Motivering

Man måste förhindra att exploatören ignorerar sin skyldighet att införa alternativ till det 
föreslagna projektet i miljörapporten helt enkelt för att alternativen borde ha bedömts redan i 
planeringsskedet.  

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Man bör se till att de experter som 
kontrollerar miljörapporterna tack vare 
sina kvalifikationer och erfarenheter har 
den tekniska kompetens som krävs för att 
utföra de uppgifter som avses i 
direktiv 2011/92/EU på ett ur vetenskaplig 
synpunkt objektivt sätt, fullständigt 
oberoende av exploatören och de 
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ansvariga myndigheterna.

Or. it

Motivering

Det är ett grundläggande krav att de experter som får i uppdrag av de ansvariga 
myndigheterna att kontrollera uppgifterna i miljörapporten är fullständigt oberoende. Syftet 
med detta krav är att garantera högkvalitativ miljökonsekvensbedömning, och kontrollerna 
bör utföras på ett ur vetenskaplig synpunkt objektivt sätt, helt oavhängigt och utan påverkan.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det bör införas minimikrav för 
kontroll av sådan betydande negativ 
påverkan som antas uppstå till följd av 
anläggning och drift av projekt, för att se 
till att medlemsstaterna har samma 
tillvägagångssätt och för att se till att det 
efter genomförandet av minsknings- och 
kompensationsåtgärder inte uppstått 
effekter som överstiger de som man 
förutsåg från början. Denna kontroll bör 
inte överlappa eller utöka den kontroll som 
krävs enligt annan unionslagstiftning.

(21) Det bör införas minimikrav för 
kontroll av sådan betydande negativ 
påverkan som antas uppstå till följd av 
genomförande och drift av projekt, för att 
se till att medlemsstaterna har samma 
tillvägagångssätt och för att se till att det 
efter genomförandet av minsknings- och 
kompensationsåtgärder inte uppstått 
effekter som överstiger de som man 
förutsåg från början. Denna kontroll bör 
inte överlappa eller utöka den kontroll som 
krävs enligt annan unionslagstiftning. Om 
kontrollresultaten visar på oförutsedd 
negativ påverkan bör det fastställas 
lämpliga korrektiva åtgärder mot denna 
påverkan i form av ytterligare 
avhjälpnings- och/eller 
kompensationsåtgärder.

Or. it

Motivering

Det är mycket viktigt att det införs kontrollåtgärder i det nya MKB-direktivet. För att 
förhindra att efterhandskontrollerna blir ett självändamål bör man dock fastställa att 
exploatören ska vidta ytterligare korrigerande åtgärder för att råda bot på eventuella 
oförutsedda negativa konsekvenser av ett godkänt projekt om avhjälpnings- och 
korrigeringsåtgärderna visar sig ineffektiva. 
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att främja ett effektivare 
beslutsfattande och öka rättssäkerheten bör 
det införas tidsramar för de olika stegen i 
miljöbedömningen av projekt, där hänsyn 
även tas till projektet art, komplexitet, 
lokalisering och omfattning. Dessa 
tidsramar bör under inga omständigheter 
äventyra de höga miljöskyddsnormerna, 
särskilt inte dem som följer av annan 
unionslagstiftning på miljöområdet, inte 
heller allmänhetens möjlighet till effektivt 
deltagande eller rätt till rättslig prövning.

(22) För att främja ett effektivare 
beslutsfattande och öka rättssäkerheten bör 
det införas tidsramar för de olika stegen i 
miljöbedömningen av projekt, där hänsyn 
även tas till projektet art, komplexitet, 
lokalisering och omfattning. Dessa 
tidsramar bör under inga omständigheter 
äventyra de höga miljöskyddsnormerna, 
särskilt inte dem som följer av annan 
unionslagstiftning på miljöområdet, inte 
heller allmänhetens möjlighet till effektivt 
deltagande eller rätt till rättslig prövning, 
och eventuella förlängningar bör endast 
beviljas i undantagsfall.

Or. it

Motivering

En tydlig definition av tidsramarna är viktig för att garantera ett tydligt rättsläge för samtliga 
aktörer i förfarandet för miljökonsekvensbedömning. Därför bör man specificera att 
eventuella förlängningar av tidsfristerna får medges endast i undantagsfall.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) De produktionstak som fastställs för 
olja och naturgas i bilaga I till 
direktiv 2011/92/EU beaktar inte de 
särskilda egenskaperna hos de dagliga 
produktionsnivåerna av okonventionella 
kolväten, som ofta är mycket varierande 
och lägre. Därför omfattas projekt som 
avser sådana kolväten inte av någon 
obligatorisk konsekvensbedömning trots 
deras miljöpåverkan. Mot bakgrund av 
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försiktighetsprincipen och 
Europaparlamentets uppmaning i 
resolutionen av den 21 november 2012 om 
miljöpåverkan av utvinning av skiffergas 
och skifferolja (P7_TA(2012)0443), bör 
okonventionella kolväten (skiffergas och 
skifferolja, tät gas och metan i kolbädd), 
som definieras enligt sina geologiska 
karakteristika, införas i bilaga I 
till direktiv 2011/92/EU oavsett de 
kvantiteter som utvinns, så att 
prospekterings- och utvinningsprojekt 
som avser kolväten systematiskt omfattas 
av miljökonsekvensbedömning.

Or. it

Motivering

Det nuvarande direktivet beaktar inte de dagliga produktionsnivåerna för okonventionella 
kolväten, vilket innebär att de aktuella projekten inte omfattas av obligatorisk 
miljökonsekvensbedömning trots sin miljöpåverkan. Mot bakgrund av försiktighetsprincipen 
och Europaparlamentets uppmaning i resolutionen av den 21 november 2012 föreslås det att 
man ska införa okonventionella kolväten (skiffergas och skifferolja samt tät gas enligt punkt 1 
och metan i kolbädd enligt punkt 2) i bilaga I till direktivet för att de relevanta projekten 
systematiskt ska omfattas av miljökonsekvensbedömning.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) De nya bestämmelserna bör även gälla 
projekt där tillståndsansökan har lämnats 
innan tidsfristen för införlivande har löpt ut 
och där miljökonsekvensbedömningen inte 
har slutförts före detta datum.

(24) De nya bestämmelserna bör även gälla 
projekt där tillståndsansökan har lämnats 
innan tidsfristen för införlivande har löpt ut 
och där miljörapporten inte har lämnats
före detta datum.

Or. it

Motivering

För att garantera ett tydligt rättsläge och förhindra överdrivna bördor för aktörerna när ett 
förfarande för miljökonsekvensbedömning redan är långt framskridet och miljörapporten 
redan har lämnats bör man se till att förfarandet kan slutföras enligt den nuvarande 
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lagstiftningen utan att det är nödvändigt att börja om från början enligt de nya 
bestämmelserna.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) I syfte att anpassa urvalskriterierna 
och den information som ska lämnas i 
miljörapporten till den senaste 
utvecklingen inom teknik och relevanta 
förfaranden, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på bilagorna II.A, III och IV till direktiv 
2011/92/EU. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå.

(26) I syfte att anpassa urvalskriterierna 
och den information som ska lämnas i 
miljörapporten till den senaste 
utvecklingen inom teknik och relevanta 
förfaranden, bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen med avseende 
på bilagorna II.A, III och IV till direktiv 
2011/92/EU. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå. Då kommissionen 
förbereder och utarbetar delegerade akter 
bör den se till att relevanta handlingar 
översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. it

(Se ändringsförslaget till skäl 27.)

Motivering

Tekniskt ändringsförslag för att anpassa skälets ordalydelse till aktuell praxis.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 

utgår
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se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och 
rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. it

(Se ändringsförslaget till skäl 27.)

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”g) miljökonsekvensbedömning: 
utarbetande av en miljörapport, 
genomförande av samråd (bland annat med 
den berörda allmänheten och 
miljömyndigheter), den ansvariga 
myndighetens bedömning, med beaktande 
av miljörapporten och resultaten av 
samråden vid tillståndsgivningen, samt 
tillhandahållande av information om 
beslutet i enlighet med artiklarna 5–10.”

(Berör inte den svenska versionen)

Or. it

Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)
Direktiv 2011/92/EU 
Artikel 1 – punkt 2 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba)I punkt 2 ska följande definition 
läggas till:
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”ga) biologisk mångfald: 
variationsrikedomen bland levande 
organismer av alla ursprung, bland annat 
alla växt- och djurarter samt deras 
livsmiljöer, liksom landbaserade, marina 
och andra akvatiska ekosystem samt de 
ekologiska komplex i vilka dessa 
organismer ingår; detta innefattar 
mångfald inom arter, mellan arter och av 
ekosystem.”

Or. it

Motivering

Man bör till fullo tillstyrka den princip enligt vilken de betydande direkta och indirekta 
effekterna av ett projekt beträffande biologisk mångfald bör bedömas. För att uppnå ett 
tydligt rättsläge föreslås det därför att definitionen av biologisk mångfald bör preciseras 
utgående från artikel 2 i FN-konventionen om biologisk mångfald.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Medlemsstaterna får, efter bedömning 
från fall till fall och inom ramen för den 
nationella lagstiftningen, besluta att inte 
tillämpa detta direktiv på projekt som 
enbart avser det nationella försvaret eller 
civil beredskap om de anser att det skulle 
inverka negativt på detta syfte.

”3. Medlemsstaterna får, efter bedömning 
från fall till fall och inom ramen för den 
nationella lagstiftningen, besluta att inte 
tillämpa detta direktiv på projekt som 
enbart avser det nationella försvaret eller 
civil beredskap i syfte att skydda 
människoliv och miljön mot skador till 
följd av naturkatastrofer eller katastrofer 
framkallade av människan, om de anser 
att det skulle inverka negativt på detta 
syfte.

Or. it
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Motivering

Man måste undvika att tillämpa undantag till MKB-direktivet utan orsak, vilket vissa 
medlemsstater tidigare ofta har gjort. Avsikten med den föreslagna formuleringen är att 
precisera och avgränsa de nödsituationer då medlemsstaterna kan besluta att låta bli att 
bedöma miljökonsekvenserna av vissa projekt som enbart genomförs vid allvarliga civila 
nödsituationer. Dessutom görs en språklig ändring till den italienska versionen som inte 
berör den svenska.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
projekt som i detalj regleras genom 
särskild nationell lagstiftning, förutsatt att 
målen med detta direktiv, däribland 
tillhandahållandet av information, uppnås 
genom lagstiftningsförfarandet. Vartannat 
år från och med det datum som anges i 
artikel 2.1 i direktiv XXX [OPOCE please 
introduce the n° of this Directive], ska 
medlemsstaterna informera kommissionen 
om hur de har tillämpat denna 
bestämmelse.”

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
projekt som i detalj regleras genom 
särskild nationell lagstiftning, förutsatt att 
målen med detta direktiv, däribland 
tillhandahållandet av information, samråd 
med den berörda allmänheten och 
tillgång till rättslig prövning, uppnås 
genom lagstiftningsförfarandet. Vartannat 
år från och med det datum som anges i 
artikel 2.1 i direktiv XXX [OPOCE please 
introduce the n° of this Directive], ska 
medlemsstaterna informera kommissionen 
om hur de har tillämpat denna 
bestämmelse.”

Or. it

Motivering

I enlighet med Århuskonventionen om tillgång till information bör allmänhetens deltagande i 
beslutsprocessen och tillgången till rättslig prövning på miljöområdet, samrådet med 
allmänheten och möjligheten att vända sig till domstol tas med bland de villkor som är 
nödvändiga för att kunna utesluta projekt, som regleras i detalj genom en särskild nationell 
rättsakt, från miljökonsekvensbedömning i enlighet med MKB-direktivet.
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Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 4a:
”4a. Medlemsstaterna ska utse den 
ansvariga myndigheten eller de ansvariga 
myndigheterna på ett sätt som garanterar 
att de är fullständigt oberoende när de 
utför sina uppgifter enligt detta direktiv. 
Den ansvariga myndigheten eller de 
ansvariga myndigheterna ska framför allt 
utses på ett sätt som förhindrar att de är 
beroende av, kopplade till eller 
underställda varandra, sina enheter eller 
exploatören. En ansvarig myndighet får 
inte utföra uppgifter enligt detta direktiv 
när det gäller ett projekt för vilket 
myndigheten själv är exploatör.”

Or. it

Motivering

I vissa medlemsstater har erfarenheten visat att det måste införas specifika bestämmelser för 
att förhindra allvarliga intressekonflikter och garantera att miljökonsekvensbedömningens 
mål verkligen uppnås. De ansvariga myndigheter som ska genomföra 
miljökonsekvensbedömningen får inte på något sätt vara beroende av eller underställda 
exploatören.

Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt det samordnade förfarandet ska den 
ansvariga myndigheten samordna de olika 

Enligt det samordnade förfarandet ska den 
ansvariga myndigheten samordna de olika 
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individuella bedömningar som krävs enligt 
berörda delar av unionslagstiftningen och 
som utfärdas av flera myndigheter, utan att 
det påverkar andra, motstridiga 
bestämmelser i annan tillämplig 
unionslagstiftning.

individuella bedömningar som krävs enligt 
berörda delar av unionslagstiftningen och 
som utfärdas av olika myndigheter, utan att 
det påverkar andra, motstridiga 
bestämmelser i annan tillämplig 
unionslagstiftning. 

Or. it

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2011/92/EU 
Artikel 2 – punkt 3 – stycke 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska samarbeta med 
medlemsstaterna och ge dem det stöd som 
krävs för att fastställa och genomföra de 
samordnade eller gemensamma 
förfaranden som anges i denna artikel.

Or. it

Motivering

Kommissionen bör tillhandahålla allt det stöd som krävs för att medlemsstaterna ska kunna 
organisera de samordnade och gemensamma förfarandena på ett effektivt sätt.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU 
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 2 ska punkt 4 ersättas med 
följande:
”4. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 7 får medlemsstaterna i 
undantagsfall besluta att ett visst projekt 
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helt eller delvis ska undantas från 
föreskrifterna i detta direktiv.
Medlemsstaterna ska i så fall
-a) samråda med den berörda 
allmänheten,
a) undersöka om någon annan form av 
bedömning skulle vara lämplig,
b) se till att uppgifter som erhållits 
genom en sådan annan form av 
bedömning som avses i led a, uppgifter 
om beslutet om undantaget samt skälen 
för detta görs tillgängliga för den 
berörda allmänheten,
c) innan tillstånd ges, infomera 
kommissionen om skälen för undantaget 
samt, när det är tillämpligt, bifoga de 
uppgifter som gjorts tillgängliga för de 
egna medborgarna.
Kommissionen ska genast 
vidarebefordra de mottagna 
handlingarna till övriga medlemsstater.
Kommissionen ska årligen rapportera 
till Europaparlamentet och rådet om 
tillämpningen av denna punkt.”

Or. it

Motivering

I enlighet med Århuskonventionen införs samråd med den berörda allmänheten såsom det 
första villkor som medlemsstaterna bör uppfylla om de beslutar att helt eller delvis undanta 
ett visst projekt från bestämmelserna i detta direktiv.

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Miljökonsekvensbedömningen ska i varje 
enskilt fall och i enlighet med artiklarna 4–

Miljökonsekvensbedömningen ska i varje 
enskilt fall och i enlighet med artiklarna 4–
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11 på ett lämpligt sätt identifiera, beskriva 
och bedöma de betydande direkta och 
indirekta effekterna av ett projekt 
beträffande

11 på ett lämpligt sätt identifiera, detaljerat 
beskriva och bedöma de betydande direkta 
och indirekta effekterna av ett projekt i sin 
helhet beträffande 

Or. it

Motivering

I olika delar av texten införs ett uttryckligt krav att ett projekt och dess konsekvenser ska 
beskrivas i sin helhet och i detalj. Detta görs för att omöjliggöra ett av de kryphål som 
exploatörerna brukar använda mest frekvent för att förbigå det korrekta 
konsekvensbedömningsförfarandet, nämligen att dela upp arbetena i flera enheter för att 
minska deras miljökonsekvenser.

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) mark, jord, vatten, luft och 
klimatförändring,

b) mark, jord, underliggande jordlager, 
vatten, luft och klimatförändring,

Or. it

Motivering

Erfarenheten har visat att det inte räcker att föreskriva att konsekvensbedömningen ska 
fastställa de betydande effekterna av ett projekt som hänför sig till mark, jord och vatten för
att man ska uppnå ett effektivt skydd mot förorening av djupliggande grundvattenskikt.  
Därför föreslås det att begreppet underliggande jordlager uttryckligen ska tas med bland de 
miljöfaktorer som ska undersökas i samband med bedömningen. 

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU 
Artikel 4 – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Den ansvariga myndigheten ska fatta ”5. Den ansvariga myndigheten ska fatta 
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sitt beslut enligt punkt 2, baserat på den 
information som exploatören lämnar och, i 
tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet 
av studier, preliminära kontroller eller 
bedömningar av miljöpåverkan som gjorts 
till följd av annan unionslagstiftning. Det 
beslut som anges i punkt 2 ska

sitt beslut enligt punkt 2, baserat på den 
information som exploatören lämnar, med 
hänsyn till eventuella observationer från 
allmänheten och de ansvariga lokala 
myndigheterna och, i tillämpliga fall, med 
hänsyn till resultatet av studier, preliminära 
kontroller eller bedömningar av 
miljöpåverkan som gjorts till följd av 
annan unionslagstiftning. Det beslut som 
anges i punkt 2 ska

Or. it

Motivering

I enlighet med Århuskonventionen ska den ansvariga myndigheten garantera att 
beslutsprocessen är öppen för insyn. Därför bör allmänheten och de ansvariga lokala 
myndigheterna göras delaktiga ända från första början i den preliminära 
behovsbedömningsetappen. 

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU 
Artikel 4 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) offentliggöras. (Berör inte den svenska versionen)

Or. it

Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led b
Direktiv 2011/92/EU 
Artikel 4 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
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beslut enligt punkt 2 inom tre månader från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning kan den ansvariga myndigheten 
förlänga tidsfristen med ytterligare tre 
månader; i så fall ska den ansvariga 
myndigheten informera exploatören om 
skälen till detta och om beräknat 
beslutsdatum.

beslut enligt punkt 2 inom tre månader från 
den dag då tillståndsansökan lämnades och 
förutsatt att exploatören har lämnat all 
information som krävs. Beroende på 
projektets art, komplexitet, lokalisering och 
omfattning i sin helhet kan den ansvariga 
myndigheten i undantagsfall förlänga 
tidsfristen med ytterligare tre månader; i så 
fall ska den ansvariga myndigheten 
skriftligen informera exploatören om 
skälen till detta och om beräknat 
beslutsdatum samt ställa de uppgifter som 
avses i artikel 6.2 till allmänhetens 
förfogande. 

Or. it

Motivering

Ett tydligt rättsläge måste garanteras när det gäller tidsramarna. Beslut om att förlänga 
tremånadersfristen bör således endast gälla i undantagsfall och meddelas skriftligen för att 
garantera insyn i förfarandet i enlighet med Århuskonventionen.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på 

”1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art samt alternativ till 
projektet.En detaljerad förteckning över 
vilken information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.



PE508.221v01-00 22/46 PR\932755SV.doc

SV

olika nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller 
utifrån andra bedömningskrav. En 
detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

Or. it

Motivering

Den text som vi föreslår ska utgå skulle kunna leda till att man utesluter skyldigheten att 
införa alternativ till det föreslagna projektet i miljörapporten, helt enkelt för att alternativen 
borde ha bedömts redan i planeringsskedet. Detta skulle medföra en risk för kringgående av 
bestämmelserna i detta mycket viktiga skede av förfarandet, vilket kommissionen själv 
erkänner i sin rapport om tillämpningen av MKB-direktivet och dess verkan 
(COM(2009)0378, avsnitt 3.2.2.) av den 23 juli 2009. 

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU 
Artikel 5 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa alternativ, medräknat bedömningen 
av konsekvenserna av att ett projekt inte 
genomförs (grundscenariot), möjliggör en 
en komparativ bedömning av de olika 
lösningar som föreslagits för att man ska 
kunna välja det mest hållbara alternativet 
med minst miljöpåverkan.

Or. it

Motivering

I artikeldelen bör det specificeras att målet med bedömning av eventuella rationella alternativ 
till ett föreslaget projekt är att möjliggöra komparativa val av det mest hållbara alternativet 
med minst miljöpåverkan (vilket klargörs på vederbörligt sätt i punkt 2 i bilaga IV). Den 
föreslagna ordalydelsen klargör att bedömningen av dessa alternativ även måste innefatta ett 
s.k. grundscenario eller nollalternativ, dvs. att projektet inte genomförs.
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Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1 och exploatören, besluta hur 
omfattande och detaljerad den information 
ska vara som exploatören ska lämna i 
miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 
den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa

(Berör inte den svenska versionen)

Or. it

Motivering

Berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvariga myndigheten kan även söka 
stöd från de auktoriserade och tekniskt 
behöriga experter som avses i punkt 3 i den 
här artikeln. Den ansvariga myndigheten 
får senare endast begära mer information 
av exploatören om detta är motiverat till 
följd av nya omständigheter och om 
myndigheten anger skälen till detta.

Den ansvariga myndigheten kan även söka 
stöd från de tekniskt behöriga experter som 
avses i punkt 3 i den här artikeln. Den 
ansvariga myndigheten får senare endast 
begära mer information av exploatören om 
detta är motiverat till följd av nya 
omständigheter och om myndigheten anger 
skälen till detta. 

Or. it
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Motivering

Obligatoriskt införande av ett system med ackreditering av tekniskt behöriga experter skulle i 
hög grad försvåra tillämpningen för medlemsstaterna och de ekonomiska aktörerna, som ofta 
redan har den interna kompetens som behövs.

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av ackrediterade och tekniskt 
behöriga experter eller

a) exploatören se till att miljörapporten 
utarbetas av tekniskt behöriga experter och 

Or. it

Motivering

För att garantera miljörapportens kvalitet även om systemet med ackreditering stryks bör 
tekniskt behöriga experter såväl utarbeta som kontrollera rapporten.

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av ackrediterade 
och tekniskt behöriga experter och/eller 
nationella expertkommittéer. 

b) den ansvariga myndigheten se till att 
miljörapporten verifieras av tekniskt 
behöriga experter och/eller nationella 
expertkommittéer. 

Or. it
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Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av tekniskt behöriga experter (t.ex. 
erforderliga kvalifikationer och 
erfarenheter samt tilldelning av 
utvärderingsuppdrag) ska fastställas av 
medlemsstaterna. I vilket fall som helst ska 
de tekniskt behöriga experterna och de 
nationella expertkommittéerna lämna 
tillräckliga garantier för sin behörighet 
och opartiskhet vid kontrollen av 
miljörapporter eller andra miljöuppgifter 
enligt detta direktiv samt garantera en 
vetenskapligt objektiv, oberoende 
bedömning utan ingripande eller 
påverkan från den ansvariga 
myndighetens, exploatörens eller de 
nationella myndigheternas sida.”

Or. it
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Motivering

Fullständigt oberoende är ett grundläggande krav för de experter som får i uppdrag av de 
ansvariga myndigheterna att kontrollera uppgifterna i miljörapporten. Syftet med detta krav 
är att garantera högkvalitativ miljökonsekvensbedömning, och kontrollerna bör utföras på ett 
ur vetenskaplig synpunkt objektivt sätt, helt oavhängigt och utan påverkan.

Ändringsförslag 33

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) I punkt 2 ska inledningen ersättas 
med följande:
”2. Allmänheten ska, genom offentliga 
meddelanden och på annat lämpligt sätt, 
såsom med hjälp av elektroniska medier 
när sådana är tillgängliga, informeras 
om följande på ett tidigt stadium under 
de beslutsprocesser på miljöområdet 
som avses i artikel 2.2, och senast så 
snart som information rimligen kan 
ges:”

Or. it

Motivering

Genom ändringsförslaget byts den ursprungliga formuleringen ”eller” ut mot ordet ”och”, 
för att informationen till allmänheten både ska lämnas genom offentliga meddelanden och via 
elektroniska medier, som den breda allmänheten har tillgång till men inte nödvändigtvis alla 
potentiellt berörda.

Ändringsförslag 34

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

(-aa) I punkt 2 ska led f ersättas med 
följande:
”f) Uppgift om när och var samt på 
vilket sätt relevant information kommer 
att göras tillgänglig för att garantera den 
berörda allmänhetens möjlighet att få 
information även på platser nära de 
områden där projektet ska genomföras, 
utöver de lokaler som den ansvariga 
myndigheten har valt.” 

Or. it

Motivering

Det sista tillägget behövs för att fastställa åtgärder som gynnar en effektiv och inte enbart 
teoretisk tillgång till miljöinformation för den berörda allmänheten.  Som kommissionen 
begär i sin rapport om tillämpningen av MKB-direktivet och dess verkan (COM(2009)0378, 
avsnitt 3.3) av den 23 juli 2009 syftar ändringsförslaget till att avskaffa ett ofta 
förekommande hinder för allmänhetens konkreta deltagande.

Ändringsförslag 35

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Ändringsförslag 36

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Den föreslagna ordalydelsen förefaller lämpligare för att fastställa hur allmänheten ska 
kunna delta och bidra.

Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Motivering

Genom ändringsförslaget fastställs uttryckligen en konkret möjlihget för den ansvariga 
myndigheten att inte bevilja tillstånd för ett projekt om bedömningsförfarandet visar att det 
kommer att få betydande negativ miljöpåverkan. Den nuvarande ordalydelsen riskerar att 
bädda för tolkningar som sannolikt kan minska miljökonsekvensbedömningarnas betydelse, 
dvs. att garantera miljömässig hållbarhet för de godkända projekten. 

Ändringsförslag 38

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid en eventuell översyn av 
miljörapporten måste det dock 
säkerställas att allmänheten får 
information i enlighet med artikel 6.2. 

Or. it

Motivering

Miljörapporten ligger till grund för den ansvariga myndighetens slutliga beslut om huruvida 
ett projekt ska beviljas tillstånd eller inte. I enlighet med Århuskonventionen ska den berörda 
allmänheten underrättas om huruvida rapporten eventuellt ska revideras.

Ändringsförslag 39

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

Om den ansvariga myndigheten beslutar att bevilja tillstånd för ett projekt med betydande 
negativ miljöpåverkan bör kontrollen av detta omfatta samtliga projektetapper, medräknat 
genomförandet och förvaltningen.

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den typ av faktorer som ska kontrolleras 
och kontrollens varaktighet ska vara rimlig 
i förhållande till projektets art, lokalisering 
och omfattning samt till hur betydande 
miljöpåverkan är. Resultaten av denna 
kontroll ska meddelas den ansvariga 
myndigheten och göras tillgängliga för
allmänheten.

Or. it

Motivering

Den berörda allmänheten bör också informeras om resultatet av den kontroll som ska göras 
såvida den ansvariga myndigheten beslutar att bevilja tillstånd för ett projekt med betydande 
negativ miljöpåverkan. 

Ändringsförslag 41

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

Om kontrollresultaten visar på oförutsedd 
negativ påverkan ska exploatören vidta 
korrektiva åtgärder mot denna påverkan i 
form av ytterligare avhjälpnings- och/eller 
kompensationsåtgärder. De korrektiva 
åtgärder som exploatören föreslår ska 
göras tillgängliga för allmänheten och 
godkännas av den ansvariga myndighet 
som ser till att åtgärderna följs. 

Or. it

Motivering

Det är mycket viktigt att det införs kontrollåtgärder i det nya MKB-direktivet. För att 
förhindra att efterhandskontrollerna blir ett självändamål bör man dock göra mer än så, och 
fastställa att exploatören ska vidta ytterligare korrigerande åtgärder för att råda bot på 
eventuella oförutsedda negativa konsekvenser av ett godkänt projekt om avhjälpnings- och 
korrigeringsåtgärderna visar sig ineffektiva. 

Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Motivering

En tydlig definition av tidsramarna är viktig för att garantera ett tydligt rättsläge för samtliga 
aktörer i förfarandet. Det är därför viktigt att specificera att eventuella förlängningar av 
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tremånadersfristen endast kan beviljas i undantagsfall om projektets art, komplexitet, 
lokalisering och omfattning motiverar det, liksom att skälen till förlängningarna ska meddelas 
på ett offentligt och insynsvänligt sätt.

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om ett projekt inte genomförs inom 
fem år efter en 
miljökonsekvensbedömning ska 
uppgifterna i bedömningen uppdateras.

Or. it

Motivering

Miljökonsekvensbedömningens kvalitet baseras på att de uppgifter som samlats in under 
förfarandets gång är tillförlitliga. Som kommissionen begär i sin rapport om tillämpningen av
MKB-direktivet och dess verkan (COM(2009)0378, avsnitt 3.2.2) syftar denna nya punkt till 
att slå fast den längsta giltighetstiden för de uppgifter som samlats in under ett MKB-
förfarande.

Ändringsförslag 44

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”3. Medlemsstaterna kan även besluta att 
offentliggöra den information som avses i 
punkt 1 när den ansvariga myndigheten 
färdigställer sin 
miljökonsekvensbedömning av projektet, 
innan det fattas beslut om huruvida 
tillstånd ska beviljas eller inte.”

Or. it
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Motivering

Ändringsförslaget klargör att medlemsstaterna om de så önskar kan offentliggöra 
informationen från konsekvensbedömningen innan det fattas beslut om huruvida projektet ska 
beviljas tillstånd.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU 
Artikel 10 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) I artikel 10 ska första stycket ersättas 
med följande:
”Bestämmelserna i detta direktiv ska 
inte påverka de ansvariga 
myndigheternas skyldighet att iaktta de 
begränsningar som åläggs 
genom nationella lagar och andra 
författningar samt tillämplig rättspraxis 
om affärs- och industrihemligheter, 
inklusive immateriella rättigheter, och 
om hänsynstagande till allmänna 
intressen, förutsatt att de uppfyller kraven 
i direktiv 2003/4/EG.”

Or. it

Motivering

Bestämmelserna i detta direktiv om tillgång till information där miljökonsekvensbedömningen 
utförs bör samordnas med bestämmelserna i direktiv 2003/4/CE om tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsprocessen och tillgång till rättslig prövning på 
miljöområdet.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2011/92/EU 
Artikel 10a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Följande artikel ska införas som 
artikel 10a:

”Artikel 10a
Medlemsstaterna ska fastställa regler om 
de sanktioner som ska tillämpas vid 
överträdelser av de nationella 
bestämmelser som antas i enlighet med 
detta direktiv och ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att de 
genomförs. De sanktioner som föreskrivs 
måste vara effektiva, proportionella och 
avskräckande.”

Or. it

Motivering

Erfarenheten har visat att medlemsstaternas lagstiftning bör omfatta regler om avskräckande 
och effektiva sanktioner vid överträdelser av de nationella bestämmelserna, särskilt när det 
gäller intressekonflikter eller korruption, för att man ska kunna garantera en harmoniserad 
och effektiv tillämpning av direktivet.

Ändringsförslag 47

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it
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Motivering

Eftersom bestämmelserna i detta direktiv är komplicerade bör en lämplig övergångsperiod på 
två år föreskrivas.

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före den [OPOCE please insert the date: 
24 months from the entry into force of 
this Directive] och där miljörapporten 
enligt artikel 5.1 i direktiv 2011/92/EU
inte har slutförts och lämnats till de 
ansvariga myndigheterna före detta datum 
ska omfattas av kraven i artiklarna 3–11 i 
direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt 
detta direktiv.

Or. it

Motivering

För att garantera ett tydligt rättsläge och förhindra överdrivna bördor för aktörerna när ett 
förfarande för miljökonsekvensbedömning redan är långt framskridet och miljörapporten 
redan har lämnats bör man se till att förfarandet kan slutföras enligt den nuvarande 
lagstiftningen utan att det är nödvändigt att börja om från början enligt de nya 
bestämmelserna.

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I bilaga I ska rubriken ersättas med 
följande:
”PROJEKT SOM AVSES I 
ARTIKEL 4.1 (PROJEKT SOM SKA 
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BLI FÖREMÅL FÖR EN 
OBLIGATORISK 
MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING)” 

Or. it

Motivering

För att göra texten lättare att läsa och att förstå omedelbart föreslås det att syftet med 
bilagan ska förklaras, i tillägg till uppgiften om referensartiklarna.  

Ändringsförslag 50

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I bilaga I ska följande punkter 14a 
och 14b läggas till:
”14a. Prospektering, bedömning 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 de kvantiteter som 
utvinns.
14b. Prospektering och utvinning av 
naturgas från kolbäddar, oavsett de 
kvantiteter som utvinns.” 

Or. it

Motivering

Det nuvarande direktivet beaktar inte de dagliga produktionsnivåerna för okonventionella 
kolväten, vilket innebär att de aktuella projekten inte omfattas av obligatorisk 
miljökonsekvensbedömning trots sin miljöpåverkan. Mot bakgrund av försiktighetsprincipen 
och Europaparlamentets uppmaning i resolutionen av den 21 november 2012 föreslås det att 
man ska införa okonventionella kolväten (skiffergas och skifferolja samt tät gas enligt punkt 1 
och metan i kolbädd enligt punkt 2) i bilaga I till direktivet för att de relevanta projekten 
systematiskt ska omfattas av miljökonsekvensbedömning
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Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1b) I bilaga II ska rubriken ersättas med 
följande:
”PROJEKT SOM AVSES I 
ARTIKEL 4.2 (PROJEKT SOM SKA 
BLI FÖREMÅL FÖR EN 
MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING 
OM MEDLEMSSTATERNA ANSER 
DET SKÄLIGT)” 

Or. it

Motivering

För att göra texten lättare att läsa och att förstå omedelbart föreslås det att syftet med 
bilagan ska förklaras, i tillägg till uppgiften om referensartiklarna.  

Ändringsförslag 52

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”BILAGA II.A – UPPGIFTER SOM 
AVSES I ARTIKEL 4.3

”BILAGA II.A – UPPGIFTER SOM 
AVSES I ARTIKEL 4.3 (UPPGIFTER 
SOM EXPLOATÖREN LÄMNAR OM 
DE PROJEKT SOM FÖRTECKNAS I 
BILAGA II)

Or. it

Motivering

För att göra texten lättare att läsa och att förstå omedelbart föreslås det att syftet med 
bilagan ska förklaras, i tillägg till uppgiften om referensartiklarna.  
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Ändringsförslag 53

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 54

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) hälsoriskerna för den berörda 
befolkningen,  

Or. it

Motivering

Riskerna för människans hälsa bör tas med bland de uppgifter som exploatören ska lämna för 
den preliminära behovsbedömningen. Kommissionen har för övrigt infört samma kriterium i 
bilaga III, som hänför sig till de urvalskriterier som den ansvariga myndigheten bör beakta 
för att fastställa om de projekt som förtecknas i bilaga II bör bli föremål för 
miljökonsekvensbedömning. 

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Bilaga – led 1
Direktiv 2011/92/EU 
Bilaga II.A – punkt 3 – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) konsekvenserna för landskapet och 
kulturarvet, 

Or. it

Motivering

Konsekvenserna för landskapet och kulturarvet bör tas med bland de uppgifter som 
exploatören ska lämna för den preliminära behovsbedömningen. Kommissionen har för övrigt 
infört samma kriterier i bilaga III, som hänför sig till de urvalskriterier som den ansvariga 
myndigheten bör beakta för att fastställa om de projekt som förtecknas i bilaga II bör bli 
föremål för miljökonsekvensbedömning. 

Ändringsförslag 56

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. En översiktlig redovisning av de 
huvudalternativ som exploatören har 
övervägt och de viktigaste orsakerna till 
den valda lösningen med beaktande av 
miljökonsekvenserna. 

Or. it

Motivering

Även om den bara är översiktlig bör en redovisning av de huvudalternativ till projektet som 
exploatören har övervägt lämnas även för den preliminära behovsbedömningen, för att den 
ansvariga myndigheten ska få fullständig information om det berörda projektet.  

Ändringsförslag 57

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

BILAGA III – URVALSKRITERIER 
SOM AVSES I ARTIKEL 4.4 

BILAGA III – URVALSKRITERIER 
SOM AVSES I ARTIKEL 4.4 
(KRITERIER FÖR FASTSTÄLLANDE 
AV OM DE PROJEKT SOM 
FÖRTECKNAS I BILAGA II BÖR BLI 
FÖREMÅL FÖR 
MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING)

Or. it

Motivering

För att göra texten lättare att läsa och att förstå omedelbart föreslås det att syftet med 
bilagan ska förklaras, i tillägg till uppgiften om referensartiklarna.  

Ändringsförslag 58

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,

v) områden som är klassificerade, 
skyddade eller omfattas av en begränsning 
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,

Or. it

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga att de områden dit projekten förläggs bör bedömas 
särskilt noggrant för den preliminära behovsbedömningen, medräknat områden som enligt 
nationell lagstiftning omfattas av miljörelaterade begränsningar, i första hand avseende 
landskapet, men t.ex. också hydrogeologiska begränsningar. 
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Ändringsförslag 59

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

BILAGA IV – UPPGIFTER SOM AVSES 
I ARTIKEL 5.1

BILAGA IV – UPPGIFTER SOM AVSES 
I ARTIKEL 5.1 (UPPGIFTER SOM 
EXPLOATÖREN SKA LÄMNA I 
MILJÖRAPPORTEN)

Or. it

Motivering

För att göra texten lättare att läsa och att förstå omedelbart föreslås det att syftet med 
bilagan ska förklaras, i tillägg till uppgiften om referensartiklarna.  

Ändringsförslag 60

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En beskrivning av projektet, däribland 
särskilt

1. En beskrivning av projektet i sin helhet, 
däribland särskilt

Or. it

Ändringsförslag 61

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 

8. En bedömning av de katastrofrisker och 
olycksrisker som projektet kan vara 
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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).

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 Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2012/18/EU av 
den 4 juli 2012 om åtgärder för att 
förebygga och begränsa faran för 
allvarliga olyckshändelser där farliga 
ämnen ingår och om ändring och senare 
upphävande av rådets direktiv 96/82/EG1).

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

Or. it

Motivering

En uppdaterad hänvistning till Seveso III-direktivet införs.
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MOTIVERING

Trots att direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt (direktivet om miljökonsekvensbedömning, MKB) förefaller blygsamt är det i 
själva verket ”kronjuvelen” i EU:s miljöpolitik. Direktivets tillämpningsområde inbegriper 
omkring 200 typer av projekt alltifrån konstruktion av broar, hamnar, motorvägar och 
avfallsupplag till anläggningar för intensiv fjäderfä- eller grisuppfödning1.

I MKB-direktivet fastställs den enkla men grundläggande principen om s.k. välgrundade 
beslut. Detta innebär att de ansvariga myndigheterna i medlemsstaterna är juridiskt skyldiga 
att hämta in den information som krävs för miljökonsekvensbedömning innan tillstånd ges för 
genomförande av ett offentligt eller privat projekt som sannolikt kan inverka på miljön.

Det gällande direktivet 2011/92/EU är främst inriktat på förfaranden men syftar till att 
garantera ekologisk hållbarhet för projekt som ingår i dess tillämpningsområde. De här 
projekten delas in i två kategorier: de som med hänsyn till sina specifika karakteristiska 
egenskaper omfattas av obligatorisk miljökonsekvensbedömning (bilaga I) och de som ska 
genomgå en behovsbedömning (bilaga II). 

Under de 28 år som direktivet tillämpats har det varit relativt framgångsrikt med tanke på 
harmoniseringen av principerna om miljökonsekvensbedömning på unionsnivå, men det har 
bara ändrats marginellt tre gånger2, medan det politiska, juridiska och tekniska sammanhanget 
har utvecklats avsevärt. Dessutom har man fastställt vissa svagheter som gett upphov till ett 
flertal rättsliga tvister både på nationell nivå och inför EU-domstolen. Under de senaste åren 
har domstolen utrett tolkningen av vissa bestämmelser och t.ex. preciserat att rivningsarbeten 
också ska ingå i definitionen av projekt (mål C-50/09).

För att åtgärda de svagheter som kritiserats och anpassa direktivets text till unionens nya 
politiska prioriteringar, t.ex. markskyddsstrategin, färdplanen för ett resurseffektivt Europa 
och Europa 2020-strategin, har kommissionen utarbetat föreliggande förslag till översyn av 
MKB-direktivet.

I enlighet med unionens prioriteringar inför direktivet aspekter som biologisk mångfald, 
utnyttjandet av naturresurser, klimatförändringar samt risker för naturkatastrofer och 
katastrofer till följd av mänsklig verksamhet bland de faktorer som ska beaktas när man 
bedömer ett projekts miljökonsekvenser. Vidare anges det i förslaget att projekten bör
fastställas med beaktande av deras förening med andra projekt eller verksamheter för att man 
ska kunna undvika den skadliga praxis som går ut på att dela upp arbetena i flera enheter för 
att minska deras miljökonsekvenser. 

                                               
1 Enligt kommissionens konsekvensbedömning förekommer det årligen mellan 15 000 och 26 000 
miljökonsekvensbedömningar, mellan 27 000 och 33 800 behovsbedömningar och mellan 1 370 och 3 380 
positiva behovsbedömningsresultat.
2 Det ursprungliga direktivet 85/337/EEG har ändrats genom direktiv 97/11/EG, 2003/35/EG och 2009/31/EG 
samt kodifierats genom direktiv 2011/92/EU.
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När det gäller förfarandet med behovsbedömning syftar förslaget till att garantera att endast 
sådana projekt som har en betydande miljöpåverkan ska omfattas av 
miljökonsekvensbedömning, mot bakgrund av specifik information som exploatören ska 
lämna till den ansvariga myndigheten (bilaga II.A). Vidare föreslår kommissionen att 
förteckningen över de urvalskriterier som beslutet om behovsbedömning baseras på ska 
utökas, och att tidsfristen för beslut ska fastställas till tre månader (och kunna förlängas med 
ytterligare tre månader).  

När det gäller informationens kvalitet föreslår kommissionen att de ansvariga myndigheterna i 
samråd med exploatören ska fastställa hur omfattande och detaljerad den information som 
lämnas i miljörapporten ska vara (avgränsning av tillämpningsområdet eller 
behovsbedömning). Dessutom införs obligatorisk bedömning av skäliga och relevanta 
alternativ till ett projekt, inklusive en skyldighet att utföra efterhandskontroller om ett projekt 
har betydande negativ miljöpåverkan. 

I syfte att införa klara tidsramar för alla olika etapper av miljökonsekvensbedömningen 
föreslår kommissionen en administrativ förenkling som går ut på att fastställa minimi- och 
maximitiderna för offentliga samråd och slutliga beslut samt ett slags gemensam kontaktpunkt 
för miljökonsekvensbedömningar i medlemsstaterna, i syfte att samordna förfarandena med 
eventuella miljökonsekvensbedömningar som görs för att uppfylla annan lagstiftning, t.ex. 
direktivet om industriutsläpp, ramdirektivet om vatten eller livsmiljödirektivet.

Föredraganden är övertygad om nödvändigheten att tillämpa en verkligt hållbar 
utvecklingsmodell i hela unionen och ansluter sig därför helt och fullt till kommissionens 
förslag. Ändringsförslagen syftar således främst till att stärka förslaget genom att inlemma 
vissa aspekter för att göra det ännu kraftfullare och effektivare, lättare att införliva i den 
nationella lagstiftningen samt ändamålsenligare när det gäller att uppnå miljöskyddsmålen. De 
viktigaste punkter som ändringsförslagen hänför sig till sammanfattas nedan. 

Allmänhetens deltagande

I enlighet med Århuskonventionen är syftet att stärka den berörda allmänhetens roll i alla 
etapper av förfarandet. Goda styrelseformer förutsätter dialoger mellan de berörda aktörerna 
och ett tydligt och insynsvänligt förfarande som hjälper allmänheten att i tid bli medveten om 
att ett viktigt projekt eventuellt ska genomföras. Detta kan utgöra ett stöd för besluten och 
minskar antalet rättsliga tvister som förekommer kontinuerligt i de medlemsstater där 
uppgifter om projekt inte delges samt kostnaderna för dem.   

Intressekonflikter

Trovärdigheten för hela MKB-förfarandet äventyras om det inte finns tydligt fastställda 
bestämmelser för att utesluta allvarliga intressekonflikter. Trots att det görs formell åtskillnad 
mellan ansvarig myndighet och exploatör, särskilt om den senare är ett offentligt organ, har 
föredraganden själv kunnat konstatera att man i vissa fall ofta blandar ihop de två aktörernas 
roll, vilket medför att domarnas objektivitet äventyras. Därför måste det säkerställas att den 
ansvariga myndigheten är absolut oberoende av exploatören.

Korrigerande åtgärder
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Föredraganden ansluter sig fullständigt till kommissionens förslag om efterhandskontroller av 
projekt som har betydande negativ miljöpåverkan, men framhåller att det är absolut 
nödvändigt att detta förslag kompletteras med en skyldighet för exploatören att vidta lämpliga 
korrigerande åtgärder om kontrollen visar att avhjälpnings- och kompensationsåtgärderna för 
ett godkänt projekt inte är effektiva.

Utarbetande och kontroll av miljörapporter

Föredraganden anser att det framför allt är avgörande att miljörapporterna garanterat 
kontrolleras av fullständigt oberoende experter som har lämplig teknisk kompetens på 
miljöområdet. När det gäller kommissionens förslag till system med ackrediterade experter 
tillstyrker föredraganden visserligen målet att trygga kontrollernas kvalitet, men framhåller 
ändå att ett sådant system skulle vara mycket svårt att tillämpa för medlemsstaterna. Därför 
föreslår han att det ska strykas. 

Ett tydligt rättsläge

För att garantera den tydlighet som krävs om rättsläget föreslår föredraganden att begreppet 
biologisk mångfald bör definieras tydligt utgående från FN:s konvention om biologisk 
mångfald, så att det klargörs att definitionen omfattar alla växt- och djurarter och att undantag 
till tidsfristerna endast kan beviljas i undantagsfall. När det gäller de nya MKB-
bestämmelsernas ikraftträdande anser föredraganden att man bör se till att förfarandet kan 
slutföras enligt den nuvarande lagstiftningen i de fall då det redan är långt framskridet (och en 
miljörapport redan har lämnats).

Skiffergas

Enligt föredraganden måste s.k. okonventionella kolväten tas med i bilaga I till direktivet, mot 
bakgrund av försiktighetsprincipen och Europaparlamentets uppmaning i resolutionen av 
den 21 november 2012 om miljöpåverkan av utvinning av skiffergas och skifferolja, så att 
sådana prospekterings- och utvinningsprojekt systematiskt omfattas av 
miljökonsekvensbedömning. De produktionstak som fastställs i det nuvarande direktivet tar i 
själva verket inte hänsyn till de dagliga produktionsnivåerna av skiffergas och skifferolja, 
vilket innebär att relaterade projekt inte omfattas av obligatorisk miljökonsekvensbedömning.

* * *
Att skapa en verkligt miljövänlig ekonomi innebär även att man garanterar hållbarheten för de 
projekt som ska genomföras i Europa och att man planerar och genomför dem med hänsyn till 
hur de inverkar på resurser, klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald, särskilt 
när det är fråga om stora infrastrukturprojekt. 

För att det nya MKB-direktivet ska kunna antas så snart som möjligt bör man gå från ord till 
handling och förse EU med ett operativt styrmedel som är av grundläggande betydelse när det 
gäller att anta de globala utmaningarna under 2000-talet.
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* * *
Föredraganden har uppskattat de många förslag som skuggföredragandena och kollegerna i 
Europaparlamentet lämnat. Föredraganden och hans personal har mottagit synpunkter från 
AK Europa, WKÖ, Justice and Environment, BusinessEurope, UEPC, EWEA, EDF, Edison, 
OGP, Eurelectric och NEEIP samt vid ett antal tillfällen träffat företrädare för Litauens och 
Nederländernas regering, föredragandena från Regionkommittén och Ekonomiska och sociala 
kommittén, företrädare för organisationer såsom Friends of the Earth Europe, Confindustria, 
ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe och Terna. 
Föredraganden vill rikta ett särskilt tack till advokat Matteo Ceruti, dr Stefano Lenzi från 
WWF och dr Marko Stevanin. Föredraganden är ensam ansvarig för de förslag som han valt 
att ta med i sitt förslag till betänkande.


