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KORT BEGRUNDELSE

Udvalget for Andragender har gennem årene modtaget et meget stort antal andragender 
vedrørende svaghederne ved og de omfattende uoverensstemmelser i anvendelsen af det 
eksisterende VVM-direktiv. Kommissionen har inddraget mange af disse andragender i sine 
egne overtrædelsesprocedurer, som blev iværksat over for medlemsstater, der ikke overholdt 
de nuværende bestemmelser. Udvalget glæder sig derfor over muligheden for at gøre god 
brug af de mange klager, det har modtaget, ved at anvende dem som grundlag for dets arbejde 
med at forsøge at nå frem til et klarere og mere effektivt direktiv for fremtiden. 

VVM-direktivet har i mange år været det centrale værktøj i beskyttelsen af Europas miljø, 
men det er endnu ikke velgennemført i alle medlemsstater og anvendes heller ikke fuldt ud på 
alle lokale projekter. Der er nogle få områder, som skal styrkes, navnlig med hensyn til 
inddragelsen af offentligheden i alle projektfaser, en øget grad af gennemsigtighed, behovet 
for en uafhængig og objektiv indberetning, klarere bestemmelser vedrørende beskyttelse af 
den nationale kulturarv, en klar mekanisme, der foretrækker den mest miljøvenlige variant, 
retsbeskyttelse med opsættende virkning samt et klart forbud mod alvorlige miljømæssige 
virkninger og frem for alt en øget prioritering af miljøkrav.

Alt for ofte har magtfulde finansielle interesser i forbindelse med store infrastrukturprojekter 
en uberettiget indflydelse på den politiske beslutningstagning på lokalt, regionalt og nationalt 
plan på bekostning af miljøet. I den forbindelse er en styrkelse af VVM-direktivet afgørende 
for at garantere de europæiske borgere, at deres rettigheder respekteres fuldt ud, og at EU er i 
stand til at leve op til sine forpligtelser, sådan som borgerne forventer det, med hensyn til at 
forbedre biodiversiteten, forebygge virkningerne af dramatiske klimaændringer og sikre en 
bedre balance mellem infrastrukturforbedringer og naturens behov. VVM-direktivet hænger 
naturligt sammen med andre direktiver, navnlig fugle- og habitatsdirektiverne samt 
direktiverne om affaldshåndtering. Bilagene skal revideres fuldstændigt, navnlig med hensyn 
til prioriteter på disse områder.

Ordføreren glæder sig over den holistiske strategi i VVM-direktivet, som fremover vil 
omfatte andre tilknyttede politiske områder som f.eks. biodiversitet og klimaændringer. For at 
styrke og gøre direktivet klarere foreslår ordføreren en række ændringsforslag for at sikre det 
højeste niveau af miljøbeskyttelse:

- dispensationer i de specifikke retsakter i national lovgivning skal fjernes,
- offentligheden skal have ret til at deltage i procedurer for screening og afgrænsning,

- beslutninger om screening og afgrænsning skal underlægges en direkte og rettidig 
domstolsprøvelse,

- hele projekter skal være omfattet af VVM (ikke delprojekter kendt som "salamimetoden"),
- bygherren eller den kompetente myndighed skal være forpligtet til at benytte uafhængige 
"akkrediterede og teknisk kompetente eksperter",
- det skal sikres, at overvågningen omfatter anlægs- og driftsfaserne, at den overdrages til den 
kompetente myndighed, og at resultaterne gøres offentligt tilgængelige,
- bygherren skal træffe korrigerende foranstaltninger, når overvågningen viser, at der er 
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uforudsete negative indvirkninger.
En vellykket revision af det eksisterende VVM-direktiv skal sikre, at reguleringen og konkret 
vurdering af miljøkonsekvenserne og de administrative omkostninger i forbindelse hermed 
betragtes som en investering i miljøets fremtid og i de europæiske borgeres sundhed og 
velfærd.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Direktiv 2011/92/EU samordner 
principperne for miljøkonsekvensvurdering 
ved at indføre minimumskrav (med hensyn 
til hvilke typer af projekter der skal 
underkastes en vurdering, bygherrens 
hovedforpligtelser, indholdet af 
vurderingen og de kompetente 
myndigheders og offentlighedens rolle); 
direktivet bidrager til en høj grad af 
beskyttelse af miljøet og menneskers 
sundhed.

(1) Direktiv 2011/92/EU samordner 
principperne for miljøkonsekvensvurdering 
ved at indføre minimumskrav (med hensyn 
til hvilke typer af projekter der skal 
underkastes en vurdering, bygherrens 
hovedforpligtelser, indholdet af 
vurderingen og de kompetente 
myndigheders og offentlighedens rolle); 
direktivet bidrager til en høj grad af 
beskyttelse af miljøet og menneskers 
sundhed. Medlemsstaterne kan fastsætte 
strengere foranstaltninger for at beskytte 
miljøet og menneskers sundhed.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Det er nødvendigt at ændre direktiv 
2011/92/EU for at styrke kvaliteten af 
miljøkonsekvensvurderingen, strømline de 
forskellige trin i proceduren og øge 
sammenhængen og samspillet med andre 

(3) Det er nødvendigt at ændre direktiv 
2011/92/EU for at styrke kvaliteten af 
miljøkonsekvensvurderingen, strømline de 
forskellige trin i proceduren og øge 
sammenhængen og samspillet med andre 
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EU-retsakter og –politikker og med 
medlemsstaternes strategier og politikker 
på områder, der er underlagt national 
kompetence.

EU-retsakter og –politikker og med 
medlemsstaternes strategier og politikker 
på områder, der er underlagt national 
kompetence. Det endelige mål med 
ændringen af dette direktiv er at sikre en 
bedre gennemførelse i medlemsstaterne.
I mange tilfælde blev administrative 
procedurer for lange og besværlige, 
hvilket medførte forsinkelser og skabte 
yderligere risici, hvad angår beskyttelse af 
miljøet. I den forbindelse er forenkling og 
harmonisering af procedurerne et af 
målene med direktivet. 
Hensigtsmæssigheden af at oprette en 
kvikskranke skal tages i betragtning med 
henblik på at muliggøre koordinerede 
vurderinger eller fælles procedurer, når 
der er behov for flere 
miljøkonsekvensvurderinger, f.eks. i 
forbindelse med grænseoverskridende 
projekter, og for at definere flere 
specifikke kriterier for obligatoriske 
vurderinger.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Ved projekter med eventuelle 
grænseoverskridende virkninger for 
miljøet opretter de berørte medlemsstater 
en fælles og paritetisk kvikskranke, der er 
ansvarlig for alle trin i proceduren. En 
endelig projekttilladelse kræver 
godkendelse fra alle berørte 
medlemsstater.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) Det omarbejdede direktiv 2011/92/EU 
skal desuden sikre, at der opnås øget 
miljøbeskyttelse og større 
ressourceeffektivitet, og fremme 
vedvarende vækst i Europa. Til det formål 
er det nødvendigt at forenkle og 
harmonisere de planlagte procedurer.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) I løbet af det sidste årti har 
miljøspørgsmål som ressourceeffektivitet, 
klimaændringer og katastroferisici fået 
større betydning i politikudformningen, og
de bør derfor også spille en afgørende rolle 
i vurderings- og beslutningsprocesserne, 
især i forbindelse med 
infrastrukturprojekter.

(4) I løbet af det sidste årti har 
miljøspørgsmål som ressourceeffektivitet 
og bæredygtighed, beskyttelse af
biodiversitet, arealanvendelse,
klimaændringer og natur- og 
menneskeskabte katastroferisici fået større 
betydning i politikudformningen. De bør 
derfor også spille en vigtig rolle i 
vurderings- og beslutningsprocesserne i 
forbindelse med ethvert offentligt eller 
privat projekt, der vil kunne få væsentlige 
indvirkninger på miljøet, især i forbindelse 
med infrastrukturprojekter.

Da Kommissionen ikke har fastlagt 
retningslinjer for anvendelse af direktivet 
om beskyttelse af kulturarven og den 
historiske arv, skal den fremlægge en liste 
over kriterier og anvisninger med henblik 
på at opnå en bedre gennemførelse af 
direktivet.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Det kan også vise sig 
kontraproduktivt at stipulere, at der skal 
tages større hensyn til miljøkriterier i alle 
projekter, hvis dette medvirker til at øge 
kompleksiteten ved de pågældende 
procedurer og forlænger den tid, det tager 
at opnå autorisation og validering på 
hvert trin. Dette kan forøge 
omkostningerne og kan endda i sig selv 
udgøre en fare for miljøet, hvis 
infrastrukturprojekter tager lang tid at 
afslutte. 

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) De miljømæssige aspekter i 
forbindelse med infrastrukturprojekter må 
ikke overskygge det faktum, at et projekt 
altid vil have en indvirkning på miljøet, og 
at fokus må holdes på forholdet mellem 
projektets nytteværdig og dets 
miljømæssige indvirkninger.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) I meddelelsen "Køreplan til et 
ressourceeffektivt Europa" forpligtede 
Kommissionen sig til at lade bredere 
overvejelser om ressourceeffektivitet indgå 
i revisionen af direktiv 2011/92/EU.

(5) I meddelelsen "Køreplan til et 
ressourceeffektivt Europa" forpligtede 
Kommissionen sig til at lade bredere 
overvejelser om ressourceeffektivitet og 
bæredygtighed indgå i revisionen af 
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direktiv 2011/92/EU.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Klimaændringerne vil fortsat medføre
skade på miljøet og bringe den 
økonomiske udvikling i fare. Derfor bør 
Unionens miljømæssige, sociale og 
økonomiske modstandsdygtighed styrkes, 
så klimaændringerne kan gribes effektivt 
an overalt i EU. Der må gøres en indsats 
for tilpasning til og modvirkning af 
klimaændringer i mange forskellige 
sektorer af EU-lovgivningen.

(9) Klimaændringerne vil fortsat udgøre en 
trussel for miljøet og bringe 
forudsigeligheden af den økonomiske 
udvikling i fare. Derfor bør Unionens 
miljømæssige, sociale og økonomiske 
modstandsdygtighed styrkes, så 
klimaændringerne kan gribes effektivt an 
overalt i EU. Der må allerede på 
nuværende tidspunkt gøres en indsats for 
tilpasning til og modvirkning af 
klimaændringer i mange forskellige 
sektorer af EU-lovgivningen.

Ændringsforslag 10

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 i 
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til i ekstraordinære tilfælde ikke at 
anvende direktivet i forbindelse med 
projekter, der udelukkende har et civilt 
beredskabsformål, forudsat at 
Kommissionen rettidigt modtager 
relevante oplysninger om det trufne valg 
og om den berørte offentlighed, og 
forudsat at alle andre mulige alternativer 
er blevet overvejet. Ved 
grænseoverskridende projekter skal 
Kommissionen spille en mere proaktiv og 
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formidlende rolle, hvis det er 
hensigtsmæssigt og muligt.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Når de kompetente myndigheder skal 
afgøre, om et projekt kan forventes at have 
væsentlige virkninger for miljøet, bør de 
indkredse, hvilke kriterier der er mest 
relevante at tage i betragtning, og udnytte 
de yderligere oplysninger, der måtte være 
til rådighed som følge af andre vurderinger 
i henhold til EU-lovgivningen, for at 
gennemføre screeningproceduren på en 
effektiv måde. I denne forbindelse bør det 
fastsættes, hvilke elementer 
screeningafgørelsen skal indeholde, særlig 
i tilfælde, hvor der ikke stilles krav om en 
miljøkonsekvensvurdering.

(16) Når de kompetente myndigheder skal 
afgøre, om et projekt kan forventes at have 
væsentlige virkninger for miljøet, skal de 
tydeligt og nøjagtigt fastsætte, hvilke 
kriterier der er mest relevante at tage i 
betragtning, og udnytte de yderligere 
oplysninger, der måtte være til rådighed 
som følge af andre vurderinger i henhold til 
EU-lovgivningen, for at gennemføre 
screeningproceduren på en effektiv og 
gennemsigtig måde. I denne forbindelse 
bør det fastsættes, hvilke elementer 
screeningafgørelsen skal indeholde, særlig 
i tilfælde, hvor der ikke stilles krav om en 
miljøkonsekvensvurdering.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) De kompetente myndigheder bør 
forpligtes til at foretage en afgrænsning 
("scoping") af, hvor omfattende og 
detaljerede miljøoplysninger der skal 
forelægges i form af en miljørapport. For at 
forbedre kvaliteten af vurderingen og 
strømline beslutningsprocessen er det 
vigtigt at fastsætte på EU-plan, hvilke 
kategorier af oplysninger de kompetente 
myndigheders afgrænsning skal omfatte.

(17) De kompetente myndigheder bør 
forpligtes til at foretage en afgrænsning 
("scoping") af, hvor omfattende og 
detaljerede miljøoplysninger der skal 
forelægges i form af en miljørapport. For at 
forbedre kvaliteten af vurderingen, 
forenkle procedurerne og strømline 
beslutningsprocessen er det vigtigt at 
fastsætte på EU-plan, hvilke kategorier af 
oplysninger de kompetente myndigheders 
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afgrænsning skal omfatte.

Ændringsforslag 13

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, bør omfatte en 
vurdering af alle 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.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Med henblik på at sikre åbenhed og 
ansvarlighed i forvaltningen bør de 
kompetente myndigheder forpligtes til at 
begrunde deres afgørelser om tilladelse til 
projekter, så det fremgår, at de har taget 
hensyn til resultaterne af de gennemførte 
høringer og de indsamlede oplysninger.

(20) Med henblik på at sikre åbenhed og 
ansvarlighed i forvaltningen bør de 
kompetente myndigheder forpligtes til at 
give en detaljeret og fuldstændig 
begrundelse af deres afgørelser om 
tilladelse til projekter, så det fremgår, at de 
har taget hensyn til resultaterne af de 
gennemførte høringer blandt de berørte 
offentlige aktører og alle de indsamlede 
oplysninger. Såfremt denne betingelse 
ikke opfyldes korrekt, skal den berørte 
offentlighed have mulighed for at klage.
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Ændringsforslag 15

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 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. Hvis der 
i forbindelse med overvågningen er tegn 
på uforudsete skadelige virkninger, bør 
der træffes passende afhjælpende 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) En inddragelse af offentligheden i 
overensstemmelse med 
Århuskonventionen i 
beslutningstagningen på et tidligt 
tidspunkt er afgørende for at sikre, at 
beslutningstageren tager hensyn til 
synspunkter og betænkeligheder, som kan 
være relevante for beslutningerne, 
hvorved ansvarlighed og gennemsigtighed 
i beslutningsprocessen fremmes, 
beslutningernes formelle kvalitet 
forbedres, og offentlighedens 
opmærksomhed på miljøspørgsmål øges. 
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Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Målene for dette direktiv, nemlig at 
sikre et højt niveau af beskyttelse af miljøet 
og menneskers sundhed ved at fastlægge 
minimumskrav til 
miljøkonsekvensvurdering af projekter, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
rækkevidden, alvoren og den 
grænseoverskridende karakter af de 
miljøspørgsmål, der skal behandles, bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå dette 
mål.

(28) Målene for dette direktiv, nemlig at 
sikre et højt niveau af beskyttelse af 
miljøet, livskvaliteten og menneskers 
sundhed ved at fastlægge minimumskrav til 
miljøkonsekvensvurdering af projekter, 
kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
rækkevidden, alvoren og den 
grænseoverskridende karakter af de 
miljøspørgsmål, der skal behandles, bedre 
gennemføres på EU-plan; Unionen kan 
derfor træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med nærhedsprincippet, 
jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 
Union. 

Ændringsforslag 18

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

— gennemførelse af anlægsarbejder eller 
nedrivningsarbejder eller andre 
installationer eller arbejder

— gennemførelse af anlægsarbejder eller
andre installationer eller arbejder

— nedrivningsarbejder af anlæg eller 
andre installationer eller arbejder  
— andre indgreb i den omgivende natur 
eller landskaber, herunder sådanne der 
vedrører udvinding af mineraler
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 1 – afsnit 1 – nr. 1 – litra b – indledning
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra f a og f b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I stk. 2 tilføjes følgende definition: b) I stk. 2 tilføjes følgende definitioner: 

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ga)"biodiversitet": omfatter alle arter af 
planter og dyr samt deres habitater og 
betyder mangfoldigheden af levende 
organismer fra alle kilder, herunder bl.a. 
jordiske, akvatiske og marine økosystemer 
og de økologiske komplekser, som de er 
en del af; dette omfatter mangfoldighed 
inden for de enkelte arter og mellem 
arterne samt økosystemernes 
mangfoldighed."

Ændringsforslag 21

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"gb) "korrigerende foranstaltninger": 
yderligere afhjælpende og/eller 
kompenserende foranstaltninger, der kan 
gennemføres af bygherren for at rette op 
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på uforudsete negative indvirkninger eller 
ethvert nettotab af biodiversitet, som 
påvises under projektgennemførelsen, 
f.eks. som følge af utilstrækkelig 
afhjælpning af virkningerne fra anlæg 
eller drift af projekter, der allerede er 
givet tilladelse til."

Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

“uafhængig”: i stand til at foretage en 
objektiv og altomfattende 
teknisk/videnskabelig evaluering uden 
nogen interessekonflikt, det være sig reelt, 
en opfattelse heraf eller af tilsyneladende 
art, i forhold til den kompetente 
myndighed, bygherren og/eller de 
statslige, regionale eller lokale 
myndigheder

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"fælles procedurer": i overensstemmelse 
med den fælles procedure udsteder den 
kompetente myndighed én 
miljøkonsekvensvurdering, der integrerer 
en eller flere myndigheders vurderinger, 
uden at dette dog indskrænker øvrige 
bestemmelser i anden relevant EU-
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lovgivning.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 1 – afsnit 1 – nr. 1 – litra b – nr. l (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"vurdering af visuelle virkninger": visuel 
virkning defineres som en ændring i 
udseendet af et opbygget eller naturligt 
landskab og byområder som resultat af 
udviklingen, som kan være positiv 
(udvikling) eller negativ (forringelse); en 
vurdering af visuelle virkninger omfatter 
også nedrivning af bygninger, der er 
fredede, eller som har en strategisk rolle i 
det traditionelle billede af en lokalitet eller 
et landskab; begrebet omfatter åbenlys 
ændring af geologisk topografi og 
eventuelle andre hindringer som f.eks. 
bygninger eller mure, der indskrænker 
udsyn på naturen og begrænser 
landskabets harmoni; visuelle virkninger 
vurderes i høj grad ved hjælp af 
kvalitative vurderinger sammenholdt med 
menneskers påskønnelse af og samspil 
med landskabet såvel som den værdi, der 
hermed tilføjes til en lokalitet (stedets 
ånd).

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 1 – afsnit 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 2 – litra f d (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"forenkling": reduktion af formularer, 
udarbejdelse af fælles procedurer og 
koordinationsværktøjer for at integrere de 
kompetente myndigheders vurderinger; 
forenkling indebærer også at udarbejde 
fælles kriterier, fastlægge kortere frister 
for fremsendelse af rapporter og styrke 
objektive og videnskabelige vurderinger.

Ændringsforslag 26

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, hvis de vurderer, at en 
sådan anvendelse ville skade disse formål, 
forudsat at de har foretaget en 
tilfredsstillende vurdering af eventuelle 
andre egnede alternativer og begrunder 
deres endelige valg over for 
Kommissionen.”

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 1 – afsnit 1 – nr. 2 – indledning
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – stk. 3 og 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Artikel 2, stk. 3, affattes således: (2) Artikel 2, stk. 3 og 4, affattes således:
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Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt 
hidrører både fra dette direktiv og fra 
anden EU-lovgivning, underkastes 
projektet en koordineret eller en fælles 
procedure, der opfylder kravene i den 
pågældende EU-lovgivning.

"3. Hvis kravet om 
miljøkonsekvensvurdering af et projekt, 
herunder projekter med 
grænseoverskridende virkning, hidrører 
både fra dette direktiv og fra anden EU-
lovgivning, underkastes projektet en 
koordineret eller en fælles procedure, der 
opfylder alle krav i den pågældende EU-
lovgivning. Den strengeste lovgivning 
finder anvendelse.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra a, b, c, ca (nyt) og d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) befolkningen, menneskers sundhed og 
den biologiske mangfoldighed med særlig 
vægt på arter og naturtyper, der er 
beskyttet i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF(*) og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF(**)

a) befolkningen, menneskers sundhed og 
den biologiske mangfoldighed med særlig 
vægt på arter og naturtyper, der er 
beskyttet i henhold til Rådets direktiv 
92/43/EØF(*) og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/147/EF(**), og 
ønsket om at undgå ethvert nettotab af 
den biologiske mangfoldighed

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og 
klimaændringer

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og 
klima

c) materielle goder, kulturarv og 
landskabet

c) materielle goder og landskabet

ca) kulturarvslokaliteter, jf. artikel 3, 
stk. 3, afsnit 4, i TEU; 
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d) samspillet mellem faktorerne i litra a), 
b) og c).

d) samspillet mellem faktorerne i litra a), 
b) og c) samt disse faktorers kumulative 
og grænseoverskridende virkninger.

Ændringsforslag 30

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Stk. 2 ændres som følger:
"2. Med forbehold af artikel 2, stk. 4, 
skal medlemsstaterne via en 
undersøgelsesprocedure afgøre, om 
projektet skal vurderes i henhold til 
artikel 5-10, for projekter, der er opført 
i bilag II.
For projekter opført i bilag II kan 
bygherren vælge, om projektet skal 
vurderes i henhold til artikel 5 til 10. 
Medlemsstaterne skal foretage denne 
afgørelse ved hjælp af:
a) en individuel undersøgelse af projektet  
eller
b) tærskelværdier eller kriterier fastsat af 
medlemsstaten.
2a. Ved fastsættelsen af de i stk. 2 
omhandlede tærskelværdier og kriterier 
skal medlemsstaterne bestræbe sig på at 
fastsætte fleksible 
minimumstærskelværdier og kriterier for 
ikke at udelukke offentlige eller private 
projekter, som vil kunne have væsentlige 
negative indvirkninger på miljøet. Når 
litra b) finder anvendelse, skal 
offentligheden høres ved fastsættelse af 
tærskler eller kriterier.
Den kompetente myndighed kan beslutte, 
at et projekt opført i bilag II ikke skal 
undergives en vurdering i henhold til 
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artikel 5–10, når den er overbevist om, at 
projektet sandsynligvis ikke vil have 
væsentlige indvirkninger på miljøet.”

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4 – litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. For så vidt angår projekter i de 
kategorier, der er opført i bilag II, skal 
bygherren forelægge oplysninger om 
projektets kendetegn, dets potentielle 
virkning på miljøet og de påtænkte 
foranstaltninger med henblik på at undgå 
og begrænse væsentlige virkninger. En 
detaljeret oversigt over, hvilke oplysninger 
der skal forelægges, findes i bilag II.A."

"3. For så vidt angår projekter i de 
kategorier, der er opført i bilag II, med 
undtagelse af projekter, der ikke når op 
på eller overskrider de relevante tærskler 
eller kriterier fastsat af medlemsstaten i 
medfør af stk. 2, litra b), skal bygherren 
forelægge oplysninger om projektet og dets 
potentielle væsentlige virkning på miljøet. 
En detaljeret oversigt over, hvilke 
oplysninger der skal forelægges, findes i 
bilag II.A. Oplysningerne gøres 
tilgængelige for offentligheden forud for 
den fastsættelse, der finder sted i henhold 
til stk. 2."

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Når der gennemføres en undersøgelse i 
det enkelte tilfælde, eller der fastsættes 
tærskler eller kriterier med henblik på stk. 
2, tager den kompetente myndighed hensyn 
til udvælgelseskriterierne vedrørende 
projektets kendetegn og placering og dets 
potentielle virkning på miljøet. En 
detaljeret oversigt over, hvilke 

4. For så vidt angår projekter, der er 
opført i bilag II, tager den kompetente 
myndighed hensyn til 
udvælgelseskriterierne vedrørende 
projektets kendetegn og placering og dets 
potentielle virkning på miljøet. En 
detaljeret oversigt over, hvilke 
udvælgelseskriterier der skal anvendes, 
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udvælgelseskriterier der skal anvendes, 
findes i bilag III."

findes i bilag III.

Ændringsforslag 33

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

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 medfør af stk. 2 under 
hensyntagen til alle eventuelle
oplysninger, som bygherren har forelagt i 
henhold til stk. 3, 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. 
Når den kompetente myndighed beslutter, 
at der ikke skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i medfør af 
artikel 5–10, fordi projektet ikke når op på 
eller overskrider de relevante tærskler 
eller kriterier fastsat af medlemsstaten i 
medfør af stk. 2, litra b), gøres denne 
afgørelse tilgængelig for offentligheden. I 
modsat fald skal afgørelsen i medfør af 
stk. 2:

Ændringsforslag 34

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

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. 

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. 
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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.

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

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

"1. Hvis der skal gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i henhold til 
artikel 5 – 10, skal bygherren med bistand 
fra en akkrediteret, uafhængig ekspert, jf. 
definitionen i artikel 1, stk. 2, litra fa), 
lade udfærdige en 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, herunder hvis 
relevant en vurdering af visuelle 
virkninger, 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.
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Ændringsforslag 36

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

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:

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, med bygherren og med 
den berørte offentlighed afgørelse om, 
hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger, jf. bilag IV, skal være, som 
bygherren skal forelægge i miljørapporten i 
henhold til stk. 1, hvis operatøren 
anmoder herom. Den træffer navnlig 
afgørelse om:

Ændringsforslag 37

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 
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.

Den kompetente myndighed skal sikre, at
rapporten er udfærdiget eller verificeret af 
akkrediterede, uafhængige og teknisk 
kompetente eksperter, jf. stk. 3. 
Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan 
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder. 

Ændringsforslag 38

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

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

a) bygherren kunne vælge, at 
miljørapporten udarbejdes af uafhængige 
eksperter

Ændringsforslag 39

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 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 uafhængige 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.

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5
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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 uafhængige og teknisk 
kompetente eksperter (f.eks. vedrørende 
påkrævede kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og 
sanktioner i form af udelukkelse) 
fastsættes af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
stk. 4.”

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 1 – afsnit 1 – nr. 6 – litra b – indledning
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 7 og 8 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Som stk. 7 indsættes: b) Som stk. 7 og 8 indsættes:

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 1 – afsnit 1 – nr. 6 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tidsfristen for høring af den berørte 
offentlighed om miljørapporten, jf. 
artikel 5, stk. 1, må ikke være kortere end 
30 dage eller længere end 60 dage. I 
særlige tilfælde, hvor det påtænkte projekts 
art, kompleksitet, placering og dimensioner 
kræver det, kan den kompetente 
myndighed forlænge denne frist med 
yderligere tre måneder; i så fald underretter 
den kompetente myndighed bygherren om 

Tidsfristen for høring af den berørte 
offentlighed om miljørapporten, jf. 
artikel 5, stk. 1, må ikke være kortere end 
30 dage eller længere end 60 dage. I 
særlige tilfælde, hvor det påtænkte projekts 
art, kompleksitet, placering og dimensioner 
kræver det, kan den kompetente 
myndighed forlænge denne frist med op til
30 dage; i så fald underretter den 
kompetente myndighed bygherren om 
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årsagerne til forlængelsen. årsagerne til forlængelsen.

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 1 – afsnit 1 – nr. 6 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Med henblik på at tilsikre konkret 
deltagelse af den berørte offentlighed i 
beslutningsprocedurerne skal 
medlemsstaterne drage omsorg for, at der 
foreligger kontaktinformation for 
offentligheden og at denne har nem og 
hurtig adgang til de myndigheder, der er 
ansvarlige for udførelsen af de opgaver, 
der følger af dette direktiv, til enhver tid 
og uanset ethvert igangværende, specifikt 
projekt der er genstand for en 
miljøkonsekvensvurdering, og at de 
bemærkninger og holdninger, 
offentligheden giver udtryk for, tages 
behørigt i betragtning.

Ændringsforslag 45

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

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, sikrer den, at 
tilladelsesvilkårene omfatter bestemmelser 
om overvågning af de væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet af både anlægs- og 
driftsfaserne med henblik på at vurdere 
gennemførelsen de afbødende og 
kompenserende foranstaltninger, og om de 
virker som forventet, og på at opdage 
eventuelle uforudselige, væsentlige
skadelige virkninger og/eller nettotab af 
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biodiversitet og på at fremme afhjælpende 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 46

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. 
Undersøgelsesresultaterne fra en sådan 
overvågning under anlægs- og 
driftsfaserne stilles til rådighed for den 
kompetente myndighed og videreformidles 
aktivt i overensstemmelse med 
direktiv 2003/4/EF. Hvor det er 
hensigtsmæssigt, kan der anvendes 
eksisterende overvågningsordninger, der 
er indført som følge af anden EU-
lovgivning.

Ændringsforslag 47

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når overvågningen viser, at der er 
betydelige uforudsete negative 
indvirkninger, skal bygherren træffe 
afhjælpende foranstaltninger. Bygherrer, 
teknisk kompetente eksperter og/eller 
nationale eksperter kan pålægges straf 
og/eller sanktioner, når uforudsete 
negative indvirkninger på miljøet er 
resultatet af forsømmelighed eller andre 
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alvorlige brud på 
akkrediteringsstandarderne. Bygherrens 
forslag til afhjælpende foranstaltninger 
skal gøres offentligt tilgængelige og 
godkendes af de kompetente myndigheder, 
som skal sikre overensstemmelse.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 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 
forlængelsen og om, hvornår der forventes 
en afgørelse.

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

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den berørte offentligheds ret til at gøre 
indsigelse mod de fremlagte oplysninger 
og tage retslige skridt i henhold til artikel 
11.
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Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 9 – litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – stk. 3 b og 3 c (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Som stk. 3 indsættes: b) Som stk. 3, 4 og 5 indsættes:

"4. Offentligheden kan gøre juridisk 
indsigelse, herunder ansøge om 
udstedelse af foreløbigt pålæg i
tilknytning til beslutningen om 
byggetilladelse, ved at anlægge sag inden 
for en frist på tre måneder efter, at den 
kompetente myndigheds vedtagelse af den 
formelle beslutning er blevet 
offentliggjort.
5. Den/de kompetente myndigheder sikrer, 
at projekter med byggetilladelse ikke 
påbegyndes inden tidsfristen for juridisk 
indsigelse.”

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Følgende artikel indføjes efter 
artikel 9:
"9a. Medlemsstaterne sikrer, at den/de 
kompetente myndigheder ikke befinder sig 
i en interessekonflikt i medfør af eventuel 
lovgivning, som de er underlagt, når de 
udfører de opgaver, der følger af dette 
direktiv."
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Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 11 – stk. 5 a og 5 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a) I artikel 11 foretages følgende 
ændringer:
a) Som stk. 6 indsættes:
”5a. Medlemsstaterne kan fastsætte, at
overtrædelse af procedure- og formkrav 
ikke har betydning for lovligheden af 
tilladelsen, såfremt beslutningen 
sandsynligvis ikke ville have været 
anderledes uden overtrædelsen. Dette 
gælder i særdeleshed
a) i sager, hvor offentlighedens eller de 
kompetente myndigheders deltagelse er 
påkrævet i henhold til direktivet, hvor 
enkeltpersoner eller myndigheder ikke 
har fået mulighed for at deltage, men 
hvor kun ubetydelige interesser var 
berørte eller der blevet taget hensyn hertil 
i beslutningen
b) når oplysningerne ifølge artikel 9, 
stk. 1, er ufuldstændige, eller
c) hvis en ifølge dette direktiv påkrævet 
meddelelse var fejlbehæftet, men hvor det 
formål, der gjorde meddelelse påkrævet, 
alligevel blev opfyldt.
Dette tilsidesætter ikke medlemsstaternes 
ret til i den nationale ret at fastsætte, at 
der foruden en formel fejl også skal 
foreligge en overtrædelse af loven."
b) Som stk. 7 indsættes:
”5b. Medlemsstaterne kan fastsætte, at 
fejlagtigt udførte trin i proceduren kan 
korrigeres, også efter at beslutningen er 
truffet, hvis procedurefejlen ikke er 
alvorlig og ikke berører projektets 
hovedlinjer. Medlemsstaterne drager 
omsorg for, at de kompetente 
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myndigheder også træffer en ny 
beslutning, hvis resultat ikke er givet på 
forhånd, i tilfælde af efterfølgende 
korrektion at et trin i proceduren, hvor 
der er begået fejl." 

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 a og artikel 12 b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Som artikel 12a og 12b indsættes: udgår
"Artikel 12a
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 12b
vedrørende udvælgelseskriterierne i bilag 
III og de oplysninger, der henvises til i 
bilag II.A og IV, med henblik på 
tilpasning til den videnskabelige og 
tekniske udvikling.
Artikel 12b
1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 
retsakter tillægges Kommissionen på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.
2. De delegerede beføjelser i artikel 12a 
tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra den [OPOCE 
please introduce date of the entry into 
force of this Directive]
3. Den i artikel 12a omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
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Den berører ikke gyldigheden af de 
delegerede retsakter, der allerede er i 
kraft.
4. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidigt 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
5. En delegeret retsakt, vedtaget i henhold 
til artikel 12a, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på 2 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-
Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-
Parlamentet og Rådet inden udløbet af 
denne frist begge har informeret 
Kommissionen om, at de ikke agter at 
gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 
måneder på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ."

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Bilag 1 – punkt -1 (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag I – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) I bilag I indføjes følgende stk.:
4a. Minedrift i åbne brud og tilsvarende 
udendørs udvindingsaktiviteter.

(Dette ændringsforslag fjerner automatisk "minedrift i åbne brud" fra stk. 2, litra a), 
(UDVINDINGSINDUSTRIEN) i bilag II i direktiv 2011/92/EU)

Ændringsforslag 55

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 56

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 57

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 58

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 60

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) kystområder ii) kystområder og havmiljø



PE507.937v02-00 34/37 AD\940716DA.doc

DA

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Bilag 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III – punkt 2 – litra c – nr. viii b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 
dets underjordiske dele, vand-, energi og 
arealanvendelsesbehovet i anlægs- og 
driftsfaserne og ved nedrivning, hvor det 
er relevant
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Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Bilag – nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV – punkt 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) emissionen af forurenende stoffer, støj, 
vibrationer, lys, varme og stråling, 
opståelsen af gener og bortskaffelsen af 
affald

c) emissionen af forurenende stoffer, støj, 
vibrationer, lys, varme og stråling, 
fremkomsten af gener og bortskaffelsen og 
genvindingen af affald

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) faren for menneskers sundhed, 
kulturarven og miljøet (f.eks. på grund af 
ulykker eller menneskeskabte katastrofer 
og naturkatastrofer)
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Ændringsforslag 67

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 68

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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