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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för framställningar har under åren mottagit ett mycket stort antal framställningar om 
brister och stora skillnader i tillämpningen av det nuvarande MKB-direktivet. Kommissionen 
har tagit med många av framställningarna i sina överträdelseförfaranden mot de 
medlemsstater som inte följt nuvarande bestämmelser. Utskottet välkomnar därför 
möjligheten att dra nytta av de många framställningar som tagits emot och bedömts genom att 
använda dem som grund i arbetet med att ta fram ett tydligare och effektivare direktiv för 
framtiden. 

MKB-direktivet har varit avgörande för skyddet av Europas miljö i många år, men tillämpas 
fortfarande inte tillräckligt i alla medlemsstater och inte heller fullt ut för alla lokala projekt. 
Flera områden behöver stärkas, särskilt vad gäller allmänhetens delaktighet under ett projekts 
alla faser, ökad insyn, behovet av oberoende och objektiv rapportering, tydligare 
bestämmelser om skyddet av det nationella kulturarvet, en tydlig mekanism där den 
miljövänligaste varianten är att föredra, rättsligt skydd med suspensiv verkan samt ett tydligt 
förbud mot allvarliga miljöeffekter och framför allt en starkare prioritering av miljökrav.

Det är alltför ofta som mäktiga finansiella intressen är inblandade i stora infrastrukturprojekt 
och på ett otillbörligt sätt påverkar det politiska beslutsfattandet på lokal, regional och 
nationell nivå på miljöns bekostnad. I detta sammanhang är det mycket viktigt att man stärker 
MKB-direktivet för att garantera EU-medborgarna att deras rättigheter respekteras fullt ut och 
att EU kan uppfylla sina åtaganden. Detta är något som medborgarna förväntar sig i frågor 
som rör ökad biologisk mångfald, åtgärder mot drastiska klimatförändringar och en bättre 
balans mellan infrastrukturförbättringar och miljökrav. Det finns naturliga kopplingar mellan 
MKB-direktivet och andra direktiv, särskilt fågeldirektivet, livsmiljödirektivet och direktiven 
om avfallshantering. Bilagorna bör utvärderas på nytt i sin helhet med hänsyn till 
prioriteringarna på i synnerhet dessa områden.

Föredraganden välkomnar helhetssynen på miljökonsekvensbedömningar som i framtiden 
skulle omfatta andra relaterade politikområden såsom biologisk mångfald och 
klimatförändringar. För att öka tydligheten och förstärka direktivet föreslås dock ett antal 
ändringar som syftar till att säkerställa en så hög miljöskyddsnivå som möjligt.

Undantag till följd av särskild nationell lagstiftning bör strykas.

Allmänheten bör ha rätt att delta i förfarandet kring behovsbedömning och 
miljökonsekvensbedömningens omfattning.

Beslut om behovsbedömning och miljökonsekvensbedömningens omfattning bör kunna 
omprövas direkt och i rimlig tid.

Miljökonsekvenserna för hela projekt måste bedömas (och inte för delprojekt).

Det ska vara obligatoriskt för antingen exploatören eller den ansvariga myndigheten att 
använda sig av oberoende ackrediterade och tekniskt behöriga experter.

Kontroll ska omfatta uppbyggnads- och driftfasen och resultaten ska lämnas till den ansvariga 



PE507.937v02-00 4/36 AD\940716SV.doc

SV

myndigheten och offentliggöras.

Exploatören ska vidta korrigerande åtgärder, om kontroller visar på oförutsedda negativa 
effekter.

För en lyckad översyn av den nuvarande MKB-ordningen måste man se till att regleringen 
och bedömningen av miljöeffekterna och de administrativa kostnaderna för dessa ses som en 
investering i vår miljös framtid och i EU-medborgarnas hälsa och välbefinnande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Direktiv 2011/92/EU har genom 
införandet av minimikrav medfört att 
principerna för miljöbedömningar av 
projekt har harmoniserats (när det gäller 
vilka projekt som bör bli föremål för 
bedömning, exploatörens huvudsakliga 
skyldigheter, bedömningens innehåll, och 
ansvariga myndigheters och allmänhetens 
deltagande), och har bidragit till att skapa 
en hög skyddsnivå för både miljö och 
människors hälsa.

(1) Direktiv 2011/92/EU har genom 
införandet av minimikrav medfört att 
principerna för miljöbedömningar av 
projekt har harmoniserats (när det gäller 
vilka projekt som bör bli föremål för 
bedömning, exploatörens huvudsakliga 
skyldigheter, bedömningens innehåll, och 
ansvariga myndigheters och allmänhetens 
deltagande), och har bidragit till att skapa 
en hög skyddsnivå för både miljö och 
människors hälsa. Medlemsstaterna får 
fastställa strängare regler för att skydda 
miljön och människors hälsa.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Direktiv 2011/92/EU behöver ändras 
för att förbättra 

(3) Direktiv 2011/92/EU behöver ändras 
för att förbättra 
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miljöbedömningsförfarandet, effektivisera 
förfarandets olika steg och öka 
samstämmigheten och synergierna med 
annan EU-lagstiftning och EU-politik, samt 
strategier och politik som utarbetats av 
medlemsstaterna på områden med nationell 
behörighet.

miljöbedömningsförfarandet, effektivisera 
förfarandets olika steg och öka 
samstämmigheten och synergierna med 
annan EU-lagstiftning och EU-politik, samt 
strategier och politik som utarbetats av 
medlemsstaterna på områden med nationell 
behörighet. Det yttersta syftet med 
ändringen av detta direktiv är att få till 
stånd ett bättre genomförande på 
medlemsstatsnivå.
I många fall blev de administrativa 
förfarandena för komplicerade och 
utdragna vilket orsakade förseningar och 
innebar ytterligare risker för skyddet av 
miljön. Med detta i åtanke bör förenkling 
och harmonisering av förfarandena vara 
ett av direktivets mål. Lämpligheten att 
skapa en gemensam kontaktpunkt bör 
beaktas i syfte att tillåta samordnade 
bedömningar eller gemensamma 
förfaranden när flera olika 
miljökonsekvensbedömningar krävs, till 
exempel när det gäller 
gränsöverskridande projekt, liksom 
utarbetande av mer specifika kriterier för 
obligatoriska bedömningar.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) För projekt med möjliga 
gränsöverskridande miljökonsekvenser 
inrättar de berörda medlemsstaterna en 
gemensam paritetiskt sammansatt 
kontaktpunkt, som är ansvarig för 
förfarandets samtliga steg. För projektets 
slutliga tillstånd krävs samtycke från alla 
berörda medlemsstater.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Genom det reviderade direktivet 
2011/92/EU ska det även säkerställas att 
miljöskyddet förbättras, 
resurseffektiviteten ökas och en hållbar 
tillväxt stöds i Europa. I detta syfte är det 
nödvändigt att förenkla och harmonisera 
de planerade förfarandena.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Under de senaste tio åren har 
miljöfrågor, såsom resurseffektivitet, 
biologisk mångfald, klimatförändring och 
katastrofrisker, blivit en viktigare del av 
det politiska beslutsfattandet och bör därför 
även utgöra en viktig del i bedömnings-
och beslutsprocessen, särskilt när det gäller 
infrastrukturprojekt.

(4) Under de senaste tio åren har 
miljöfrågor, såsom resurseffektivitet och 
hållbarhet, skydd av biologisk mångfald, 
markanvändning, klimatförändring samt 
risker för naturkatastrofer och katastrofer 
orsakade av människan, blivit en viktigare 
del av det politiska beslutsfattandet. Dessa 
frågor bör därför även utgöra en viktig del 
i bedömnings- och beslutsprocessen för 
alla offentliga eller privata projekt som 
kan antas ha betydande miljöpåverkan, 
särskilt när det gäller infrastrukturprojekt.

Eftersom kommissionen inte har fastställt 
några riktlinjer för tillämpningen av 
direktivet om bevarandet av det historiska 
arvet och kulturarvet bör kommissionen 
föreslå en förteckning över kriterier och 
riktlinjer för att direktivet ska tas i bruk 
på ett bättre sätt.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
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Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) En föreskrift om att större hänsyn 
måste tas till miljökriterier i ett projekt 
kan även bli kontraproduktiv om den ökar 
komplexiteten hos förfarandena och om 
tidsfristerna för godkännande och 
validering i varje steg förlängs, eftersom 
detta kan öka kostnaderna och även i sig 
utgöra ett miljöhot om färdigställandet av 
infrastrukturprojekten tar mycket lång tid. 

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Miljöfrågorna kring 
infrastrukturprojekt får inte avleda 
uppmärksamheten från det faktum att alla 
projekt oundvikligen kommer att påverka 
miljön på något sätt och att fokus måste 
läggas på förhållandet mellan projektets 
nytta och dess miljöpåverkan.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) I meddelandet Färdplan för ett 
resurseffektivt Europa åtog sig 
kommissionen att inkludera frågor som rör 
resurseffektivitet i vidare mening i 
översynen av direktiv 2011/92/EU.

(5) I meddelandet Färdplan för ett 
resurseffektivt Europa åtog sig 
kommissionen att inkludera frågor som rör
hållbar resurseffektivitet i vidare mening i 
översynen av direktiv 2011/92/EU.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
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Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Klimatförändringen kommer att 
fortsätta att skada miljön och äventyra den 
ekonomiska utvecklingen. Unionens 
miljömässiga, sociala och ekonomiska 
motståndskraft bör därför ökas för att på ett 
effektivt sätt ta itu med klimatförändringen 
på hela unionens territorium. Åtgärder för 
att anpassa sig till och minska 
klimatförändringen måste föras in i många 
olika delar av unionslagstiftningen.

(9) Klimatförändringen kommer att 
fortsätta att utgöra ett miljöhot och 
äventyra förutsägbarheten när det gäller 
den ekonomiska utvecklingen. Unionens 
miljömässiga, sociala och ekonomiska 
motståndskraft bör därför ökas för att på ett 
effektivt sätt ta itu med klimatförändringen 
på hela unionens territorium. Åtgärder för 
att anpassa sig till och minska 
klimatförändringen måste redan nu föras 
in i många olika delar av 
unionslagstiftningen.

Ändringsförslag 10

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 vid 
civila nödsituationer och åtgärder bör 
därför vidtas i undantagsfall för att ge 
medlemsstaterna behörighet att inte 
tillämpa direktivet på projekt vars enda 
syfte är att svara på civila nödsituationer, 
förutsatt att kommissionen och den 
berörda allmänheten får adekvat 
information i tid som kan rättfärdiga 
valet, och förutsatt att andra möjliga 
alternativ har beaktats. Vid 
gränsöverskridande projekt bör 
kommissionen, när så är lämpligt och 
möjligt, spela en mer proaktiv och 
underlättande roll.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) De ansvariga myndigheterna bör vid 
bedömningen av om ett projekt antas 
medföra betydande miljöpåverkan utgå 
från de mest relevanta kriterierna och även 
använda information från bedömningar 
som gjorts enligt annan unionslagstiftning 
för att behovsbedömningen ska bli så 
effektiv som möjligt. Det är därför lämpligt 
att specificera innehållet i beslutet, särskilt 
i de fall då det inte krävs någon 
miljöbedömning.

(16) De ansvariga myndigheterna måste
vid bedömningen av om ett projekt antas 
medföra betydande miljöpåverkan tydligt 
och rigoröst utgå från de mest relevanta 
kriterierna och även använda information 
från bedömningar som gjorts enligt annan 
unionslagstiftning för att 
behovsbedömningen ska bli så effektiv och 
öppen som möjligt. Det är därför lämpligt 
att specificera innehållet i beslutet, särskilt 
i de fall då det inte krävs någon 
miljöbedömning.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) De ansvariga myndigheterna bör vara 
skyldiga att fastställa hur omfattande och 
detaljerad miljöinformation som ska 
lämnas i miljörapporten. För att förbättra 
bedömningens kvalitet och effektivisera 
beslutsprocessen är det viktigt att på 
unionsnivå specificera vilka 
informationskategorier som de ansvariga 
myndigheterna ska utgå ifrån när de fattar 
sitt beslut.

(17) De ansvariga myndigheterna bör vara 
skyldiga att fastställa hur omfattande och 
detaljerad miljöinformation som ska 
lämnas i miljörapporten. För att förbättra 
bedömningens kvalitet, förenkla 
förfarandena och effektivisera 
beslutsprocessen är det viktigt att på 
unionsnivå specificera vilka 
informationskategorier som de ansvariga 
myndigheterna ska utgå ifrån när de fattar 
sitt beslut.

Ändringsförslag 13

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 

(18) Den miljörapport som exploatören ska 
lämna för ett projekt bör innehålla en 
bedömning av samtliga skäliga och 
relevanta alternativ till projektet, inklusive 
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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.

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.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att garantera öppenhet och 
ansvarighet bör den ansvariga myndigheten 
vara skyldig att motivera sitt beslut att 
bevilja tillstånd för ett projekt och ange att 
den har beaktat resultaten av de samråd 
som hållits och de relevanta uppgifter som 
inhämtats.

(20) För att garantera öppenhet och 
ansvarighet bör den ansvariga myndigheten 
vara skyldig att på ett detaljerat och 
fullständigt sätt motivera sitt beslut att 
bevilja tillstånd för ett projekt och ange att 
den har beaktat resultaten av de samråd 
som hållits med den berörda allmänheten
och alla relevanta uppgifter som inhämtats.
Om detta villkor inte har uppfyllts på 
korrekt sätt bör den berörda allmänheten 
kunna inleda en rättslig prövning.

Ändringsförslag 15

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 

(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. Om 



AD\940716SV.doc 11/36 PE507.937v02-00

SV

krävs enligt annan unionslagstiftning. kontrollen visar att det finns oförutsedda 
negativa effekter ska lämpliga 
korrigerande åtgärder vidtas.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Allmänhetens deltagande i 
beslutsprocesser (i enlighet med 
Århuskonventionen) på ett tidigt stadium 
är viktigt för att säkerställa att 
beslutsfattaren tar hänsyn till åsikter som 
kan vara relevanta för dessa beslut och 
därigenom ökar trovärdigheten och 
öppenheten i beslutsfattandeprocessen, 
vilket förbättrar beslutens innehållsliga 
kvalitet och bidrar till att allmänheten blir 
medveten om miljöproblem.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Eftersom målen för detta direktiv, 
nämligen att säkerställa ett fullgott skydd 
av miljön och människors hälsa genom att 
inrätta minimikrav för miljöbedömning av 
projekt, inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna och de därför, 
på grund av deras omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(28) Eftersom målen för detta direktiv, 
nämligen att säkerställa ett fullgott skydd 
av miljön, livskvaliteten och människors 
hälsa genom att inrätta minimikrav för 
miljöbedömning av projekt, inte i 
tillräcklig utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och de därför, på grund 
av deras omfattning och verkningar, bättre 
kan uppnås på unionsnivå, kan unionen 
vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen.
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led a – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”– utförande av byggnads- eller
rivningsarbeten eller andra installationer 
eller arbeten,”

”– utförande av byggnadsarbeten eller 
andra installationer eller arbeten,

– rivningsarbeten eller andra 
installationer eller arbeten,
– andra ingrepp i naturliga miljöer och 
landskap, inklusive arbeten som 
involverar utvinning av mineraler.”

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I punkt 2 ska följande definition läggas 
till:

(b) I punkt 2 ska följande definitioner
läggas till:

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga)biologisk mångfald: alla växt- och 
djurarter och deras livsmiljöer och 
variationsrikedomen bland levande 
organismer av alla ursprung, inklusive 
bland annat landbaserade, marina och 
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andra akvatiska ekosystem och de 
ekologiska komplex i vilka de ingår. Detta 
innefattar mångfald inom arter, mellan 
arter och av ekosystem.

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

gb)korrigerande åtgärd: ytterligare 
avhjälpnings- och kompensationsåtgärder 
som exploatören kan vidta för att åtgärda 
oförutsedda negativa effekter eller 
förluster av biologisk mångfald som har 
fastställts vid genomförandet av projekt, 
och som kan uppkomma för att effekterna 
av konstruktionen eller driften av projekt 
för vilka tillstånd redan beviljats inte har 
åtgärdats i tillräcklig omfattning.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) oberoende: att kunna genomföra 
objektiva och utförliga tekniska och 
vetenskapliga bedömningar, fria från 
faktiska, upplevda eller uppenbara 
intressekonflikter i anknytning till den 
ansvariga myndigheten, exploatören 
och/eller de nationella, regionala och 
lokala myndigheterna.
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Ändringsförslag 23

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) gemensamma förfaranden: enligt det 
gemensamma förfarandet ska den 
ansvariga myndigheten integrera en eller 
flera myndigheters bedömningar och 
utfärda en samlad 
miljökonsekvensbedömning, utan att det 
påverkar andra bestämmelser i annan 
relevant unionslagstiftning.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fc) visuell konsekvensbedömning: visuell 
påverkan är en förändring i skapat eller 
naturligt landskap och i urbana områden 
som ett resultat av utvecklingen, som kan 
vara positiv (förbättring) eller negativ 
(försämring). Visuell 
konsekvensbedömning täcker också 
rivning av byggnader som är skyddade 
eller som är strategiska viktiga för den 
traditionella orts- eller landskapsbilden. 
Det ska täcka den tydliga förändringen av 
den geologiska topografin och andra 
hinder såsom byggnader eller murar som 
begränsar utsikten mot naturen såväl som 
landskapets harmoni. Visuell påverkan 
bedöms i stort med kvalitativa 
bedömningskriterier, som beaktar 
människans uppskattning av och samspel 
med landskapet och det värde som det ger 
en plats (genius loci).
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Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fd) förenkling: en minskning av antalet 
formulär, skapandet av gemensamma 
förfaranden och samordningsverktyg för 
att integrera de bedömningar som görs av 
de berörda myndigheterna. Förenkling 
innebär också att fastställa gemensamma 
kriterier, förkorta tidsfrister för att lämna 
in rapporter och stärka objektiva och 
vetenskapliga bedömningar.

Ändringsförslag 26

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 om de anser att det skulle 
inverka negativt på detta syfte, förutsatt att 
de har gjort en riktig bedömning av andra 
möjliga alternativ och kan rättfärdiga sitt 
slutgiltiga beslut inför kommissionen.

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Artikel 2.3 ska ersättas med följande: (2) Artikel 2.3 och 2.4 ska ersättas med 
följande:

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Om det föreligger en skyldighet att 
göra en miljökonsekvensbedömning av ett 
projekt både enligt detta direktiv och enligt 
annan unionslagstiftning ska projektet 
omfattas av samordnade eller 
gemensamma förfaranden som uppfyller 
kraven i tillämplig unionslagstiftning.

”3. Om det föreligger en skyldighet att 
göra en miljökonsekvensbedömning av ett 
projekt, inklusive projekt med 
gränsöverskridande effekter, både enligt 
detta direktiv och enligt annan 
unionslagstiftning ska projektet omfattas 
av samordnade eller gemensamma 
förfaranden som uppfyller alla kraven i 
tillämplig unionslagstiftning. Den 
strängaste lagstiftningen ska gälla.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – leden a, b, c, ca och d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) befolkning, människors hälsa och 
biologisk mångfald, särskilt när det gäller 
arter och livsmiljöer som skyddas enligt 
rådets direktiv 92/43/EEG(*) och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG(**),

a) befolkning, människors hälsa och 
biologisk mångfald, särskilt när det gäller 
arter och livsmiljöer som skyddas enligt 
rådets direktiv 92/43/EEG(*) och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG(**), och det önskvärda i att 
undvika förlust av biologisk mångfald,

b) mark, jord, vatten, luft och b) mark, jord, vatten, luft och klimat,
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klimatförändring,
c) materiella tillgångar, kulturarv och 
landskap,

c) materiella tillgångar och landskap,

ca) kulturarv, i enlighet med artikel 3.3 
fjärde stycket i EU-fördraget,

d) samspelet mellan de faktorer som avses i 
leden a, b och c,

d) samspelet mellan de faktorer som avses i 
leden a, b, c och ca samt dessa faktorers 
kumulativa och gränsöverskridande 
påverkan,

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:
”2. Om inte annat följer av artikel 2.4 
ska medlemsstaterna när det gäller 
projekt som redovisas i bilaga II genom
en behovsbedömning bestämma om 
projektet ska bli föremål för en 
bedömning i enlighet med artiklarna 5–
10.
Exploatören kan, för projekt som 
redovisas i bilaga II, välja att låta sitt 
projekt genomgå en bedömning i enlighet 
med artiklarna 5–10. 
Medlemsstaterna ska bestämma detta 
genom
a) granskning från fall till fall, 
eller
b) gränsvärden eller kriterier som 
fastställs av medlemsstaten.
2a. För att fastställa de gränsvärden och 
kriterier som anges i punkt 2 ska 
medlemsstaterna sträva efter att ange 
flexibla lägsta gränsvärden och kriterier 
för att inte utestänga något allmänt eller 
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privat projekt som skulle kunna innebära 
en betydande negativ miljöpåverkan. Om 
förfarandet i led b tillämpas ska samråd 
ske med allmänheten för fastställandet av 
gränsvärden eller kriterier.
Den ansvariga myndigheten kan välja att 
besluta att ett projekt som redovisas i 
bilaga II inte ska bedömas i enlighet med 
artiklarna 5–10 endast om den är 
övertygad om att projektet sannolikt inte 
har betydande negativa effekter på 
miljön.”

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II ge information 
om projektets art, dess potentiella 
miljöpåverkan och planerade åtgärder för 
att undvika och minska betydande effekter. 
En detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas finns i 
bilaga II.A.

”3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II, med undantag 
för projekt som inte uppfyller eller som 
överskrider ett relevant gränsvärde eller 
kriterium som medlemsstaten fastställt 
enligt punkt 2b, ge information om 
projektets art och dess potentiella 
betydande negativa miljöpåverkan. En 
detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas finns i 
bilaga II.A. Informationen ska göras 
tillgänglig för allmänheten innan ett 
beslut fattas enligt punkt 2.

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Vid granskning från fall till fall eller 
fastställande av gränsvärden eller 
kriterier enligt punkt 2, ska den ansvariga 
myndigheten beakta de urvalskriterier som 
rör projektets art och lokalisering samt dess 
potentiella miljöpåverkan. En detaljerad 
förteckning över vilka urvalskriterier som 
ska användas finns i bilaga III.”

4. När det gäller projekt i bilaga II ska 
den ansvariga myndigheten beakta de 
urvalskriterier som rör projektets art och 
lokalisering samt dess potentiella 
miljöpåverkan. En detaljerad förteckning 
över vilka urvalskriterier som ska användas 
finns i bilaga III.”

Ändringsförslag 33

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5. Den ansvariga myndigheten ska fatta 
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

”5. Den ansvariga myndigheten ska fatta 
sitt beslut enligt punkt 2, och ta i 
beaktande den information som 
exploatören lämnar enligt punkt 3 och, i 
tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet 
av studier, preliminära kontroller eller 
bedömningar av miljöpåverkan som gjorts 
till följd av annan unionslagstiftning. Om 
den ansvariga myndigheten beslutar att 
ingen miljökonsekvensbedömning 
behöver göras enligt artiklarna 5–10 på 
grund av att projektet inte uppfyller, eller 
överskrider, relevanta gränsvärden eller 
kriterier som medlemsstaten fastställt 
enligt punkt 2b, ska beslutet 
offentliggöras. Det beslut som anges i 
punkt 2 ska annars:

Ändringsförslag 34

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

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
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.

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
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 upp till ytterligare 
tre månader; I så fall ska den ansvariga 
myndigheten informera exploatören om 
skälen till detta och om beräknat 
beslutsdatum.

Ändringsförslag 35

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 
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.

”1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören anlita en 
auktoriserad oberoende expert i enlighet 
med definitionen i artikel 1.2 fa för att
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, inklusive en visuell 
konsekvensbedömning vid behov, med 
hänsyn till rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art och alternativ till 
projektet. En detaljerad förteckning över 
vilken information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.
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Ändringsförslag 36

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

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

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

Ändringsförslag 37

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 ska se till att 
rapporten har utarbetats eller 
kontrollerats av de auktoriserade, 
oberoende och tekniskt behöriga experter 
som avses i punkt 3 i den här artikeln. Den 
ansvariga myndigheten kan senare endast 
begära mer information av exploatören om 
detta är motiverat till följd av nya 
omständigheter.

Ändringsförslag 38

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

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

a) exploatören kan också se till att 
miljörapporten utarbetas av oberoende 
experter eller

Ändringsförslag 39

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Ändringsförslag 40

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 oberoende 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.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 3
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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 oberoende och tekniskt behöriga 
experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, 
tilldelning av utvärderingsuppdrag, 
licensiering och obehörighet) ska 
fastställas av medlemsstaterna i enlighet 
med bestämmelserna i punkt 4.”

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 2012/0297
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande punkt ska läggas till som
punkt 7:

b) Följande punkter ska läggas till som
punkterna 7 och 8:

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Tidsramarna för samråd med den 
berörda allmänheten om de miljörapporter 
som avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare 
än 30 dagar eller längre än 60 dagar. I 
undantagsfall kan den ansvariga 
myndigheten förlänga tidsramarna med 
ytterligare 30 dagar om detta krävs på 
grund av projektets art, komplexitet, 
lokalisering eller omfattning; i så fall ska 
den ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta.

”7. Tidsramarna för samråd med den 
berörda allmänheten om de miljörapporter 
som avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare 
än 30 dagar eller längre än 60 dagar. I 
undantagsfall kan den ansvariga 
myndigheten förlänga tidsramarna med
upp till ytterligare 30 dagar om detta krävs 
på grund av projektets art, komplexitet, 
lokalisering eller omfattning i så; i så fall 
ska den ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta.
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. För att se till att den berörda 
allmänheten på ett effektivt sätt deltar i 
beslutsprocesserna ska medlemsstaterna 
se till att kontaktinformation för enkel 
och snabb tillgång till den myndighet eller 
de myndigheter som ansvarar för att 
genomföra de bestämmelser som anges i 
detta direktiv görs tillgänglig för 
allmänheten när som helst och oberoende 
av eventuella pågående specifika projekt 
som genomgår en 
miljökonsekvensbedömning, samt att 
allmänhetens åsikter och synpunkter har 
beaktats.

Ändringsförslag 45

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 
negativa effekter.

Om den ansvariga myndigheten beslutar att 
bevilja tillstånd ska den se till att tillståndet 
innehåller åtgärder för att kontrollera den 
betydande negativa miljöpåverkan under 
både uppbyggnads- och driftfasen, för att 
bedöma hur genomförandet fortlöper och 
hur effektiva avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara samt 
för att identifiera eventuella oförutsedda 
betydande negativa effekter och/eller 
förlust av biologisk mångfald och för att 
underlätta korrigerande åtgärder.
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Ändringsförslag 46

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 av uppbyggnads- och driftfasen 
ska lämnas in till den ansvariga 
myndigheten och spridas aktivt i enlighet 
med direktiv 2003/4/EG. Befintliga 
kontrollförfaranden som följer av annan 
unionslagstiftning kan användas i 
tillämpliga fall.

Ändringsförslag 47

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om kontroller visar på betydande 
oförutsedda negativa effekter ska 
exploatören vidta korrigerande åtgärder. 
Exploatörer, tekniskt kompetenta experter 
och/eller nationella experter får tilldömas 
straff och/eller sanktioner om oförutsedda 
negativa miljöeffekter är följden av 
försumlighet eller ett allvarligt brott mot 
ackrediteringsstandarder. Exploatörens 
förslag till korrigerande åtgärder ska 
offentliggöras och godkännas av den 
ansvariga myndigheten som ska 
säkerställa efterlevnaden.
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Ändringsförslag 48

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 förlänga tidsfristen 
med upp till ytterligare tre månader; I så 
fall ska den ansvariga myndigheten 
informera exploatören om skälen till detta 
och om beräknat beslutsdatum.

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Den berörda allmänhetens rätt att 
ifrågasätta den information som lämnas 
och inleda rättsliga förfaranden i enlighet 
med artikel 11.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkterna 3b och 3c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 3:

(b) Följande punkter 4 och 5 ska läggas 
till:

”4. Allmänheten får inleda en rättslig 
prövning och ansöka om 
förbudsföreläggande mot 
tillståndsbeslutet genom att inleda 
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rättsliga förfaranden inom tre månader 
efter det att den ansvariga myndighetens 
formella beslut har offentliggjorts.
5. Den eller de ansvariga myndigheterna 
ska se till att projekt som beviljats tillstånd 
inte påbörjas innan tidsfristen för rättslig 
prövning har löpt ut.”

Ändringsförslag 51

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Efter artikel 9 ska följande 
artikel införas:

”Artikel 9a
Medlemsstaterna ska se till att den eller de 
ansvariga myndigheterna, när de utför de 
åligganden som följer av detta direktiv, 
inte hamnar i en intressekonflikt på 
grund av lagstiftning som är bindande för 
dem.”

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 11 – punkterna 5a a och 5b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Artikel 11 ska ändras på följande 
sätt:
(a) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 6:
”6. Medlemsstaterna kan utfärda 
bestämmelser om att åsidosättande av 
förfaranderegler och formföreskrifter inte 
ska påverka ett tillstånds laglighet, om det 
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är troligt att det fattade beslutet inte hade 
sett annorlunda ut om detta åsidosättande 
inte hade inträffat. Detta gäller särskilt då
a) enskilda personer eller behöriga 
myndigheter inte har beretts möjlighet att 
delta, i fall då myndigheters eller 
allmänhetens deltagande krävs enligt 
detta direktiv, men detta varit av ringa vikt 
eller har beaktats i beslutet,
b) uppgifterna enligt artikel 9.1 är 
ofullständiga eller
c) ett tillkännagivande som krävs enligt 
detta direktiv har lämnats på ett felaktigt 
sätt men dess syfte ändå har uppfyllts.
Detta påverkar inte medlemsstaternas rätt 
att inom ramen för sina nationella 
rättsföreskrifter vid sidan av de regler som 
gäller vid åsidosättande av 
förfaranderegler bestämma vad som krävs 
vid lagöverträdelser.”
(b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 7:
”7. Medlemsstaterna kan bestämma att 
led i ett förfarande som handlagts 
felaktigt kan tas upp till ny behandling, 
om felet inte är allvarligt och inte berör 
ett projekts huvuddrag. Medlemsstaterna 
ska säkerställa att de ansvariga 
myndigheterna även då felaktigt 
handlagda led i ett förfarande tas upp till 
ny behandling fattar beslut på ett öppet 
och icke förutbestämt sätt.”

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12a och artikel 12b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Följande artiklar ska införas som 
artiklarna 12a och 12b:

utgår
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”Artikel 12a
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 12b 
med avseende på de urvalskriterier som 
anges i bilaga III och den information 
som avses i bilagorna II.A och IV, i syfte 
att anpassa dem till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen.
Artikel 12b
1. Befogenheten att anta delegerade akter 
ges till kommissionen med förbehåll för 
de villkor som anges i denna artikel.
2. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 12a ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den [OPOCE please introduce date of the 
entry into force of this Directive].
3. Den delegering av befogenhet som 
avses i artikel 12a får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 
att delegeringen av den befogenhet som 
anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 
får verkan dagen efter det att det 
offentliggörs i Europeiska unionens 
officiella tidning, eller vid ett i beslutet 
angivet datum. Det påverkar inte 
giltigheten av delegerade akter som redan 
har trätt i kraft.
4. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt delge 
Europaparlamentet och rådet denna.
5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 12a ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har 
underrättat kommissionen om att de inte 
kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på 
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Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt -1 (ny)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga I – punkt 4 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Följande punkt ska införas i bilaga I:
4a. Gruvdrift i dagbrott och liknande 
öppen utvinningsverksamhet.”

(Denna ändring tar automatiskt bort ”gruvdrift i dagbrott” från led a i punkt 2 
(UTVINNINGSINDUSTRI) i bilaga II i direktiv 2011/92/EU)

Ändringsförslag 55

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 56

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 57

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 58

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 59

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

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

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

Ändringsförslag 60

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) kustområden, ii) kustområden och marin miljö,

Ändringsförslag 61

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 62

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

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

Ändringsförslag 63

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 64

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 5 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) utsläppen av föroreningar, buller, 
vibrationer, ljus, värme och strålning, 
uppkomsten av andra störningar samt 
bortskaffandet av avfall,

c) utsläppen av föroreningar, buller, 
vibrationer, ljus, värme och strålning, 
uppkomsten av andra störningar samt 
bortskaffandet och återvinning av avfall,

Ändringsförslag 66

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 67

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 68

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

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

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