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Amendement 52
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Richtlijn 2011/92/EU moet worden 
gewijzigd om de kwaliteit van de 
milieueffectbeoordelingsprocedure te 
verbeteren, de verschillende stappen van de 
procedure te stroomlijnen en de samenhang 
en synergieën met de overige wetgeving en 
beleidsinitiatieven van de Unie te 
versterken, alsmede met de door de
lidstaten voor hun bevoegdheidsdomeinen 
ontwikkelde strategieën en 
beleidsmaatregelen.

(3) Richtlijn 2011/92/EU moet worden 
gewijzigd om de kwaliteit van de 
milieueffectbeoordelingsprocedure te 
verbeteren, de verschillende stappen van de 
procedure te stroomlijnen en de samenhang 
en synergieën met de overige wetgeving en 
beleidsinitiatieven van de Unie te 
versterken, alsmede met de door de 
lidstaten voor hun bevoegdheidsdomeinen 
ontwikkelde strategieën en 
beleidsmaatregelen.

In veel gevallen werden de 
bestuursrechtelijke procedures te 
ingewikkeld en te lang, wat voor 
vertragingen zorgde en bijkomende 
risico’s opleverde voor de bescherming 
van het milieu. Daarom is deze richtlijn 
onder meer bedoeld om de procedures te 
vereenvoudigen en te harmoniseren. Er 
moet rekening worden gehouden met het 
feit dat het nuttig kan zijn om een enkel 
loket in het leven te roepen, met het oog 
op een gecoördineerde beoordeling of 
gemeenschappelijke procedures in 
gevallen waarin meerdere MEB’s nodig 
zijn, bijvoorbeeld bij grensoverschrijdende 
projecten, en om meer specifieke criteria 
voor verplichte beoordelingen vast te 
stellen.

Or. en

Amendement 53
Victor Boştinaru
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Richtlijn 2011/92/EU moet worden 
gewijzigd om de kwaliteit van de 
milieueffectbeoordelingsprocedure te 
verbeteren, de verschillende stappen van de 
procedure te stroomlijnen en de samenhang 
en synergieën met de overige wetgeving en 
beleidsinitiatieven van de Unie te 
versterken, alsmede met de door de 
lidstaten voor hun bevoegdheidsdomeinen 
ontwikkelde strategieën en 
beleidsmaatregelen.

(3) Richtlijn 2011/92/EU moet worden 
gewijzigd om de kwaliteit van de 
milieueffectbeoordelingsprocedure te 
verbeteren, de verschillende stappen van de 
procedure te stroomlijnen en de samenhang 
en synergieën met de overige wetgeving en 
beleidsinitiatieven van de Unie te 
versterken, alsmede met de door de 
lidstaten voor hun bevoegdheidsdomeinen 
ontwikkelde strategieën en 
beleidsmaatregelen. Een betere 
tenuitvoerlegging op het niveau van de 
lidstaten is het ultieme doel van de 
wijziging van deze richtlijn.

Or. fr

Amendement 54
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voor projecten met mogelijke 
grensoverschrijdende milieu-effecten 
richten de lidstaten een 
gemeenschappelijk en paritair 
samengesteld loketsysteem op, dat 
bevoegd is voor alle stappen in de 
procedure. Voor de uiteindelijke gunning 
van een project is de goedkeuring van alle 
betrokken lidstaten nodig.

Or. de

Amendement 55
Peter Jahr
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De herziene richtlijn 2011/92/EU 
moet bovendien zorgen voor een betere 
bescherming van het milieu, het 
efficiënter gebruik van hulpmiddelen en 
de ondersteuning van een duurzame groei 
in Europa. Daartoe is het nodig de 
onderhavige regelgeving te 
vereenvoudigen en te harmoniseren.

Or. de

Amendement 56
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Milieuoverwegingen zoals een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, biodiversiteit, 
klimaatverandering en risico's op rampen 
hebben het jongste decennium aan belang 
gewonnen bij de beleidsvorming en moeten 
derhalve worden meegenomen als kritieke 
elementen in de beoordelings- en 
besluitvormingsprocessen, met name voor 
infrastructuurprojecten.

(4) Milieuoverwegingen zoals een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen en risico's op 
rampen hebben het jongste decennium aan 
belang gewonnen bij de beleidsvorming en 
moeten derhalve worden meegenomen als 
kritieke elementen in de beoordelings- en 
besluitvormingsprocessen, met name voor 
infrastructuurprojecten.

Or. nl

Amendement 57
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Milieuoverwegingen zoals een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, biodiversiteit, 
klimaatverandering en risico's op rampen 
hebben het jongste decennium aan belang 
gewonnen bij de beleidsvorming en moeten 
derhalve worden meegenomen als kritieke
elementen in de beoordelings- en 
besluitvormingsprocessen, met name voor 
infrastructuurprojecten.

(4) Milieuoverwegingen zoals een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, biodiversiteit, 
klimaatverandering en risico's op rampen 
hebben het jongste decennium aan belang 
gewonnen bij de beleidsvorming en moeten 
derhalve worden meegenomen als 
belangrijke elementen in de beoordelings-
en besluitvormingsprocessen, met name 
voor infrastructuurprojecten.

Or. fr

Amendement 58
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Milieuoverwegingen zoals een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, biodiversiteit, 
klimaatverandering en risico's op rampen 
hebben het jongste decennium aan belang 
gewonnen bij de beleidsvorming en
moeten derhalve worden meegenomen als 
kritieke elementen in de beoordelings- en 
besluitvormingsprocessen, met name voor 
infrastructuurprojecten.

(4) Milieuoverwegingen zoals een efficiënt 
en duurzaam gebruik van hulpbronnen, de 
bescherming van de biodiversiteit, de 
bestrijding van de klimaatverandering en 
risico's op natuurlijke en door de mens 
veroorzaakte rampen hebben het jongste 
decennium aan belang gewonnen bij de 
beleidsvorming. Zij moeten derhalve 
worden meegenomen als kritieke 
elementen in de beoordelings- en 
besluitvormingsprocessen voor alle 
openbare en particuliere projecten die 
mogelijk aanzienlijke gevolgen voor het 
milieu hebben, met name voor 
infrastructuurprojecten.

Or. fr

Amendement 59
Peter Jahr
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Milieuoverwegingen zoals een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, biodiversiteit, 
klimaatverandering en risico's op rampen 
hebben het jongste decennium aan belang 
gewonnen bij de beleidsvorming en moeten 
derhalve worden meegenomen als kritieke 
elementen in de beoordelings- en 
besluitvormingsprocessen, met name voor 
infrastructuurprojecten.

(4) Milieuoverwegingen zoals een efficiënt 
gebruik van hulpbronnen, biodiversiteit, 
klimaatverandering en risico's op rampen 
hebben het jongste decennium aan belang 
gewonnen bij de beleidsvorming en moeten 
derhalve worden meegenomen als kritieke 
elementen in de beoordelings- en 
besluitvormingsprocessen, met name voor 
infrastructuurprojecten.

Aangezien de Commissie geen 
richtsnoeren heeft vastgesteld voor de 
toepassing van de Richtlijn betreffende 
het behoud van historisch en cultureel 
erfgoed, stelt de Commissie een lijst met 
criteria en aanwijzingen voor om de 
tenuitvoerlegging van de richtlijn te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 60
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Beter rekening houden met de 
milieucriteria bij alle projecten kan ook 
negatieve gevolgen hebben, aangezien de 
procedures complexer zullen worden en er 
meer tijd nodig zal zijn voor de 
vergunning en validatie van elke etappe, 
met als gevolg dat de kosten de facto 
toenemen en dit zelfs tot een bedreiging 
voor het milieu kan leiden doordat het 
project veel langer zal duren.

Or. fr
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Amendement 61
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 ter) Milieuoverwegingen bij 
infrastructuurprojecten mogen niet 
verhullen dat een project hoe dan ook een 
impact op het milieu zal hebben en dat er 
vooral moet gekeken worden naar de 
verhouding tussen het nut van het project 
en de milieueffecten ervan.

Or. fr

Amendement 62
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) In haar mededeling "Stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa" 
heeft de Commissie zich ertoe verbonden 
bij de herziening van Richtlijn 2011/92/EU 
rekening te houden met overwegingen 
inzake een efficiënt hulpbronnengebruik.

(5) In haar mededeling "Stappenplan voor 
efficiënt hulpbronnengebruik in Europa" 
heeft de Commissie zich ertoe verbonden 
bij de herziening van Richtlijn 2011/92/EU 
rekening te houden met overwegingen 
inzake een efficiënt en duurzaam
hulpbronnengebruik.

Or. fr

Amendement 63
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op grond van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake biologische 
diversiteit (het verdrag), waarbij de 
Europese Unie partij is, moeten 
aanzienlijke nadelige effecten van 
projecten op de biodiversiteit, als 
gedefinieerd in artikel 2 van het verdrag, 
voor zover mogelijk en op passende wijze
worden beoordeeld teneinde die effecten te 
vermijden of te minimaliseren. Deze 
voorafgaande beoordeling van de effecten 
moet bijdragen tot het bereiken van de in 
2010 vastgestelde EU-kerndoelstelling om 
tegen 2020 een halt toe te roepen aan het 
verlies van biodiversiteit en de 
achteruitgang van ecosysteemdiensten, en 
deze waar mogelijk te herstellen.

(7) Op grond van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake biologische 
diversiteit (het verdrag), waarbij de 
Europese Unie partij is, moeten 
aanzienlijke nadelige effecten van 
projecten op de biodiversiteit, als 
gedefinieerd in artikel 2 van het verdrag, 
worden beoordeeld teneinde die effecten te 
vermijden of te beperken. Deze 
voorafgaande beoordeling van de effecten 
moet bijdragen tot het bereiken van de in 
2010 vastgestelde EU-kerndoelstelling om 
tegen 2020 een halt toe te roepen aan het 
verlies van biodiversiteit en de 
achteruitgang van ecosysteemdiensten, en 
deze waar mogelijk te herstellen.

Or. fr

Amendement 64
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op grond van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake biologische 
diversiteit (het verdrag), waarbij de 
Europese Unie partij is, moeten 
aanzienlijke nadelige effecten van 
projecten op de biodiversiteit, als 
gedefinieerd in artikel 2 van het verdrag, 
voor zover mogelijk en op passende wijze 
worden beoordeeld teneinde die effecten te 
vermijden of te minimaliseren beperken. 
Deze voorafgaande beoordeling van de 
effecten moet bijdragen tot het bereiken 
van de in 2010 vastgestelde EU-
kerndoelstelling om tegen 2020 een halt 
toe te roepen aan het verlies van 
biodiversiteit en de achteruitgang van 
ecosysteemdiensten, en deze waar mogelijk 

(7) Op grond van het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake biologische 
diversiteit (het verdrag), waarbij de 
Europese Unie partij is, moeten 
aanzienlijke nadelige effecten van 
projecten op de biodiversiteit, als 
gedefinieerd in artikel 2 van het verdrag, 
voor zover mogelijk en op passende wijze 
worden beoordeeld teneinde die effecten te 
vermijden of te minimaliseren beperken. 
Deze voorafgaande beoordeling van de 
effecten zou kunnen bijdragen tot het 
bereiken van de in 2010 vastgestelde EU-
kerndoelstelling om tegen 2020 een halt 
toe te roepen aan het verlies van 
biodiversiteit en de achteruitgang van 
ecosysteemdiensten, en deze waar mogelijk 
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te herstellen. te herstellen.

Or. nl

Amendement 65
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Maatregelen om aanzienlijke nadelige 
effecten op het milieu te vermijden, te 
beperken en, indien mogelijk, te 
verhelpen, moeten bijdragen tot het 
vermijden van elke achteruitgang van de 
milieukwaliteit en elk nettoverlies van 
biodiversiteit overeenkomstig de 
verbintenissen die de Unie is aangegaan in 
het kader van het verdrag en de 
doelstellingen en acties van de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2020.

(8) Maatregelen om aanzienlijke nadelige 
effecten op het milieu te vermijden, moeten 
bijdragen tot het vermijden van elke 
achteruitgang van de milieukwaliteit en elk 
nettoverlies van biodiversiteit 
overeenkomstig de verbintenissen die de 
Unie is aangegaan in het kader van het 
verdrag en de doelstellingen en acties van 
de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 .

Or. fr

Amendement 66
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De klimaatverandering zal schade aan 
het milieu blijven veroorzaken en blijft 
een bedreiging voor onze economische 
ontwikkeling. Derhalve moet de 
ecologische, sociale en economische 
weerbaarheid van de Unie worden 
bevorderd om de klimaatverandering in de 
hele Unie op een efficiënte manier aan te 
pakken. In talrijke sectoren van de EU-
wetgeving moet werk worden gemaakt van 
de aanpassing aan de klimaatverandering 

Schrappen
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en het verzachten van de gevolgen 
daarvan.

Or. nl

Amendement 67
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De klimaatverandering zal schade aan
het milieu blijven veroorzaken en blijft een 
bedreiging voor onze economische 
ontwikkeling. Derhalve moet de 
ecologische, sociale en economische 
weerbaarheid van de Unie worden 
bevorderd om de klimaatverandering in de 
hele Unie op een efficiënte manier aan te 
pakken. In talrijke sectoren van de EU-
wetgeving moet werk worden gemaakt van 
de aanpassing aan de klimaatverandering 
en het verzachten van de gevolgen daarvan.

(9) De klimaatverandering blijft een 
bedreiging voor het milieu en schadelijk 
voor de voorspelbaarheid van onze 
economische ontwikkeling. Derhalve moet 
de ecologische, sociale en economische 
weerbaarheid van de Unie worden 
bevorderd om de klimaatverandering in de 
hele Unie op een efficiënte manier aan te 
pakken. In talrijke sectoren van de EU-
wetgeving moet werk worden gemaakt van 
de aanpassing aan de klimaatverandering 
en het verzachten van de gevolgen daarvan.

Or. fr

Amendement 68
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) De klimaatverandering zal schade aan 
het milieu blijven veroorzaken en blijft een 
bedreiging voor onze economische 
ontwikkeling. Derhalve moet de 
ecologische, sociale en economische 
weerbaarheid van de Unie worden 
bevorderd om de klimaatverandering in de 

(9) De klimaatverandering zal schade aan 
het milieu blijven veroorzaken en blijft een 
bedreiging voor onze economische 
ontwikkeling. Derhalve moet de 
ecologische, sociale en economische 
weerbaarheid van de Unie worden 
bevorderd om de klimaatverandering in de 
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hele Unie op een efficiënte manier aan te 
pakken. In talrijke sectoren van de EU-
wetgeving moet werk worden gemaakt van 
de aanpassing aan de klimaatverandering 
en het verzachten van de gevolgen daarvan.

hele Unie op een efficiënte manier aan te 
pakken. In talrijke sectoren van de EU-
wetgeving moet onverwijld werk worden 
gemaakt van de aanpassing aan de 
klimaatverandering en het verzachten van 
de gevolgen daarvan.

Or. fr

Amendement 69
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In de praktijk is gebleken dat de 
toepassing van de bepalingen van Richtlijn 
2011/92/EU in bepaalde noodsituaties 
nadelige gevolgen kan hebben en de 
lidstaten derhalve de mogelijkheid dienen 
te krijgen de richtlijn in specifieke 
gevallen niet toe te passen.

(13) In de praktijk is gebleken dat de 
toepassing van de bepalingen van Richtlijn 
2011/92/EU in bepaalde noodsituaties 
nadelige gevolgen kan hebben en de 
lidstaten derhalve de mogelijkheid dienen
te krijgen de richtlijn bij uitzondering niet 
toe te passen op projecten die enkel 
bestemd zijn om het hoofd te bieden aan 
civiele noodsituaties, op voorwaarde dat 
tijdig de nodige informatie aan de 
Commissie wordt verstrekt waarin de 
keuze wordt gerechtvaardigd en wordt 
vermeld voor welk publiek het project 
gevolgen kan hebben, en voor zover alle 
andere haalbare alternatieven zijn 
overwogen.

Or. en

Motivering

In lijn met de benadering die de rapporteur voor advies in amendement 5 hanteert, is dit 
amendement erop gericht de uitzonderingen op de richtlijn te beperken tot uitzonderlijke 
noodgevallen. Rekening houdende met het feit dat de richtlijn van toepassing kan zijn in 
extreme situaties waar de civiele bescherming in het gedrang komt en snel beslissingen 
moeten worden genomen, zou het evenwel niet realistisch zijn om deze bepaling onderhevig te 
maken aan een voorafgaande goedkeuring door de Commissie. Het is beter om te voorzien in 
een verplichte follow-up waarbij deze gevallen en de gemaakte keuzes terdege moeten worden 
gemotiveerd.
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Amendement 70
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In de praktijk is gebleken dat de 
toepassing van de bepalingen van Richtlijn 
2011/92/EU in bepaalde noodsituaties 
nadelige gevolgen kan hebben en de 
lidstaten derhalve de mogelijkheid dienen 
te krijgen de richtlijn in specifieke gevallen 
niet toe te passen.

(13) In de praktijk is gebleken dat de 
toepassing van de bepalingen van Richtlijn 
2011/92/EU in bepaalde noodsituaties 
nadelige gevolgen kan hebben en de 
lidstaten derhalve de mogelijkheid dienen 
te krijgen de richtlijn in specifieke, strikt 
gedefinieerde en afgebakende gevallen 
niet toe te passen.

Or. fr

Amendement 71
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In de praktijk is gebleken dat de 
toepassing van de bepalingen van Richtlijn 
2011/92/EU in bepaalde noodsituaties 
nadelige gevolgen kan hebben en de 
lidstaten derhalve de mogelijkheid dienen 
te krijgen de richtlijn in specifieke gevallen 
niet toe te passen.

(13) In de praktijk is gebleken dat de 
toepassing van de bepalingen van Richtlijn 
2011/92/EU in bepaalde noodsituaties 
nadelige gevolgen kan hebben en de 
lidstaten derhalve de mogelijkheid dienen 
te krijgen de richtlijn in specifieke gevallen 
niet toe te passen.

In de richtlijn moet daarom rekening 
worden gehouden met de bepalingen van 
het Verdrag van Espoo, waarbij de 
deelnemende landen aan 
grensoverschrijdende projecten elkaar op 
de hoogte houden en raadplegen. Bij 
zulke grensoverschrijdende projecten 
moet de Commissie waar en wanneer 
passend en mogelijk een meer proactieve 
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en faciliterende rol gaan spelen.

Or. en

Amendement 72
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om te bepalen of een project 
aanzienlijke milieueffecten kan 
veroorzaken, dienen de bevoegde 
autoriteiten de meest relevante criteria te 
bepalen en gebruik te maken van de 
aanvullende informatie uit andere 
krachtens de wetgeving van de Unie 
vereiste beoordelingen om de 
screeningprocedure doeltreffend uit te 
voeren. In deze context is het raadzaam de 
inhoud van het screeningbesluit te 
bepalen, met name wanneer er geen 
milieubeoordeling vereist is.

Schrappen

Or. fr

Amendement 73
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om te bepalen of een project 
aanzienlijke milieueffecten kan 
veroorzaken, dienen de bevoegde 
autoriteiten de meest relevante criteria te
bepalen en gebruik te maken van de 
aanvullende informatie uit andere 
krachtens de wetgeving van de Unie 
vereiste beoordelingen om de 
screeningprocedure doeltreffend uit te 
voeren. In deze context is het raadzaam de 

(16) Om te bepalen of een project 
aanzienlijke milieueffecten kan 
veroorzaken, kunnen de bevoegde 
autoriteiten de meest relevante criteria 
bepalen en gebruik maken van de 
aanvullende informatie uit andere 
krachtens de wetgeving van de Unie 
vereiste beoordelingen om de 
screeningprocedure doeltreffend uit te 
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inhoud van het screeningbesluit te 
bepalen, met name wanneer er geen 
milieubeoordeling vereist is.

voeren.

Or. nl

Amendement 74
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Om te bepalen of een project 
aanzienlijke milieueffecten kan 
veroorzaken, dienen de bevoegde 
autoriteiten de meest relevante criteria te 
bepalen en gebruik te maken van de 
aanvullende informatie uit andere 
krachtens de wetgeving van de Unie 
vereiste beoordelingen om de 
screeningprocedure doeltreffend uit te 
voeren. In deze context is het raadzaam de 
inhoud van het screeningbesluit te bepalen, 
met name wanneer er geen 
milieubeoordeling vereist is.

(16) Om te bepalen of een project 
aanzienlijke milieueffecten kan 
veroorzaken, dienen de bevoegde 
autoriteiten de meest relevante criteria 
duidelijk en nauwkeurig te bepalen en 
gebruik te maken van de aanvullende 
informatie uit andere krachtens de 
wetgeving van de Unie vereiste 
beoordelingen om de screeningprocedure 
doeltreffend en op transparante wijze uit 
te voeren. In deze context is het raadzaam 
de inhoud van het screeningbesluit te 
bepalen, met name wanneer er geen 
milieubeoordeling vereist is.

Or. fr

Amendement 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) De bevoegde autoriteiten moeten 
worden verplicht de reikwijdte en het 
detailleringsniveau van de in het 
milieurapport op te nemen informatie te 

(17) De bevoegde autoriteiten moeten 
worden verplicht de reikwijdte en het 
detailleringsniveau van de in het 
milieurapport op te nemen informatie te 
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bepalen (scoping). Om de kwaliteit van de 
beoordeling te verbeteren en het 
besluitvormingsproces te stroomlijnen 
moeten op EU-niveau de 
informatiecategorieën worden vastgesteld 
op basis waarvan de bevoegde autoriteiten 
hun beslissing dienen te nemen.

bepalen (scoping). Om de kwaliteit van de 
beoordeling te verbeteren, de procedures te 
vereenvoudigen en het 
besluitvormingsproces te stroomlijnen 
moeten op EU-niveau de 
informatiecategorieën worden vastgesteld 
op basis waarvan de bevoegde autoriteiten 
hun beslissing dienen te nemen.

Or. en

Amendement 76
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Als middel om de kwaliteit van het 
beoordelingsproces te verbeteren en om 
het mogelijk te maken de milieuaspecten 
vanaf een vroeg ontwerpstadium mee te 
nemen, moet het door de opdrachtgever in 
te dienen milieurapport van een project 
een beoordeling bevatten van de voor het 
voorgestelde project relevante redelijke 
alternatieven, waaronder de te verwachten 
ontwikkeling van de bestaande toestand 
van het milieu wanneer het project niet 
wordt uitgevoerd (referentiescenario).

Schrappen

Or. en

Motivering

De verplichting voor de opdrachtgever om in zijn milieurapport alternatieven voor het project 
te overwegen kan aanzienlijke aanvullende lasten opleveren voor de opdrachtgever. Met 
name om te kunnen vaststellen welke alternatieven de kleinste impact hebben op het milieu, 
moeten projecten die niet gepland zijn en waarvoor geen vergunning wordt verleend grondig 
worden onderzocht, wat erg tijdrovend is.

Amendement 77
Philippe Boulland
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Als middel om de kwaliteit van het 
beoordelingsproces te verbeteren en om 
het mogelijk te maken de milieuaspecten 
vanaf een vroeg ontwerpstadium mee te 
nemen, moet het door de opdrachtgever in 
te dienen milieurapport van een project een 
beoordeling bevatten van de voor het 
voorgestelde project relevante redelijke 
alternatieven, waaronder de te verwachten 
ontwikkeling van de bestaande toestand 
van het milieu wanneer het project niet 
wordt uitgevoerd (referentiescenario).

(18) Het door de opdrachtgever in te 
dienen milieurapport van een project moet
een beoordeling bevatten van de voor het 
voorgestelde project relevante redelijke 
alternatieven.

Or. fr

Amendement 78
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Als middel om de kwaliteit van het 
beoordelingsproces te verbeteren en om het 
mogelijk te maken de milieuaspecten vanaf 
een vroeg ontwerpstadium mee te nemen, 
moet het door de opdrachtgever in te 
dienen milieurapport van een project een 
beoordeling bevatten van de voor het 
voorgestelde project relevante redelijke 
alternatieven, waaronder de te verwachten 
ontwikkeling van de bestaande toestand 
van het milieu wanneer het project niet 
wordt uitgevoerd (referentiescenario).

(18) Als middel om de kwaliteit van het 
beoordelingsproces te verbeteren en om het 
mogelijk te maken de milieuaspecten vanaf 
een vroeg ontwerpstadium mee te nemen, 
moet het door de opdrachtgever in te 
dienen milieurapport van een project een 
beoordeling bevatten van alle voor het 
voorgestelde project relevante redelijke 
alternatieven, waaronder de te verwachten 
ontwikkeling van de bestaande toestand 
van het milieu wanneer het project niet 
wordt uitgevoerd (referentiescenario).

Or. fr

Amendement 79
Daniël van der Stoep
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Als middel om de kwaliteit van het 
beoordelingsproces te verbeteren en om het 
mogelijk te maken de milieuaspecten vanaf 
een vroeg ontwerpstadium mee te nemen, 
moet het door de opdrachtgever in te 
dienen milieurapport van een project een 
beoordeling bevatten van de voor het 
voorgestelde project relevante redelijke 
alternatieven, waaronder de te verwachten 
ontwikkeling van de bestaande toestand 
van het milieu wanneer het project niet 
wordt uitgevoerd (referentiescenario).

(18) Als middel om de kwaliteit van het 
beoordelingsproces te verbeteren en om het 
mogelijk te maken de milieuaspecten vanaf 
een vroeg ontwerpstadium mee te nemen, 
kan het door de opdrachtgever in te dienen 
milieurapport van een project een 
beoordeling bevatten van de voor het 
voorgestelde project relevante redelijke 
alternatieven, waaronder de te verwachten 
ontwikkeling van de bestaande toestand 
van het milieu wanneer het project niet 
wordt uitgevoerd (referentiescenario).

Or. nl

Amendement 80
Nikolaos Chountis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Er moeten maatregelen worden 
genomen om te waarborgen dat de 
overeenkomstig bijlage IV bij Richtlijn 
2011/92/EU in de milieurapporten 
opgenomen informatie volledig en van 
voldoende kwaliteit is. Om overlappingen 
tussen beoordelingen te voorkomen, 
dienen de lidstaten er rekening mee te 
houden dat milieubeoordelingen op 
verschillende niveaus of via verschillende 
instrumenten kunnen worden uitgevoerd.

(19) Er moeten maatregelen worden 
genomen om te waarborgen dat de 
overeenkomstig bijlage IV bij Richtlijn 
2011/92/EU in de milieurapporten 
opgenomen informatie volledig en van 
voldoende kwaliteit is.

Or. en
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Motivering

Ter versterking van de verplichte opname van de alternatieven van het project in het 
milieurapport.

Amendement 81
Nikolaos Chountis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Om de volledigheid, goede 
kwaliteit en onafhankelijkheid van de 
milieurapporten te garanderen, dient te 
worden verzekerd dat deze rapporten op 
wetenschappelijk objectieve wijze en 
volledig onafhankelijk van de 
opdrachtgever en de bevoegde autoriteiten 
worden opgesteld door onafhankelijke, 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet de onafhankelijkheid en het professionalisme van de deskundigen 
waarborgen en inmenging voorkomen.

Amendement 82
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Teneinde de transparantie en 
verantwoording te waarborgen dienen
bevoegde autoriteiten te worden verplicht
hun besluit om voor een project een 
vergunning te verlenen te motiveren en 
aan te tonen dat zij rekening hebben 
gehouden met de gehouden raadplegingen 

(20) Teneinde de transparantie en 
verantwoording te waarborgen kunnen
bevoegde autoriteiten hun besluit om voor 
een project een vergunning te verlenen 
motiveren en aantonen dat zij rekening 
hebben gehouden met de gehouden 
raadplegingen en de verzamelde 
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en de verzamelde informatie. informatie.

Or. nl

Amendement 83
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Teneinde de transparantie en 
verantwoording te waarborgen dienen 
bevoegde autoriteiten te worden verplicht 
hun besluit om voor een project een 
vergunning te verlenen te motiveren en aan 
te tonen dat zij rekening hebben gehouden 
met de gehouden raadplegingen en de
verzamelde informatie.

(20) Teneinde de transparantie en 
verantwoording te waarborgen dienen 
bevoegde autoriteiten te worden verplicht 
hun besluit om voor een project een 
vergunning te verlenen op gedetailleerde 
en volledige wijze te motiveren en aan te 
tonen dat zij rekening hebben gehouden 
met de gehouden raadplegingen van het 
betrokken publiek en alle verzamelde 
informatie. Indien er niet aan deze 
voorwaarde is voldaan, moet het 
betrokken publiek de mogelijkheid hebben 
beroep aan te tekenen.

Or. fr

Amendement 84
Nikolaos Chountis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Er moeten gemeenschappelijke 
minimumvereisten worden vastgesteld 
voor de monitoring van de aanzienlijke 
nadelige effecten van de bouw en 
exploitatie van projecten teneinde in alle 
lidstaten een gemeenschappelijke aanpak te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat de 

(21) Er moeten gemeenschappelijke
minimumvereisten worden vastgesteld 
voor de monitoring van de aanzienlijke 
nadelige effecten van de bouw en 
exploitatie van projecten teneinde in alle 
lidstaten een gemeenschappelijke aanpak te 
waarborgen en ervoor te zorgen dat de 
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effecten, na de uitvoering van de 
verzachtende en compenserende 
maatregelen, niet groter zijn dan 
aanvankelijk was gepland. Deze 
monitoringverplichtingen mogen niet 
overlappen, noch worden opgelegd 
bovenop andere op grond van de EU-
wetgeving vereiste monitoring.

effecten, na de uitvoering van de 
verzachtende en compenserende 
maatregelen, niet groter zijn dan 
aanvankelijk was gepland. Deze 
monitoringverplichtingen mogen niet 
overlappen, noch worden opgelegd 
bovenop andere op grond van de EU-
wetgeving vereiste monitoring. Wanneer 
de monitoring onvoorziene schadelijke 
effecten aan het licht brengt, moeten de 
nodige corrigerende maatregelen worden 
getroffen.

Or. en

Motivering

Wanneer de monitoring nadelige effecten aan het licht brengt, is de opdrachtgever 
verantwoordelijk voor het nemen van corrigerende maatregelen om het probleem te 
verhelpen.

Amendement 85
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Publieke inspraak bij de 
besluitvorming, vanaf een vroeg stadium, 
is van essentieel belang om ervoor te 
zorgen dat de besluitvormers rekening 
houden met meningen en zorgen die 
relevant kunnen zijn voor deze besluiten, 
waardoor de verantwoordingsplicht en de 
transparantie over het 
besluitvormingsproces worden vergroot, 
de inhoudelijke kwaliteit van besluiten 
wordt verbeterd en wordt bijgedragen tot 
het publieke bewustzijn ten aanzien van 
milieukwesties.

Or. en
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Motivering

Aanvulling op amendement 7 van de rapporteur voor advies, om te verduidelijken dat 
publieke inspraak al in een vroeg stadium van de besluitvorming moet worden verzekerd om 
de effectiviteit van de participatie en een positieve inbreng te verzekeren.

Amendement 86
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De Commissie moet er bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen voor zorgen dat 
de desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

(27) De Commissie moet er bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen voor zorgen dat 
de desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan de Raad.

Or. nl

Amendement 87
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
en het milieu waarborgen door de 
vaststelling van minimumvereisten voor de 
milieubeoordeling van projecten, niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt en, gelet op de omvang, de 
ernst en de grensoverschrijdende aard van 
de aan te pakken milieuproblemen, 
derhalve beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 

(28) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
en het milieu waarborgen door de 
vaststelling van minimumvereisten voor de 
milieubeoordeling van projecten, niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt en, gelet op de omvang, de 
ernst en de grensoverschrijdende aard van 
de aan te pakken milieuproblemen, 
derhalve beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
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Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel 5 neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is voor de 
verwezenlijking van deze doelstelling.

Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen.

Or. fr

Amendement 88
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid 
en het milieu waarborgen door de 
vaststelling van minimumvereisten voor de 
milieubeoordeling van projecten, niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt en, gelet op de omvang, de 
ernst en de grensoverschrijdende aard van 
de aan te pakken milieuproblemen, 
derhalve beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel 5 neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is voor de 
verwezenlijking van deze doelstelling.

(28) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid, het milieu en de 
levenskwaliteit waarborgen door de 
vaststelling van minimumvereisten voor de 
milieubeoordeling van projecten, niet 
voldoende door de lidstaten kan worden 
verwezenlijkt en, gelet op de omvang, de 
ernst en de grensoverschrijdende aard van 
de aan te pakken milieuproblemen, 
derhalve beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel 5 neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 
niet verder dan nodig is voor de 
verwezenlijking van deze doelstelling.

Or. en

Motivering

Dit amendement bouwt voort op de toevoeging van de rapporteur voor advies in zijn 
amendement 9. Na de menselijke gezondheid wordt ook de levenskwaliteit toegevoegd aan de 
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logische opsomming van de doelstellingen.

Amendement 89
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter a
2011/92/EU
Artikel 1, lid 2, letter a, streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 de uitvoering van bouw- of sloopwerken,
of de totstandbrenging van andere 
installaties of werken,

- de uitvoering van bouwwerken of de 
totstandbrenging van andere installaties of 
werken,

- de uitvoering van sloopwerken van 
bouwwerken of van andere installaties of 
werken,
- andere ingrepen in natuurlijk milieu of 
landschap, inclusief de ingrepen voor de 
ontginning van bodemschatten.

Or. en

Motivering

Om de samenhang met de jurisprudentie van het EHvJ te garanderen, moet in deze bepaling 
worden verduidelijkt dat er een MEB nodig is voor sloop- of ontmantelingswerken, maar 
enkel wanneer een besluit over zulke sloopwerken wordt overwogen. Er moet worden 
vermeden dat de oorspronkelijke MEB voor de uitvoering van bouwwerken reeds een 
verplichting inhoudt om informatie te verstrekken voor een toekomstige ontmanteling die (al 
dan niet) zal plaatsvinden over 30 jaar. In zulk vroeg stadium zou de nodige informatie nog 
niet beschikbaar zijn.

Amendement 90
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter a bis (nieuw)
2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) lid 2, onder c), wordt vervangen 
door:
(c) De vergunning is het besluit van de 
bevoegde autoriteit of autoriteiten 
waardoor de opdrachtgever het recht 
verkrijgt om het project aan te vatten, 
onverminderd het recht op een tijdige 
toetsingsprocedure bij een rechterlijke 
instantie, zoals bepaald in artikel 11.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de oorspronkelijke tekst van Richtlijn 2011/92/EU over de 
vergunning aangepast om te verzekeren dat het project niet kan worden aangevat voordat de 
bevoegde autoriteiten het licht op groen hebben gezet, en enkel wanneer er geen gerechtelijke 
procedures lopen.

Amendement 91
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter b – inleidende formule
2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letters f bis en f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) in lid 2 wordt de volgende definitie
toegevoegd:

(b) aan lid 2 worden de volgende definities
toegevoegd:

Or. en

Amendement 92
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
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2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"milieueffectbeoordeling": het proces 
vanaf de opstelling van een milieurapport, 
de organisatie van raadplegingen (onder 
meer van het betrokken publiek en de 
milieu-instanties), de beoordeling door de 
bevoegde autoriteit, rekening houdend met 
het milieurapport en de resultaten van de 
raadpleging in het kader van de 
vergunningsprocedure, tot en met de
verstrekking van informatie over het 
besluit overeenkomstig de artikelen 5 tot 
en met 10.

"milieueffectbeoordeling": het proces 
vanaf de opstelling van een milieurapport 
van een openbaar of particulier project 
door een deskundige die onafhankelijk is 
van zowel de bevoegde autoriteit als de 
opdrachtgever, de organisatie van 
verplichte raadplegingen (onder meer van 
het betrokken publiek en de milieu-
instanties), het rekening houden met het 
milieurapport en de resultaten van de 
raadpleging in het kader van de
vergunningsprocedure, tot en met de 
verstrekking van informatie over het 
besluit overeenkomstig de artikelen 5 tot 
en met 10.

Or. fr

Amendement 93
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter b
2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“gemeenschappelijke procedures”: in het 
kader van de gemeenschappelijke 
procedure voert de bevoegde autoriteit één 
milieueffectbeoordeling uit waarin de 
beoordelingen van één of meer 
autoriteiten worden geïntegreerd, 
onverminderd andersluidende bepalingen 
in andere relevante EU-wetgeving.

Or. en
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Amendement 94
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter b
2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 - letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“vereenvoudiging”: de beperking van het 
aantal formulieren en de uitwerking van 
gemeenschappelijke procedures en 
coördinatie-instrumenten om de door de 
bevoegde autoriteiten uitgevoerde 
beoordelingen te combineren. 
Vereenvoudiging houdt ook in dat er 
gemeenschappelijke criteria worden 
opgesteld, dat de deadlines voor het 
indienen van rapporten worden verkort en 
dat objectieve en wetenschappelijke 
evaluaties worden versterkt.

Or. en

Amendement 95
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter b
2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"onafhankelijk": in staat tot 
technische/wetenschappelijke objectiviteit, 
vrij van sturing of invloed door de 
bevoegde autoriteit, de opdrachtgever 
en/of de nationale, regionale en 
plaatselijke autoriteiten.

Or. en
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Motivering

Dit amendement strookt met de toevoegingen van de rapporteur voor advies in zijn 
amendement 13 en verwijst naar de nationale autoriteiten in een algemenere bewoording die 
mogelijk beter aansluit op de bestuursrechtelijke structuren van de verschillende lidstaten. 
Voorts worden het regionale en het plaatselijke niveau vermeld, aangezien de relevante 
besluiten vaak op die niveaus worden genomen.

Amendement 96
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter b – punt 1 (nieuw)
2011/92/EU
Artikel 1 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

“Beoordeling van de zichtbare effecten”: 
zichtbare effecten worden gedefinieerd als 
veranderingen in het uitzicht van het 
aangelegde of het natuurlijke landschap 
en van stedelijke gebieden ten gevolge van 
ontwikkeling en kunnen zowel positief 
(verbetering) als negatief (achteruitgang) 
zijn. Een beoordeling van de zichtbare 
effecten omvat ook de sloopwerken van 
bouwwerken die beschermd zijn of een 
strategische rol spelen in het traditionele 
uitzicht van een plek of een landschap. 
Deze beoordeling heeft betrekking op 
duidelijke veranderingen in de 
geologische topografie en op alle andere 
obstakels, zoals gebouwen of muren, die 
het uitzicht op de natuur of de harmonie 
van het landschap verstoren. Zichtbare 
effecten worden over het algemeen 
beoordeeld op basis van een kwalitatief 
oordeel, waarin de waardering van 
mensen voor en hun interactie met het 
landschap en de waarde die men aan een 
plek hecht (genius loci) worden 
meegenomen.

Or. en
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Motivering

De zichtbare effecten zijn van essentieel belang, bijvoorbeeld wanneer het om de kustlijnen 
gaat.

Amendement 97
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 1 – letter c
2011/92/EU
Artikel 1 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien hun nationale wetgeving in die 
mogelijkheid voorziet, kunnen de lidstaten 
per geval besluiten deze richtlijn niet toe te 
passen voor projecten die uitsluitend 
bestemd zijn voor nationale defensie of om 
het hoofd te bieden aan civiele 
noodsituaties, indien zij oordelen dat 
toepassing in die gevallen nadelige 
gevolgen zou hebben voor deze 
doeleinden.

3. Indien hun nationale wetgeving in die 
mogelijkheid voorziet, kunnen de lidstaten 
per geval besluiten deze richtlijn niet toe te 
passen voor projecten die uitsluitend 
bestemd zijn voor nationale defensie of om 
het hoofd te bieden aan civiele 
noodsituaties, indien zij oordelen dat 
toepassing in die gevallen nadelige 
gevolgen zou hebben voor deze 
doeleinden, voor zover zij alle andere 
haalbare alternatieve grondig hebben 
geëvalueerd en hun definitieve keuze 
tegenover de Commissie rechtvaardigen.

Or. en

Motivering

In lijn met amendement 17 van de rapporteur voor advies en amendement 1 van deze reeks, 
wordt met dit amendement geprobeerd om misbruik van de uitzonderingen op de richtlijn om 
redenen die verband houden met de nationale of civiele noodsituaties te voorkomen. 
Aangezien de richtlijn van toepassing kan zijn in bepaalde extreme situaties waarin de civiele 
bescherming in het gedrang komt en snel beslissingen moeten worden, zou de publieke 
inspraak echter nauwelijks kunnen worden gegarandeerd. Een aanpak waarbij wordt 
voorzien in een verplichte follow-up waarbij deze gevallen en de gemaakte keuzes terdege 
moeten worden gemotiveerd tegenover de Commissie, lijkt daarom te volstaan.

Amendement 98
Margrete Auken
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 2 – inleidende formule
2011/92/EU
Artikel 2 – leden 3 en 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) artikel 2, lid 3, wordt vervangen door: (2) artikel 2, leden 3 en 4, worden 
vervangen door:

Or. en

Motivering

Gezien de wijziging en uitbreiding van lid 3 van artikel 2 van Richtlijn 2011/92/EU in het 
voorstel van de Commissie, wordt voorgesteld om lid 4 van artikel 2 in de bestaande tekst van 
de richtlijn te schrappen.

Amendement 99
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
2011/92/EU
Artikel 2, lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 
wordt een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure vastgesteld 
die aan de vereisten van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie voldoet.

3. Voor projecten, inclusief projecten met 
een grensoverschrijdend effect, waarvoor 
de verplichting om een beoordeling van de 
milieueffecten uit te voeren voortvloeit uit 
zowel deze richtlijn als andere wetgeving 
van de Unie kan een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure worden
vastgesteld die aan de vereisten van de 
toepasselijke wetgeving van de Unie 
voldoet.

Or. en

Justification

The principle of streamlining the various environmental assessments under one single 
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procedure is fully supported, but the “one-stop-shop” approach as it stands in the proposal 
does not necessarily work. The various pieces of input are not necessarily available in a 
timely fashion. If the developer is obliged to collect all data at the same time the risk of 
causing project delays is real. There is a lack of clarity regarding the actual feasibility of the 
one-stop-shop integration with the new clear time frame provided (new Art. 4.6 and Art. 6.7). 
The proposed changes should be feasible before making them compulsory.

Amendement 100
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 2
2011/92/EU
Artikel 2 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor projecten waarvoor de verplichting 
om een beoordeling van de milieueffecten 
uit te voeren voortvloeit uit zowel deze 
richtlijn als andere wetgeving van de Unie 
wordt een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure vastgesteld 
die aan de vereisten van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie voldoet.

3. Voor projecten, inclusief projecten met 
een grensoverschrijdend effect, waarvoor 
de verplichting om een beoordeling van de 
milieueffecten uit te voeren voortvloeit uit 
zowel deze richtlijn als andere wetgeving 
van de Unie wordt een gecoördineerde of 
gemeenschappelijke procedure vastgesteld 
die aan alle vereisten van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie voldoet. Hiervoor 
geldt de strengst mogelijke wetgeving.

Or. en

Motivering

Dit amendement is hetzelfde als amendement 19 van de rapporteur voor advies en omvat 
eveneens de verduidelijking dat aan alle vereisten van de toepasselijke wetgeving van de Unie 
moet worden voldaan. Net zoals het oorspronkelijke amendement omvat ook dit amendement 
een verwijzing naar het grensoverschrijdende effect en het gebruik van de strengst mogelijke 
wetgeving.

Amendement 101
Daniël van der Stoep

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3
2011/92/EU
Artikel 3 - punt a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de bevolking, de menselijke 
gezondheid en de biodiversiteit, met 
bijzondere aandacht voor op grond van 
Richtlijn 92/43/EEG(*) van de Raad en 
Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad(**) beschermde 
soorten en habitats;

(a) de bevolking en de menselijke 
gezondheid;

Or. nl

Amendement 102
Philippe Boulland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
2011/92/EU
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) grond, bodem, water, lucht en 
klimaatverandering;

b) grond, bodem, water en lucht;

Or. fr

Amendement 103
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3
2011/92/EU
Artikel 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) grond, bodem, water, lucht en 
klimaatverandering;

(b) grond, bodem, water, lucht en klimaat;

Or. en
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Motivering

De beoordeling van de rechtstreekse en onrechtstreekse effecten van een project op de 
klimaatverandering zal enorme moeilijkheden met zich brengen. Het potentiële effect op de 
klimaatverandering moet op een globaler niveau worden beoordeeld, en niet op het niveau 
van individuele projecten.

Amendement 104
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 3
2011/92/EU
Artikel 3 - letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) materiële goederen, het cultureel 
erfgoed en het landschap;

(c) materiële goederen, het cultureel 
erfgoed en het landschap, zoals bepaald in 
artikel 3 van het VEU;

Or. en

Amendement 105
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3
2011/92/EU
Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de samenhang tussen de onder a), b) en 
c) genoemde factoren.

d) de samenhang tussen de onder a), b) en 
c) genoemde factoren, alsook de 
cumulatieve en grensoverschrijdende 
effecten van die factoren.

Or. fr
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Amendement 106
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 4 – letter -a (nieuw)
2011/92/EU
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) Lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
"2. Onder voorbehoud van artikel 2, 
lid 4, bepalen de lidstaten voor de in 
bijlage II genoemde projecten of het 
project al dan niet moet worden 
onderworpen aan een beoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10.
De opdrachtgever kan ervoor kiezen om 
een beoordeling uit te voeren voor zijn 
project, overeenkomstig de artikelen 5 tot 
10.
De lidstaten bepalen of het project al dan 
niet moet worden onderworpen aan een 
beoordeling:
(a) door middel van een onderzoek per 
geval,
of
(b) aan de hand van door de lidstaten 
vastgestelde drempelwaarden of criteria.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid om projecten uit bijlage II rechtstreeks te onderwerpen aan een MEB dient 
te worden aangemoedigd, aangezien de opdrachtgever zo tijd kan uitsparen en de 
transparantie wordt verzekerd.

Amendement 107
Victor Boştinaru
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a bis (nieuw)
2011/92/EU
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) Na lid 2 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"2 bis. Bij het vaststellen van de 
drempelwaarden of criteria 
overeenkomstig lid 2, moeten de lidstaten 
erop toezien dat ze geen al te beperkende 
minimumdrempels en criteria vaststellen, 
zodat geen enkel openbaar of particulier 
project dat mogelijk aanzienlijke 
milieueffecten heeft, wordt uitgesloten."

Or. fr

Amendement 108
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 4 – letter a
2011/92/EU
Artikel 4, lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voor in bijlage II genoemde projecten 
verstrekt de opdrachtgever informatie over 
de kenmerken van het project, de potentiële 
gevolgen daarvan voor het milieu en de 
geplande maatregelen om aanzienlijke 
effecten te vermijden en te beperken. De 
gedetailleerde lijst van de mee te delen 
informatie is vastgesteld in bijlage II.A.

Voor in bijlage II genoemde projecten, met 
uitzondering van projecten die niet aan de 
relevante drempels of criteria voldoen 
zoals bepaald door de lidstaat in lid 2 ter,
verstrekt de opdrachtgever informatie over 
de kenmerken van het project, de potentiële 
significante gevolgen daarvan voor het 
milieu en de geplande maatregelen om 
aanzienlijke effecten te vermijden en te 
beperken.

Or. enJustification

The aim of the "screening" process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. The likelihood of a significant impact will 



PE510.694v02-00 36/74 AM\936912NL.doc

NL

determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the information 
required by the "screening" procedure is a duplication/anticipation of the Environment 
Report (Annex I projects). The Commission broadens a significant part of the EIA "scoping" 
process (Annex I) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in conflict with 
Commission's aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, that the scope 
of new criteria to be used by the competent authority in the "screening" process (Annex III) 
for Annex II projects implies that developers will have to provide as much information for 
Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I projects. If this is the 
case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is therefore requested 
to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also important is the 
fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Amendement 109
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 4 – letter a
2011/92/EU
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een onderzoek per geval 
wordt uitgevoerd of drempels of criteria 
worden vastgesteld met het oog op lid 2,
dient de bevoegde autoriteit rekening te 
houden met de selectiecriteria die verband 
houden met de kenmerken en de locatie 
van het project en de mogelijke 
milieueffecten daarvan. De gedetailleerde 
lijst van de te gebruiken selectiecriteria is 
vastgesteld in bijlage III."

4. Voor in bijlage II genoemde projecten 
dient de bevoegde autoriteit rekening te 
houden met de selectiecriteria die verband 
houden met de kenmerken en de locatie 
van het project en de mogelijke 
milieueffecten daarvan De gedetailleerde 
lijst van de te gebruiken selectiecriteria is 
vastgesteld in bijlage III.

Or. enJustification

The aim of the “screening” process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. It is indeed the likelihood of a significant 
impact that will determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the 
information to be provided in the new “screening” procedure looks like a duplication or 
anticipation of the Environment Report, as foreseen for Annex I projects only. In other words, 
the Commission proposal broadens a significant part of the EIA “scoping” process (normally 
limited to Annex I projects) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in 
conflict with Commission’s aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, 
that the scope of new criteria to be used by the competent authority in the “screening” 
process (Annex III) for Annex II projects implies that developers will have to provide as much 
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information for Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I 
projects. If this is the case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is 
therefore requested to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also 
important is the fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Amendement 110
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a
2011/92/EU
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een onderzoek per geval wordt 
uitgevoerd of drempels of criteria worden 
vastgesteld met het oog op lid 2, dient de 
bevoegde autoriteit rekening te houden met 
de selectiecriteria die verband houden met 
de kenmerken en de locatie van het project 
en de mogelijke milieueffecten daarvan. 
De gedetailleerde lijst van de te gebruiken 
selectiecriteria is vastgesteld in bijlage III.

4. Wanneer een onderzoek per geval wordt 
uitgevoerd of drempels of criteria worden 
vastgesteld met het oog op lid 2, dient de 
bevoegde autoriteit rekening te houden met 
de selectiecriteria die verband houden met 
de kenmerken en de locatie van het project 
en de mogelijke milieueffecten daarvan. 
Het resultaat van dat onderzoek moet 
openbaar worden gemaakt en het 
betrokken publiek moet de mogelijkheid 
krijgen beroep aan te tekenen. De 
gedetailleerde lijst van de te gebruiken 
selectiecriteria is vastgesteld in bijlage III.

Or. fr

Amendement 111
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 4 – letter b
2011/92/EU
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"5. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 op basis van 

"5. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2, rekening 
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de door de opdrachtgever verstrekte 
informatie en, in voorkomend geval, 
rekening houdend met de resultaten van 
studies, voorafgaande controles of op 
grond van andere wetgeving van de Unie 
uitgevoerde beoordelingen van de effecten 
op het milieu. Het overeenkomstig lid 2 
genomen besluit:

houdende met eventuele door de 
opdrachtgever overeenkomstig lid 3
verstrekte informatie en, in voorkomend 
geval, rekening houdend met de resultaten 
van studies, voorafgaande controles of op 
grond van andere wetgeving van de Unie 
uitgevoerde beoordelingen van de effecten 
op het milieu. Wanneer de bevoegde 
autoriteit bepaalt dat er geen 
milieueffectbeoordeling hoeft te worden 
uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 5 
tot 10, wordt die bepaling openbaar 
gemaakt. In andere gevallen dient de
overeenkomstig lid 2 tot stand gekomen 
bepaling:

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de drempel voegt niets toe en maakt deze bepaling minder duidelijk. Het 
is duidelijker om te stellen dat als het niet nodig wordt geacht om een milieueffectbeoordeling 
uit te voeren, dat besluit openbaar moet worden gemaakt. Overlappingen tussen de screening-
en de scopingprocedures moeten worden vermeden.

Amendement 112
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 4 – letter b
2011/92/EU
Artikel 5 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bevat een toelichting over de manier 
waarop rekening is gehouden met de in 
bijlage III vastgestelde criteria;

(a) bevat een toelichting over de in bijlage 
III vastgestelde criteria waarmee rekening 
is gehouden;

Or. en

Amendement 113
Victor Boştinaru
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b
2011/92/EU
Artikel 4 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bevat een beschrijving van de geplande 
maatregelen om aanzienlijke effecten op 
het milieu te vermijden, te voorkomen en 
te beperken wanneer is besloten dat het 
project niet aan een 
milieueffectbeoordeling overeenkomstig de 
artikelen 5 tot en met 10 moet worden 
onderworpen;

c) bevat een beschrijving van de geplande 
maatregelen om aanzienlijke effecten op 
het milieu te vermijden en te voorkomen 
wanneer is besloten dat het project niet aan 
een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden onderworpen;

Or. fr

Amendement 114
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 4 – letter b)
2011/92/EU
Artikel 4 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 
besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 
maanden na de aanvraag van een 
vergunning door de opdrachtgever op 
voorwaarde dat de opdrachtgever alle 
vereiste informatie heeft ingediend. 
Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn tot drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.
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Or. de

Amendement 115
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1. "1. Wanneer een 
milieueffectbeoordeling overeenkomstig de 
artikelen 5 tot en met 10 moet worden 
uitgevoerd, dient de opdrachtgever een 
milieurapport op te stellen. Het 
milieurapport is gebaseerd op het 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder 
het planningsniveau, of op basis van 
andere beoordelingsvereisten. De 
gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

"1. "1. Wanneer een 
milieueffectbeoordeling overeenkomstig de 
artikelen 5 tot en met 10 moet worden 
uitgevoerd, dient de opdrachtgever een 
milieurapport op te stellen. Het 
milieurapport is gebaseerd op het 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project en de aard van de potentiële 
effecten.

Or. enJustification

The obligatory consideration of project alternatives by the developer in his environmental 
report may lead to significant additional effort for the developer. In particular, the 
identification of alternatives with the lowest impact on the environment demands a careful 
and time-consuming examination of projects which are not being planned and for which 
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consent is not being applied for. Requiring the developer to provide a new inflexible detailed 
list of information (Annex IV) in the “environmental report” will jeopardize the flexibility 
provided by Art. 5.2 allowing the competent authority to determine the “level of detail” 
needed for the “environment report”.

Amendement 116
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1. "1. Wanneer een 
milieueffectbeoordeling overeenkomstig de 
artikelen 5 tot en met 10 moet worden 
uitgevoerd, dient de opdrachtgever een 
milieurapport op te stellen. Het 
milieurapport is gebaseerd op het 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten,
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder 
het planningsniveau, of op basis van 
andere beoordelingsvereisten. De 
gedetailleerde lijst van de in het 
milieurapport mee te delen informatie is 
vastgesteld in bijlage IV.

"1. "1. Wanneer een 
milieueffectbeoordeling overeenkomstig de 
artikelen 5 tot en met 10 moet worden 
uitgevoerd, dient de opdrachtgever een 
milieurapport op te stellen. Het 
milieurapport is gebaseerd op het 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten 
en de door de opdrachtgever onderzochte 
alternatieven voor het voorgestelde 
project. De gedetailleerde lijst van de in 
het milieurapport mee te delen informatie 
is vastgesteld in bijlage IV.

Or. de
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Amendement 117
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
2011/92/EU
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder het 
planningsniveau, of op basis van andere 
beoordelingsvereisten. De gedetailleerde 
lijst van de in het milieurapport mee te 
delen informatie is vastgesteld in bijlage 
IV.

"1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen waarvoor hij een beroep doet op 
een onafhankelijke, erkende deskundige. 
Het milieurapport is gebaseerd op het 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder het 
planningsniveau, of op basis van andere 
beoordelingsvereisten. De gedetailleerde 
lijst van de in het milieurapport mee te 
delen informatie is vastgesteld in bijlage 
IV.

Or. fr

Amendement 118
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
Richtlijn 2011/92/EU.
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten van het voorgestelde project 
te kunnen nemen, rekening houdend met de 
bestaande kennis en 
beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder het 
planningsniveau, of op basis van andere 
beoordelingsvereisten. De gedetailleerde 
lijst van de in het milieurapport mee te 
delen informatie is vastgesteld in bijlage 
IV.

"1. Wanneer een milieueffectbeoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 
10 moet worden uitgevoerd, dient de 
opdrachtgever een milieurapport op te 
stellen. Het milieurapport is gebaseerd op 
het overeenkomstig lid 2 van dit artikel 
genomen besluit en bevat de informatie die 
redelijkerwijs mag worden vereist om een 
gefundeerde beslissing over de 
milieueffecten en, in voorkomend geval, 
over de zichtbare effecten van het 
voorgestelde project te kunnen nemen, 
rekening houdend met de bestaande kennis 
en beoordelingsmethodes, de kenmerken, 
technische capaciteit en locatie van het 
project, de aard van de potentiële effecten, 
alternatieven voor het voorgestelde project 
en de mate waarin bepaalde aspecten 
(waaronder de beoordeling van de 
alternatieven) beter op andere niveaus 
kunnen worden beoordeeld, waaronder het 
planningsniveau, of op basis van andere 
beoordelingsvereisten. De gedetailleerde 
lijst van de in het milieurapport mee te 
delen informatie is vastgesteld in bijlage 
IV.

Or. en

Amendement 119
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de 
door de opdrachtgever in het milieurapport 
mee te delen informatie overeenkomstig lid 
1 van dit artikel. De autoriteit bepaalt met 
name:

2. Na raadpleging van de opdrachtgever en 
de in artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
bepaalt de bevoegde autoriteit de 
reikwijdte en het detailleringsniveau van de 
overeenkomstig bijlage IV door de 
opdrachtgever in het milieurapport mee te 
delen informatie overeenkomstig lid 1 van 
dit artikel. De autoriteit bepaalt met name: 

Or. enJustification

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Amendement 120
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Na raadpleging van de opdrachtgever 
en de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
autoriteiten, bepaalt de bevoegde autoriteit 
de reikwijdte en het detailleringsniveau van 
de door de opdrachtgever in het 
milieurapport mee te delen informatie 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De 
autoriteit bepaalt met name:

(2) Na raadpleging van de opdrachtgever 
en de in artikel 6, lid 1, bedoelde 
autoriteiten, bepaalt de bevoegde autoriteit 
de reikwijdte en het detailleringsniveau van 
de door de opdrachtgever in het 
milieurapport mee te delen informatie 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel, voor 
zover de exploitant daarom verzoekt. De 
autoriteit bepaalt met name:
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Or. de

Amendement 121
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de diverse fasen van de procedure en de 
duur daarvan;

Schrappen

Or. de

Amendement 122
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan;

d) de nodige door de opdrachtgever 
onderzochte alternatieven die relevant zijn 
voor het voorgestelde project

Or. de

Amendement 123
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de redelijke alternatieven die relevant 
zijn voor het voorgestelde project en de 
specifieke kenmerken daarvan;

(d) de alternatieven die relevant zijn voor 
het voorgestelde project en de specifieke 
kenmerken daarvan, met inbegrip van het 
referentiealternatief, rekening houdende 
met de milieueffecten;

Or. en

Motivering

Dit amendement is hetzelfde als amendement 27 van de rapporteur voor advies en omvat een 
verduidelijking dat de studie van het referentiescenario (de te verwachten evolutie van het 
betrokken milieu als het project niet zou worden uitgevoerd) als alternatief moet worden 
opgenomen, zodat het als referentie kan dienen om de verwachte effecten van het project vast 
te stellen.

Amendement 124
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
 2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de informatie die moet worden verstrekt 
met betrekking tot de specifieke 
kenmerken van een bepaald project of 
type project;

Schrappen

Or. de

Amendement 125
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit kan zich laten 
bijstaan door erkende en technisch 
bekwame deskundigen als bedoeld in lid 3 
van dit artikel. De opdrachtgever mag 
daarna slechts om aanvullende informatie 
worden verzocht wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden en wanneer dit door de 
bevoegde autoriteit naar behoren wordt 
gemotiveerd.

De bevoegde autoriteit moet zich ervan 
vergewissen dat het rapport door erkende 
en technisch bekwame deskundigen als 
bedoeld in lid 3 van dit artikel is opgesteld 
of gecontroleerd. De opdrachtgever mag 
daarna slechts om aanvullende informatie 
worden verzocht wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden en wanneer dit door de 
bevoegde autoriteit naar behoren wordt 
gemotiveerd.

Or. fr

Amendement 126
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
2011/92/EU
Artikel 5 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteit kan zich laten 
bijstaan door erkende en technisch 
bekwame deskundigen als bedoeld in lid 3 
van dit artikel. De opdrachtgever mag 
daarna slechts om aanvullende informatie 
worden verzocht wanneer dit 
gerechtvaardigd is door nieuwe 
omstandigheden en wanneer dit door de 
bevoegde autoriteit naar behoren wordt 
gemotiveerd.

De bevoegde instantie kan zich laten 
bijstaan door onafhankelijke deskundigen 
als bedoeld in lid 3 van dit artikel. De 
opdrachtgever mag daarna slechts om 
aanvullende informatie worden verzocht 
wanneer dit gerechtvaardigd is door 
nieuwe omstandigheden en wanneer dit 
door de bevoegde autoriteit naar behoren 
wordt gemotiveerd.

Or. enJustification

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
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person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Amendement 127
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 
milieurapport wordt opgesteld door een 
erkende en technisch bekwame 
deskundige; of

(a) de opdrachtgever kan het milieurapport 
ook laten opstellen door onafhankelijke 
deskundigen.

Or. en

Motivering

De verplichting om voor elke milieueffectbeoordeling een beroep te doen op een externe 
bekwame deskundige levert aanzienlijke problemen op: middelgrote en grote ondernemingen 
zullen niet meer over de nodige interne deskundigheid kunnen beschikken en kleine 
ondernemingen zullen er financieel aan ten onder gaan. Er wordt gevreesd dat in sommige 
landen en/of in de consultancygemeenschap eenvoudigweg niet voldoende “bekwame 
deskundigen” voorhanden zullen zijn voor bepaalde vraagstukken. De “onafhankelijke 
deskundige” moet een bevoegde persoon/instantie zijn die geen banden heeft met de te 
beoordelen werken en de hiërarchie van diegenen van wie de werken worden gecontroleerd.

Amendement 128
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
2011/92/EU
Artikel 5 - lid 3 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de bevoegde autoriteit te waarborgen Schrappen
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dat het milieurapport wordt gecontroleerd 
door erkende en technisch bekwame 
deskundigen en/of comités van nationale 
deskundigen.

Or. en

Amendement 129
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
erkende en technisch bekwame 
deskundigen die de bevoegde autoriteit 
bijstand hebben verleend bij de 
voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 
bedoelde besluit.

De opdrachtgever mag voor de opstelling 
van het milieurapport geen beroep doen op 
onafhankelijke deskundigen die de 
bevoegde instantie bijstand hebben 
verleend bij de voorbereiding van het in 
artikel 5, lid 2, bedoelde besluit.

Or. en

Amendement 130
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 5
2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van erkende en 
technisch bekwame deskundigen 
(bijvoorbeeld vereiste kwalificaties, 
evaluatieopdracht, certificering en 
intrekking van de vergunning) worden 

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van 
onafhankelijke deskundigen (bijvoorbeeld 
vereiste kwalificaties, evaluatieopdracht, 
certificering en sancties waarbij de 
vergunning wordt ingetrokken) worden 
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bepaald door de lidstaten. overeenkomstig de bepalingen van lid 4 
bepaald door de lidstaten.

Or. en

Amendement 131
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5
2011/92/EU
Artikel 5 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van erkende en 
technisch bekwame deskundigen 
(bijvoorbeeld vereiste kwalificaties, 
evaluatieopdracht, certificering en 
intrekking van de vergunning) worden 
bepaald door de lidstaten.

De gedetailleerde regelingen voor de 
inschakeling en selectie van erkende en 
technisch bekwame deskundigen 
(bijvoorbeeld vereiste kwalificaties, 
evaluatieopdracht, certificering en 
intrekking van de vergunning) worden 
bepaald door de lidstaten. De Europese 
Commissie behoudt zich het recht voor 
om de onafhankelijkheid van die 
deskundigen en het goede verloop van de 
selectieprocedure te controleren.

Or. fr

Amendement 132
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 6 – letter b – inleidende formule
2012/0297
Artikelen 7 en 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het volgende lid 7 wordt toegevoegd: (b) de volgende leden 7 en 8 worden
toegevoegd:

Or. en
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Amendement 133
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 6 – letter b
2011/92/EU
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De termijn waarbinnen het betrokken 
publiek wordt geraadpleegd over het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
bedraagt ten minste 30 dagen en ten 
hoogste 60 dagen. In uitzonderlijke 
gevallen, wanneer de aard, de complexiteit, 
de locatie of de omvang van het 
voorgestelde project dat vereisten, kan de 
bevoegde autoriteit die termijn met 30 
dagen verlengen; in dat geval deelt de 
bevoegde autoriteit de opdrachtgever mee 
welke redenen aan de basis liggen van die 
verlenging.

De termijn waarbinnen het betrokken 
publiek wordt geraadpleegd over het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
bedraagt ten minste 30 dagen. In 
uitzonderlijke gevallen, wanneer de aard, 
de complexiteit, de locatie of de omvang 
van het voorgestelde project dat vereisten, 
kan de bevoegde autoriteit die termijn voor 
raadpleging tot 60 dagen verlengen; in dat 
geval deelt de bevoegde autoriteit de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van die verlenging.

Or. en

Amendement 134
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 6 – letter b)
2011/92/EU
Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"7. De termijn waarbinnen het betrokken 
publiek wordt geraadpleegd over het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
bedraagt ten minste 30 dagen en ten 
hoogste 60 dagen. In uitzonderlijke 
gevallen, wanneer de aard, de complexiteit, 
de locatie of de omvang van het 

"7. De termijn waarbinnen het betrokken 
publiek wordt geraadpleegd over het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
bedraagt ten minste 30 dagen en ten 
hoogste 60 dagen. In uitzonderlijke 
gevallen, wanneer de aard, de complexiteit, 
de locatie of de omvang van het 
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voorgestelde project dat vereisten, kan de 
bevoegde autoriteit die termijn met 30 
dagen verlengen; in dat geval deelt de 
bevoegde autoriteit de opdrachtgever mee 
welke redenen aan de basis liggen van die 
verlenging."

voorgestelde project dat vereisen, kan de 
bevoegde autoriteit die termijn tot 30 
dagen verlengen; in dat geval deelt de 
bevoegde autoriteit de opdrachtgever mee 
welke redenen aan de basis liggen van die
verlenging."

Or. de

Amendement 135
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 6 – letter b
2011/92/EU
Artikel 6 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Ongeacht specifieke projecten die 
onderworpen zijn aan een 
milieueffectbeoordeling, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de bevolking op elk 
moment kan beschikken over de 
contactgegevens van en snelle en 
eenvoudige toegang tot de autoriteit of 
autoriteiten die gewoonlijk instaan voor 
de verrichting van de taken waarin in deze 
richtlijn is voorzien.

Or. en

Motivering

Dit zal het gemakkelijker maken voor de bevolking om zich tot de autoriteiten te wenden, 
bijvoorbeeld om na te gaan of een toekomstig project onderworpen moet worden aan een 
MEB-procedure, nog voor er een besluit is genomen over de eventuele toepassing van de 
artikelen 5 tot 10 van deze richtlijn. Op die manier zal de bevolking voortdurend op de hoogte 
worden gehouden en betrokken worden bij projecten en zal zij uiteindelijk kunnen voorkomen 
dat projecten waarvoor een MEB moet worden uitgevoerd overeenkomstig deze richtlijn niet 
aan zo een procedure worden onderworpen.
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Amendement 136
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter b
2011/92/EU
Artikel 6 – lid 7 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Om te garanderen dat het betrokken 
publiek daadwerkelijk inspraak krijgt in 
het besluitvormingsproces zoals voorzien 
in lid 4, moet(en) de bevoegde 
autoriteit(en) aantonen dat er rekening is 
gehouden met de opmerkingen en 
meningen van het publiek. Er moet een 
waar debat plaatsvinden en de bevoegde 
autoriteit(en) moet(en) antwoorden op 
alle vragen van het betrokken publiek.

Or. fr

Amendement 137
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een samenvatting van de 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 
ontvangen opmerkingen;

c) een samenvatting van de 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 
ontvangen opmerkingen, meningen, 
vragen en antwoorden;

Or. fr

Amendement 138
Victor Boştinaru
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 8
2011/92/EU
Artikel 8 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor projecten die aanzienlijke nadelige 
grensoverschrijdende effecten kunnen 
hebben, dient de bevoegde autoriteit te 
motiveren waarom geen rekening is 
gehouden met de door de getroffen lidstaat 
tijdens de overeenkomstig artikel 7 
georganiseerde raadplegingen ontvangen 
opmerkingen.

Voor projecten die aanzienlijke nadelige 
grensoverschrijdende effecten kunnen 
hebben, dient de bevoegde autoriteit 
rekening te houden met de door de 
getroffen lidstaat tijdens de 
overeenkomstig artikel 7 georganiseerde 
raadplegingen ontvangen opmerkingen.

Or. fr

Amendement 139
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8
2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien uit de raadplegingen en de 
overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 
verzamelde informatie blijkt dat een 
project aanzienlijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zal hebben, dient de 
bevoegde autoriteit zo snel mogelijk en in 
nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever en de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde autoriteiten na te gaan of het in 
artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 
moet worden herzien en of het project moet 
worden aangepast om deze nadelige 
effecten te vermijden of te beperken en of 
er behoefte is aan extra verzachtende en 
compenserende maatregelen.

2. Indien uit de raadplegingen en de 
overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 
verzamelde informatie blijkt dat een 
project aanzienlijke nadelige gevolgen 
voor het milieu zal hebben, dient de 
bevoegde instantie zo snel mogelijk en in 
nauwe samenwerking met de 
opdrachtgever en de in artikel 6, lid 1, 
bedoelde autoriteiten na te gaan of de 
vergunning voor het project moet worden 
geweigerd dan wel of het in artikel 5, lid 1, 
bedoelde milieurapport moet worden 
herzien en of het project moet worden 
aangepast om deze nadelige effecten te 
vermijden of te beperken en of er behoefte 
is aan extra verzachtende en 
compenserende maatregelen.
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Or. en

Motivering

Wanneer wordt verwezen naar de mogelijkheden van de bevoegde autoriteiten na de 
uitvoering van een beoordeling waarin significante nadelige effecten voor het milieu zijn 
vastgesteld, loont het om ook te vermelden dat de vergunning kan worden geweigerd.

Amendement 140
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8
2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, neemt zij in die 
vergunning maatregelen op om de 
aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 
milieu te monitoren teneinde de uitvoering 
van het project en de verwachte 
doelmatigheid van de verzachtende en 
compenserende maatregelen te beoordelen 
en na te gaan of er geen onvoorzienbare 
nadelige effecten optreden.

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 
vergunning te verlenen, neemt zij in die 
vergunning waar passend maatregelen op 
om de aanzienlijke nadelige gevolgen voor 
het milieu van zowel de constructie- als de 
bedrijfsfase te monitoren teneinde de 
uitvoering van het project en de verwachte 
doelmatigheid van de verzachtende en 
compenserende maatregelen te beoordelen 
en na te gaan of er geen onvoorzienbare 
nadelige effecten en/of een nettoverlies 
van biodiversiteit optreden, alsook 
corrigerende maatregelen te 
vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 141
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8
2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het soort parameters dat wordt gemonitord 
en de monitoringtermijn moeten evenredig 
zijn met de aard, de locatie en de omvang 
van het voorgestelde project en met het 
belang van de milieueffecten ervan.

Het soort parameters dat wordt gemonitord 
en de monitoringtermijn moeten evenredig 
zijn met de aard, de locatie en de omvang 
van het voorgestelde project en met het 
belang van de milieueffecten ervan. De 
bevindingen die uit zulke monitoring 
voortvloeien, moeten worden ingediend bij 
de bevoegde autoriteit. Indien passend 
kan gebruik worden gemaakt van 
bestaande monitoringregelingen op grond 
van andere wetgeving van de Unie.

Or. en

Amendement 142
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8
2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het soort parameters dat wordt gemonitord 
en de monitoringtermijn moeten evenredig 
zijn met de aard, de locatie en de omvang 
van het voorgestelde project en met het 
belang van de milieueffecten ervan.

Het soort parameters dat wordt gemonitord 
en de monitoringtermijn moeten evenredig 
zijn met de aard, de locatie en de omvang 
van het voorgestelde project en met het 
belang van de milieueffecten ervan. De 
bevindingen die uit zulke monitoring van 
de constructie- en de bedrijfsfase 
voortvloeien, moeten worden ingediend bij 
de bevoegde autoriteit en actief worden 
verspreid overeenkomstig Richtlijn 
2003/4/EG.

Or. en

Motivering

Dit amendement is hetzelfde als amendement 33 van de rapporteur voor advies, maar het 
omvat daarnaast ook de verduidelijking dat de monitoring tijdens de constructie- en de 
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bedrijfsfase moet plaatsvinden en dat de bevoegde autoriteit, zodra zij de gegevens heeft 
ontvangen, deze gegevens moet publiceren zoals bepaald in Richtlijn 2003/4/EG inzake de 
toegang van het publiek tot milieu-informatie.

Amendement 143
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8
2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien passend kan gebruik worden 
gemaakt van bestaande 
monitoringregelingen op grond van 
andere wetgeving van de Unie.

De opdrachtgever wordt verplicht om 
corrigerende maatregelen te treffen 
wanneer uit controles is gebleken dat er 
sprake is van significante onvoorziene 
schadelijke effecten.

Or. en

Amendement 144
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8
2011/92/EU
Artikel 8 – lid 2 – alinea 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De opdrachtgever wordt verplicht 
om corrigerende maatregelen te treffen 
wanneer uit controles is gebleken dat er 
sprake is van onvoorziene schadelijke 
effecten. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
nationale wetgeving wordt gehandhaafd 
wanneer opdrachtgevers, technisch 
bekwame deskundigen en/of nationale 
deskundigen mogelijk aansprakelijk zijn 
voor straffen en/of sancties wanneer 
onvoorziene schadelijke effecten voor het 
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milieu het gevolg zijn van nalatigheid of 
een ernstige inbreuk op de 
erkenningsnormen. Het voorstel van de 
opdrachtgever voor corrigerende 
maatregelen wordt openbaar toegankelijk 
gemaakt en goedgekeurd door de 
bevoegde autoriteit of autoriteiten die zorg 
draagt of dragen voor de naleving ervan.

Or. en

Motivering

Dit amendement is hetzelfde als amendement 34 van de rapporteur voor advies en benadrukt 
dat de potentiële aansprakelijkheid terdege moet worden vastgelegd in de nationale 
wetgeving en terdege moet worden gehandhaafd.

Amendement 145
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 8
2011/92/EU
Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn met drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 
de locatie en de omvang van het 
voorgestelde project, kan de bevoegde 
autoriteit die termijn tot drie maanden 
verlengen; in dat geval deelt zij de 
opdrachtgever mee welke redenen aan de 
basis liggen van de termijnverlenging en 
op welke datum een besluit wordt 
verwacht.

Or. de

Amendement 146
Margrete Auken
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 9 – letter a
2011/92/EU
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"1. Wanneer een beslissing over het 
verlenen of weigeren van een vergunning 
is genomen, brengen de bevoegde 
autoriteiten het betrokken publiek en de in 
artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
overeenkomstig de toepasselijke 
procedures op de hoogte en stellen zij de 
volgende informatie ter beschikking van 
het publiek:

"1. Wanneer een beslissing over het 
verlenen of weigeren van een vergunning 
is genomen, brengen de bevoegde 
autoriteiten het betrokken publiek en de in 
artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten, 
overeenkomstig de toepasselijke 
procedures zo snel mogelijk en uiterlijk 10 
werkdagen na de beslissing op de hoogte. 
De bevoegde autoriteiten stellen de 
volgende informatie ter beschikking van 
het publiek:

Or. en

Motivering

Het is in het belang van zowel de opdrachtgever als de bevolking dat alle bestuursrechtelijke 
procedures ten aanzien van de vergunning en de verschillende mogelijke follow-ups 
onverwijld worden uitgevoerd. Daarom moet er een duidelijke termijn worden opgelegd voor 
het verstrekken van de informatie.

Amendement 147
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 9 – letter a
2011/92/EU
Artikel 9 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het recht van het betrokken publiek 
om een gerechtelijke procedure aan te 
spannen zoals bepaald in artikel 11.

Or. en
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Motivering

Het is belangrijk dat de bevoegde autoriteiten het betrokken publiek informeren over het recht 
om een gerechtelijke procedure aan te spannen zoals bepaald in artikel 11 van Richtlijn 
2011/92/EU en dat zij daartoe relevante informatie verstrekken.

Amendement 148
Victor Boştinaru

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 – letter a
2011/92/EU
Artikel 9 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) het betrokken publiek moet de 
verstrekte informatie kunnen aanvechten 
en de lidstaat moet ervoor zorgen dat er 
daadwerkelijk een mogelijkheid bestaat 
beroep aan te tekenen tegen het genomen 
besluit.

Or. fr

Amendement 149
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 9 – letter b
2011/92/EU
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het volgende lid 3 wordt toegevoegd: Schrappen
'3. De lidstaten kunnen eveneens 
besluiten de in lid 1 bedoelde informatie 
publiek te maken wanneer de bevoegde 
autoriteit haar milieueffectbeoordeling 
van het project afsluit."

Or. en
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Motivering

Deze bepaling is niet duidelijk en ook de betekenis en de gevolgen ervan zijn moeilijk te 
achterhalen. Als het de bedoeling is dat de informatie wordt vrijgegeven voordat het 
definitieve besluit is meegedeeld aan de opdrachtgever, moet deze bepaling worden 
ingetrokken. Dit soort bepalingen zou misbruikt kunnen worden voor corrupte doeleinden.

Amendement 150
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 9 – letter b – inleidende formule
2011/92/EU
Artikel 9 – leden 3 bis en 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het volgende lid 3 wordt toegevoegd: (b) de volgende leden 3, 4 en 5 worden
toegevoegd:

4. De bevolking kan beroep aantekenen 
tegen het besluit om een vergunning te 
verlenen, bijvoorbeeld via een verzoek om 
dwangmaatregelen, door een gerechtelijke 
procedure aan te spannen overeenkomstig 
de nationale wetgeving en binnen een 
maximale termijn van drie maanden 
nadat het formele besluit van de bevoegde 
autoriteit is gepubliceerd.
5. De bevoegde autoriteiten verzekeren dat 
projecten waarvoor een vergunning is 
afgegeven niet worden aangevat voordat 
de termijn voor het aantekenen van 
beroep is verstreken.

Or. en

Motivering

Lid 4 is nagenoeg hetzelfde als amendement 37 van de rapporteur voor advies, met een kleine 
nuancering ten aanzien van het feit dat de procedure moet voldoen aan de nationale 
wetgeving en van de plicht van de autoriteiten om hun besluit op correcte wijze openbaar te 
maken. Lid 5 is uit de motivering van de rapporteur overgenomen en is bedoeld om ervoor te 
zorgen dat projecten niet worden aangevat voor de termijn voor het aantekenen van beroep is 
verstreken, ook al is er reeds een vergunning afgegeven.
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Amendement 151
Heinz K. Becker

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – alinea 9 bis (nieuw)
2011/92/EU
Artikel 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Na artikel 9 wordt het volgende 
artikel toegevoegd:
“(9 bis) De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten bij het vervullen van 
hun taken zoals bepaald in deze richtlijn 
niet betrokken raken bij 
belangenconflicten ten gevolge van 
bindende wetgeving waaraan zij moeten 
voldoen.”

Or. en

Motivering

Op deze manier kan de objectiviteit en de onpartijdigheid van de betrokken autoriteiten beter 
worden gegarandeerd. Dit is een van de lessen die werden getrokken uit het bijzondere 
verslag van de Europese Ombudsman aan het Europees Parlement van 14 mei 2012 
betreffende de uitbreiding van de luchthaven van Wenen. In die zaak haalde de Commissie 
terecht aan dat er geen rechtsgrond bestond om de aantijgingen van de burgers en de 
Ombudsman ten aanzien van een duidelijk geval van belangenvermenging bij een bevoegde 
autoriteit aan te pakken.

Amendement 152
Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – alinea 9 bis (nieuw)
2011/92/EU
Artikel 11 – lid 2



AM\936912NL.doc 63/74 PE510.694v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) artikel 11, lid 2, wordt vervangen 
door:
"2. De lidstaten bepalen in welk stadium 
besluiten, handelingen of omissies 
kunnen worden aangevochten en bieden 
de mogelijkheid om de inhoudelijke en 
procedurele rechtsgeldigheid van 
besluiten, handelingen of omissies aan te 
vechten overeenkomstig lid 1, bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van rechterlijke 
bevelen.”

Or. en

Motivering

Als aanvulling op de oorspronkelijke tekst van Richtlijn 2011/92/EU is het belangrijk dat de 
bevolking zoveel mogelijk garanties krijgt dat zij de rechtsgeldigheid van bestuursrechtelijke 
besluiten kan aanvechten, zowel op inhoudelijke als op procedurele gronden, en dat voordat 
het project van start gaat. Rechterlijke bevelen vormen een van deze garanties die ervoor 
helpen zorgen dat er geen schade aan het milieu wordt toegebracht voordat de 
rechtsgeldigheid van het besluit is bekrachtigd door het gerecht.

Amendement 153
Peter Jahr

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 9 bis (nieuw)
2011/92/EU
Artikel 11 – leden 5 bis en ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
a) het volgende lid 6 wordt toegevoegd:
"(6) "6. De lidstaten kunnen vaststellen 
dat een inbreuk op de procedurele en 
vormvoorschriften geen invloed heeft op 
de rechtsgeldigheid van de vergunning, 
wanneer ongeacht de inbreuk hetzelfde 
besluit genomen zou zijn. Dit is in het 
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bijzonder het geval wanneer:
a) afzonderlijke personen of autoriteiten 
niet betrokken zijn wanneer 
overeenkomstig deze richtlijn de inspraak 
van de autoriteiten of het publiek vereist 
is, maar hun desbetreffende belangen 
verwaarloosbaar waren of bij het besluit 
in acht werden genomen,
b) de informatie overeenkomstig artikel 9, 
lid 1 onvolledig is, of
c) de overeenkomstig deze richtlijn 
vereiste kennisgeving incorrect 
geschiedde, maar de met deze 
kennisgeving beoogde boodschap is 
overgebracht.
Dit is onverminderd het recht van de 
lidstaten om, in het kader van hun 
nationale wetgeving, wat betreft 
procedurele fouten aanvullende 
voorschriften voor inbreuken vast te 
leggen;
b) het volgende lid 7 wordt toegevoegd:
"(7) De lidstaten kunnen vaststellen dat 
incorrect genomen stappen in de 
procedure ook nog na de besluitneming 
rechtgezet kunnen worden, indien de 
procedurele fout niet ernstig is en deze de 
belangrijkste aspecten van het project 
onverlet laat. De lidstaten waarborgen dat 
de bevoegde autoriteiten ook bij het 
rechtzetten van incorrect genomen 
stappen in de procedure opnieuw een 
open besluit nemen.' 

Or. de

Amendement 154
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – lid 1 – punt 11
2011/92/EU
Artikel 12 bis en artikel 12 ter



AM\936912NL.doc 65/74 PE510.694v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De volgende artikelen 12 bis en 12 ter 
worden ingevoegd:

Schrappen

"Artikel 12 bis
De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 12 ter 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de in bijlage III genoemde 
selectiecriteria en de in de bijlage II.A en 
IV bedoelde informatie om deze in 
overeenstemming te brengen met de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang aan te passen.
Artikel 12 ter
1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarde.
2. De in artikel 12 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie verleend voor een onbepaalde 
periode vanaf [Datum van de 
inwerkingtreding van deze richtlijn in te 
vullen door het Bureau voor publicaties].
3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in de artikel 12 bis bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling heeft vastgesteld, doet zij 
daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het 
Europees Parlement en de Raad.
5. Een overeenkomstig artikel 12 bis 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
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alleen in werking indien het Europees 
Parlement noch de Raad daartegen 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad bezwaar 
heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van de termijn van twee 
maanden de Commissie heeft 
medegedeeld dat zij daartegen geen 
bezwaar zullen maken. Die termijn wordt 
op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad met twee maanden verlengd.”

Or. en

Motivering

Als eenvormige scopingcriteria (zoals bepaald in bijlagen II bis, III en IV) verplicht zouden 
worden gesteld in de MEB-richtlijn, zoals voorgesteld door de Commissie, dan zouden 
gedelegeerde bevoegdheden aan de Commissie (artikel 12 bis) geen passend instrument zijn 
om de bijlagen te wijzigen. In dat geval zouden de criteria een wezenlijk deel uitmaken van de 
richtlijn en zouden zij enkel gewijzigd mogen worden bij de gewone wetgevingsprocedure. 
Het gebruik van gedelegeerde handelingen moet worden herbekeken, of de criteria in de 
bijlage mogen enkel als indicatie gelden.

Amendement 155
Ana Miranda

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt -1 (nieuw)
2011/92/EU
Bijlage I - punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) in bijlage I wordt de volgende 
paragraaf ingevoegd:
4 bis. bovengrondse mijnbouw en 
vergelijkbare bovengrondse 
winningsactiviteiten.

Or. en

(Als dit amendement wordt aangenomen, wordt “bovengrondse mijnbouw” automatisch 
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geschrapt in lid 2, onder a) (WINNINGSINDUSTRIE), van bijlage II bij Richtlijn 
2011/92/EU)

Motivering

Projecten die betrekking hebben op deze activiteiten dienen, vanwege de aard van de 
activiteiten, die bodem-, water- en luchtverontreiniging met zich brengen, automatisch te 
worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling en moeten daarom in bijlage I bij de 
richtlijn worden opgenomen.

Amendement 156
Roger Helmer

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt -1 (nieuw)
Richtlijn 2011/92/EU.
Bijlage II – punt 2 – letter d – sub iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In lid 2, onder d), van BIJLAGE II 
wordt het volgende subpunt ingevoegd:
“(iv) boren in het kader van de exploratie 
en winning van aardolie en/of aardgas die 
en/of dat gevangen zit in rotsformaties.”

Or. en

Motivering

Om de exploratie van schaliegas en aardolie te laten doorgaan, dient het boren in het kader 
van de exploratie enkel geregeld te worden bij bijlage II. De winning van schaliegas en 
aardolie zal automatisch onder het bestaande artikel 14 van bijlage I vallen. “Commerciële 
winning van aardolie en aardgas wanneer de gewonnen hoeveelheid meer dan 500 ton 
aardolie per dag of meer dan 500.000 m3 aardgas per dag bedraagt.”

Amendement 157
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt -1 (nieuw)
2011/92/EU
Bijlage 2 – punt 2 – letter d – sub iii bis (nieuw) 



PE510.694v02-00 68/74 AM\936912NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) In punt 2, onder d), van BIJLAGE II 
wordt het volgende subpunt ingevoegd:
“(iv) de exploratie van aardolie en/of 
aardgas gevangen in lagen schalie of 
andere sedimentaire rotsformaties met 
een even lage of lagere doorlatendheid en 
porositeit,”

Or. en

Motivering

De verwijzing naar schaliegas in bijlage II maakt duidelijk dat winningsactiviteiten van 
schaliegas moeten stroken met de “Richtsnoeren voor de toepassing van de MEB-richtlijn op 
projecten die verband houden met de exploratie en exploitatie van onconventionele 
koolwaterstoffen” (december 2011) van de Commissie. Deze verwijzing houdt ook een 
concreet juridisch antwoord in op Resolutie 2011/2039 van het EP van november 2012, 
waarin het EP vroeg om over nauwkeurigere, actuelere en uitgebreidere wetenschappelijke 
gegevens te kunnen beschikken, en dat is enkel mogelijk als de exploratie van schaliegas 
wordt toegelaten. 

Amendement 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 1
2011/92/EU
Bijlage II.A - punt 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een beschrijving van de fysieke 
kenmerken van het gehele project, zo nodig 
met inbegrip van de ondergrond, tijdens de 
bouw- en de bedrijfsfasen;

(a) een beschrijving van de fysieke 
kenmerken van het gehele project, zo nodig 
met inbegrip van de onderlaag en de 
ondergrond, tijdens de bouw- en de 
bedrijfsfasen, met inbegrip van de 
sloopwerken;

Or. en
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Amendement 159
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 1
2011/92/EU
Bijlage II.A – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een beschrijving van de plaats van het 
project, met bijzondere aandacht voor de 
kwetsbaarheid van het milieu in de 
gebieden waarop de projecten van invloed 
kunnen zijn.

b) een beschrijving van de plaats van het 
project, met aandacht voor de 
kwetsbaarheid van het milieu in de 
gebieden waarop de projecten van invloed 
kunnen zijn.

Or. fr

Amendement 160
Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 2
2011/92/EU
Bijlage III – punt 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de risico’s van natuurlijke en door de 
mens veroorzaakte rampen en het risico 
van ongevallen, en met name wat betreft 
hydromorfologische veranderingen, 
gebruikte stoffen, technologieën of levende 
organismen, de specifieke toestand van 
toplaag en onderlaag of alternatief gebruik, 
en de kans op ongevallen of rampen en de 
kwetsbaarheid van het project voor deze 
risico' s;

(f) de risico’s van natuurlijke en door de 
mens veroorzaakte rampen en het risico 
van ongevallen, en met name wat betreft 
hydromorfologische veranderingen, 
gebruikte stoffen, technologieën of levende 
organismen, de specifieke toestand van 
toplaag en onderlaag of redelijk alternatief 
gebruik, en de kans op ongevallen of 
rampen en de kwetsbaarheid van het 
project voor deze risico' s;

Or. en

Amendement 161
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 2
Richtlijn 2011/92/EU
Bijlage III – punt 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) effecten van het project op het milieu, in 
het bijzonder op landgebruik (gestage 
toename van woongebieden -
ruimtebeslag), bodem (organisch materiaal, 
erosie, verdichting, afdekking), water 
(kwantiteit en kwaliteit), lucht en 
biodiversiteit (kwaliteit en kwantiteit van 
populaties, aantasting en versnippering van 
ecosystemen);

(j) effecten van het project op het milieu, in 
het bijzonder op landgebruik (gestage 
toename van woongebieden -
ruimtebeslag), bodem (organisch materiaal, 
erosie, verdichting, afdekking), 
ondergrond, waar relevant, water 
(kwantiteit en kwaliteit), lucht en 
biodiversiteit (kwaliteit en kwantiteit van 
populaties, aantasting en versnippering van 
ecosystemen);

Or. en

Amendement 162
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 2
2011/92/EU
Bijlage III – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het bestaande en geplande landgebruik, 
met inbegrip van ruimtebeslag en 
versnippering;

Schrappen

Or. fr

Amendement 163
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 2
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2011/92/EU
Bijlage III – lid 2 – letter c – sub iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) berg- en bosgebieden; Schrappen

Or. fr

Amendement 164
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 2
2011/92/EU
Bijlage III – lid 2 – letter c – sub iv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iv) natuurreservaten en -parken, blijvend 
grasland, landbouwgebieden met een hoge 
natuurwaarde;

iv) natuurreservaten en -parken, 
landbouwgebieden met een hoge 
natuurwaarde;

Or. fr

Amendement 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 2
2011/92/EU
Bijlage III –punt 2 – letter c – sub viii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ix) gebieden of plekken die beschermd 
zijn in de nationale of regionale 
wetgeving;

Or. en
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Amendement 166
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 2
2011/92/EU
Bijlage III – punt 2 – letter c – sub viii ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(x) aardbevingsgebieden of gebieden met 
een groot risico op natuurrampen.

Or. en

Amendement 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 2
2011/92/EU
Bijlage IV - punt 1 - letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een beschrijving van de fysieke 
kenmerken van het gehele project, zo nodig 
met inbegrip van de ondergrond, en de 
eisen met betrekking tot water- en 
landgebruik tijdens de bouw- en de 
bedrijfsfasen;

(a) een beschrijving van de fysieke 
kenmerken van het gehele project, zo nodig 
met inbegrip van de ondergrond, en de 
eisen met betrekking tot water- en 
landgebruik tijdens de bouw- en de 
bedrijfsfasen, en indien relevant ook 
tijdens de sloopwerken;

Or. en

Amendement 168
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 2
2011/92/EU
Bijlage IV - lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een beschrijving van de technische, 
locatiespecifieke of andere aspecten 
(bijvoorbeeld met betrekking tot het 
projectontwerp, de technische capaciteit, 
omvang en schaal) van de overwogen 
alternatieven, waaronder de aanduiding 
van dat met het geringste milieueffect, en 
een opgave van de belangrijkste redenen 
voor de gemaakte keuze, met 
inachtneming van de milieueffecten.

2. Een beschrijving van de technische, 
locatiespecifieke of andere aspecten 
(bijvoorbeeld met betrekking tot het 
projectontwerp, de technische capaciteit, 
omvang en schaal) van de overwogen 
alternatieven.

Or. fr

Amendement 169
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage 1 – punt 2
2011/92/EU
Bijlage IV - lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een beschrijving van de waarschijnlijk 
aanzienlijke milieueffecten van het 
voorgenomen project op met name: 
bevolking, menselijke gezondheid, fauna 
en flora, biodiversiteit en de 
ecosysteemdiensten die zij levert, land 
(ruimtebeslag), bodem (organisch 
materiaal, erosie, verdichting, afdekking), 
water (kwantiteit en kwaliteit), lucht, 
klimatologische factoren, 
klimaatverandering (broeikasgasemissies, 
onder meer van landgebruik, verandering 
in landgebruik en bosbouw, 
mitigatiepotentieel, effecten die van 
belang zijn voor aanpassing en de vraag 
of bij het project rekening wordt 
gehouden met de risico's in verband met 
klimaatverandering), materiële goederen, 
cultureel (o.a. architectonisch en 
archeologisch) erfgoed, het landschap;

4. Een beschrijving van de waarschijnlijk 
aanzienlijke milieueffecten van het 
voorgenomen project.
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een dergelijke beschrijving moet ook 
aandacht hebben voor de interrelatie 
tussen de genoemde factoren, alsmede de 
blootstelling aan, de kwetsbaarheid voor 
en de weerbaarheid van de bovenstaande 
factoren tegen de risico's van natuurlijke 
en door de mens veroorzaakte rampen.

Or. fr


