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Ändringsförslag 52
Peter Jahr

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

I många fall blev de administrativa 
förfarandena för komplicerade och 
utdragna vilket orsakade förseningar och 
innebar ytterligare risker för skyddet av 
miljön. Med detta i åtanke bör förenkling 
och harmonisering av förfarandena vara 
ett av direktivets mål. Lämpligheten att 
skapa en gemensam kontaktpunkt bör
beaktas i syfte att tillåta samordnade 
bedömningar eller gemensamma 
förfaranden när flera olika 
miljökonsekvensbedömningar krävs, till 
exempel när det gäller 
gränsöverskridande projekt, såväl som att 
utarbeta mer specifika kriterier för 
obligatoriska bedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 53
Victor Boştinaru

Förslag till direktiv
Skäl 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Direktiv 2011/92/EU behöver ändras 
för att förbättra 
miljöbedömningsförfarandet, effektivisera 
förfarandets olika steg och öka 
samstämmigheten och synergierna med 
annan EU-lagstiftning och EU-politik, samt 
strategier och politik som utarbetats av 
medlemsstaterna på områden med nationell 
behörighet. Det yttersta syftet med 
ändringen av detta direktiv är ett bättre 
genomförande på medlemsstatsnivå.

Or. fr

Ändringsförslag 54
Peter Jahr

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 55
Peter Jahr

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 56
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 57
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

bedömnings- och beslutsprocessen, särskilt 
när det gäller infrastrukturprojekt.

Or. fr

Ändringsförslag 58
Victor Boştinaru

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 59
Peter Jahr

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Ändringsförslag 60
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Största hänsyn till miljökriterier i ett 
projekt kan även medföra negativa 
konsekvenser när komplicerade 
förfaranden samt tidsfrister för 
godkännande och validering i varje steg 
förlängs, vilket faktiskt ökar kostnaderna 
och även kan utgöra ett miljöhot på grund 
av ett byggnadsarbetes varaktighet.

Or. fr

Ändringsförslag 61
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Miljöfrågorna kring 
infrastrukturprojekt får inte dölja att ett 
projekt kommer att påverka miljön på 
något sätt och att man måste inrikta sig 
på förhållandet mellan projektets nytta 
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och dess miljöpåverkan.

Or. fr

Ändringsförslag 62
Victor Boştinaru

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 63
Victor Boştinaru

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Enligt Förenta nationernas konvention 
om biologisk mångfald (nedan kallad 
konventionen), som undertecknats av EU, 
ska parterna så vitt möjligt och om så är 
lämpligt göra en konsekvensbedömning av 
projekt som antas ha betydande negativ 
påverkan på den biologiska mångfalden, 
som definieras i artikel 2 i konventionen, i 
syfte att förhindra eller minimera sådan 
påverkan. Denna konsekvensbedömning 
ska bidra till att uppnå unionens 
huvudsakliga målsättning, som antogs 
2010, att fram till 2020 hejda förlusten av 
biologisk mångfald och förstörelsen av 
ekosystemtjänster, samt återställa dem där 
detta är möjligt.

(7) Enligt Förenta nationernas konvention 
om biologisk mångfald (nedan kallad 
konventionen), som undertecknats av EU, 
ska parterna göra en 
konsekvensbedömning av projekt som 
antas ha betydande negativ påverkan på 
den biologiska mångfalden, som definieras
i artikel 2 i konventionen, i syfte att 
förhindra eller minimera sådan påverkan. 
Denna konsekvensbedömning ska bidra till 
att uppnå unionens huvudsakliga 
målsättning, som antogs 2010, att fram till 
2020 hejda förlusten av biologisk mångfald 
och förstörelsen av ekosystemtjänster, samt 
återställa dem där detta är möjligt.
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Or. fr

Ändringsförslag 64
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Enligt Förenta nationernas konvention 
om biologisk mångfald (nedan kallad 
konventionen), som undertecknats av EU, 
ska parterna så vitt möjligt och om så är 
lämpligt göra en konsekvensbedömning av 
projekt som antas ha betydande negativ 
påverkan på den biologiska mångfalden, 
som definieras i artikel 2 i konventionen, i 
syfte att förhindra eller minimera sådan 
påverkan. Denna konsekvensbedömning 
ska bidra till att uppnå unionens
huvudsakliga målsättning, som antogs 
2010, att fram till 2020 hejda förlusten av 
biologisk mångfald och förstörelsen av 
ekosystemtjänster, samt återställa dem där 
detta är möjligt.

(7) Enligt Förenta nationernas konvention 
om biologisk mångfald (nedan kallad 
konventionen), som undertecknats av EU, 
ska parterna så vitt möjligt och om så är 
lämpligt göra en konsekvensbedömning av 
projekt som antas ha betydande negativ 
påverkan på den biologiska mångfalden, 
som definieras i artikel 2 i konventionen, i 
syfte att förhindra eller minimera sådan 
påverkan. Denna konsekvensbedömning 
skulle kunna bidra till att uppnå unionens 
huvudsakliga målsättning, som antogs 
2010, att fram till 2020 hejda förlusten av 
biologisk mångfald och förstörelsen av 
ekosystemtjänster, samt återställa dem där 
detta är möjligt.

Or. nl

Ändringsförslag 65
Victor Boştinaru

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) De åtgärder som vidtas för att undvika,
minska och om möjligt motverka
betydande negativ miljöpåverkan ska se till 
att miljön inte försämras och den 
biologiska mångfalden inte minskar, i 
enlighet med unionens åtaganden i 

(8) De åtgärder som vidtas för att undvika 
betydande negativ miljöpåverkan ska se till 
att miljön inte försämras och den 
biologiska mångfalden inte minskar, i 
enlighet med unionens åtaganden i 
konventionen och målen och åtgärderna i 
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konventionen och målen och åtgärderna i 
EU:s strategi för biologisk mångfald fram 
till 2020.

EU:s strategi för biologisk mångfald fram 
till 2020.

Or. fr

Ändringsförslag 66
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. nl

Ändringsförslag 67
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

att anpassa sig till och minska 
klimatförändringen måste föras in i många 
olika delar av unionslagstiftningen.

Or. fr

Ändringsförslag 68
Victor Boştinaru

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 69
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Erfarenheten har visat att 
efterlevnaden av bestämmelserna i direktiv 
2011/92/EU kan ha negativa effekter vid 
civila nödsituationer och åtgärder bör 
därför vidtas för att ge medlemsstaterna 
behörighet att inte tillämpa direktivet 
förutom när det gäller projekt vars enda 
syfte är att svara på civila nödsituationer, 
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förutsatt att kommissionen och den 
berörda allmänheten får adekvat 
information i tid som kan rättfärdiga 
valet, och förutsatt att andra möjliga 
alternativ har beaktats.

Or. en

Motivering

I likhet med yttrandets föredragandes synsätt i ändringsförslag 5 syftar detta ändringsförslag 
till att begränsa direktivets omfattning till att gälla konkreta undantagsfall. Dock skulle det, 
med tanke på att det skulle kunna vara tillämpligt i extrema fall som gäller skydd av 
allmänheten där tiden spelar en viktig roll, inte vara realistiskt att låta denna bestämmelse 
vara föremål för ett föregående godkännande av kommissionen, utan det är bättre att se till 
att fallet och besluten som fattas motiveras väl som en obligatorisk uppföljning.

Ändringsförslag 70
Victor Boştinaru

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 71
Peter Jahr

Förslag till direktiv
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Med hänsyn till detta bör man i direktivet 
beakta bestämmelserna i 
Esbokonventionen, som vid 
gränsöverskridande projekt ålägger
deltagande länder att underrätta och 
samråda med varandra. Kommissionen 
ska vid sådana gränsöverskridande 
projekt, när det är lämpligt och möjligt, 
agera mer proaktivt och hjälpsamt.

Or. en

Ändringsförslag 72
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 73
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(16) De ansvariga myndigheterna kan vid 
bedömningen av om ett projekt antas 
medföra betydande miljöpåverkan utgå 
från de mest relevanta kriterierna och även 
använda information från bedömningar 
som gjorts enligt annan unionslagstiftning 
för att behovsbedömningen ska bli så 
effektiv som möjligt.

Or. nl

Ändringsförslag 74
Victor Boştinaru

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 76
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en
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Motivering

Den obligatoriska bedömning av alternativ till projektet som lämnas av exploatören i 
miljörapporten kan leda till betydande extra arbete för honom eller henne. I synnerhet när det 
gäller fastställandet av alternativ med lägsta miljöpåverkan ställs höga krav på en noggrann 
och tidsödande undersökning av projekt som inte är planerade och för vilka en 
tillståndsansökan inte har gjorts. 

Ändringsförslag 77
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 78
Victor Boştinaru

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Den miljörapport som exploatören ska 
lämna för ett projekt bör innehålla en 
bedömning av skäliga och relevanta 
alternativ till projektet, inklusive en 
bedömning av hur det befintliga 
miljötillståndet väntas utveckla sig om 

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

projektet inte genomförs 
(referensscenario), för att förbättra 
bedömningsprocessens kvalitet och göra 
det möjligt att i ett tidigt skede integrera 
miljöhänsyn i projektets utformning.

Or. fr

Ändringsförslag 79
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. nl

Ändringsförslag 80
Nikolaos Chountis

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att stärka det obligatoriska inkluderandet av alternativ till projektet i miljörapporten.

Ändringsförslag 81
Nikolaos Chountis

Förslag till direktiv
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) I syfte att säkerställa att 
miljörapporterna är fullständiga, håller 
tillräckligt hög kvalitet och är oberoende 
bör man se till att dessa rapporter tas 
fram av oberoende, ackrediterade och 
tekniskt kompetenta experter på ett 
objektivt sätt och helt oberoende av 
exploatören och de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

Syftet med denna ändring är att säkerställa experternas oberoende och professionalism och 
undvika att de påverkas.

Ändringsförslag 82
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

ansvarighet kan den ansvariga 
myndigheten motivera sitt beslut att bevilja 
tillstånd för ett projekt och ange att den har 
beaktat resultaten av de samråd som hållits 
och de relevanta uppgifter som inhämtats.

Or. nl

Ändringsförslag 83
Victor Boştinaru

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 84
Nikolaos Chountis

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det bör införas minimikrav för 
kontroll av sådan betydande negativ 
påverkan som antas uppstå till följd av 
anläggning och drift av projekt, för att se 

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

till att medlemsstaterna har samma 
tillvägagångssätt och för att se till att det 
efter genomförandet av minsknings- och 
kompensationsåtgärder inte uppstått 
effekter som överstiger de som man 
förutsåg från början. Denna kontroll bör 
inte överlappa eller utöka den kontroll som 
krävs enligt annan unionslagstiftning. Om 
kontrollen visar att det finns oförutsedda 
negativa effekter ska lämpliga 
korrigerande åtgärder vidtas.

Or. en

Motivering

Om kontrollen visar att det finns negativa effekter är exploatören ansvarig för att vidta 
korrigerande åtgärder i syfte att komma till rätta med problemet.

Ändringsförslag 85
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Allmänhetens inblandning i 
beslutsfattandet på ett tidigt stadium är 
viktig för att säkerställa att beslutsfattaren 
tar hänsyn till åsikter som kan vara 
relevanta för dessa beslut och därigenom 
ökar trovärdigheten och öppenheten i 
beslutsfattandeprocessen, vilket förbättrar 
kvaliteten på besluten och bidrar till att 
allmänheten blir medveten om 
miljöproblem.

Or. en

Motivering

Tillägg till ändringsförslag 7 från föredraganden för yttrandet, inbegripet att allmänhetens 
inblandning i beslutsfattandet ska påbörjas i ett tidigt skede för att säkerställa att deras 
deltagande blir effektivt och ger ett positivt resultat.
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Ändringsförslag 86
Daniël van der Stoep

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Kommissionen bör, då den förbereder 
och utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

(27) Kommissionen bör, då den förbereder 
och utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till rådet och att detta sker så snabbt som 
möjligt och på lämpligt sätt.

Or. nl

Ändringsförslag 87
Philippe Boulland

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 88
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Genom att acceptera föredraganden för yttrandets tillägg till sitt ändringsförslag 9 hamnar 
livskvalitet efter människors hälsa i uppställningen av mål.

Ändringsförslag 89
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att överensstämma med EU-domstolens rättspraxis måste bestämmelsen förtydliga att en 
miljökonsekvensbedömning behövs för rivning, men endast vid den tidpunkt då ett beslut om 
sådan rivning ska fattas. Man måste undvika att den ursprungliga 
miljökonsekvensbedömningen som gjorts för uppbyggnaden redan innehåller kravet att ge 
information om en framtida rivning som kan eller inte kan ske inom en 30-årsperiod. Den 
nödvändiga informationen skulle inte finnas tillgänglig på ett så tidigt stadium.

Ändringsförslag 90
Margrete Auken

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) led c i punkt 2 ska ersättas med 
följande:
”(c) tillstånd: den ansvariga 
myndighetens eller de ansvariga 
myndigheternas beslut, som ger 
exploatören rätt att inleda projektet,
utan att det påverkar rätten till ett 
omprövningsförfarande i tid inför 
domstolen i enlighet med bestämmelserna 
i artikel 11.”

Or. en

Motivering

Denna ändring syftar till att ändra den ursprungliga ordalydelsen i direktiv 2011/92/EU 
gällande tillståndsgivning för att säkerställa att projektet inte inleds innan det har fått grönt 
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ljus från de behöriga myndigheterna och förutsatt att det inte föreligger några pågående 
rättsliga förfaranden.

Ändringsförslag 91
Peter Jahr

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b – inledningen
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – leden fa och fb (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 92
Victor Boştinaru

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”g) miljökonsekvensbedömning: 
utarbetande av en miljörapport om ett 
offentligt eller privat projekt, utfärdad av 
en expert som är oberoende såväl av 
ansvarig myndighet som av exploatören, 
genomförande av obligatoriska samråd 
(bland annat med den berörda allmänheten 
och miljömyndigheter), med beaktande av 
miljörapporten och resultaten av samråden 
vid tillståndsgivningen, samt 
tillhandahållande av information om 
beslutet i enlighet med artiklarna 5–10.”

Or. fr
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Ändringsförslag 93
Peter Jahr

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 94
Peter Jahr

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en



PE510.694v02-00 26/69 AM\936912SV.doc

SV

Ändringsförslag 95
Margrete Auken

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) oberoende: att kunna vara tekniskt 
och vetenskapligt objektiv, inte styrd eller 
under inflytande av den ansvariga 
myndigheten, exploatören och/eller de 
nationella, regionala och lokala 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

Antagande av föredraganden för yttrandets tillägg till sitt ändringsförslag 13 som hänvisar 
till nationella myndigheter, och i vilket mer generella termer används som passar bättre för 
de olika administrativa strukturerna i de olika medlemsstaterna och i vilket de regionala och 
lokala myndigheterna nämns då det ofta är på denna nivå som de viktiga besluten fattas.

Ändringsförslag 96
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Visuell påverkan är viktig när det gäller bland annat kustområden.

Ändringsförslag 97
Margrete Auken

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”3. Medlemsstaterna får, efter bedömning 
från fall till fall och inom ramen för den 
nationella lagstiftningen, besluta att inte 
tillämpa detta direktiv på projekt som 
enbart avser det nationella försvaret eller 
civil beredskap om de anser att det skulle 
inverka negativt på detta syfte, förutsatt att 
de har gjort en riktig bedömning av andra 
möjliga alternativ och kan rättfärdiga sitt 
slutgiltiga beslut inför kommissionen.

Or. en

Motivering

I enlighet med föredraganden för yttrandets ändringsförslag 17 och 1 ska detta 
ändringsförslag förhindra undantag till direktivet på grund av att det nationella försvaret 
eller den civila beredskapen utnyttjas. Dock kan samråd med allmänheten knappast 
garanteras med tanke på möjliga extrema situationer där allmänhetens skydd hotas och där 
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besluten måste fattas snabbt. Att säkerställa en ordentlig motivering av fallet och de val som 
har gjorts inför kommissionen som obligatorisk uppföljning verkar lämpligare.

Ändringsförslag 98
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – inledningen
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 2 – punkterna 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Med tanke på ändringen och utvidgningen av artikel 2.3 i direktiv 2011/92/EU i 
kommissionens förslag föreslås att artikel 2.4 i direktivets nuvarande text ersätts.

Ändringsförslag 99
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

Principen att samla de olika miljökonsekvensbedömningarna i ett gemensamt förfarande 
stöds fullt ut, men synsättet med en gemensam kontaktpunkt som det står i förslaget fungerar 
inte nödvändigtvis. De olika bedömningarna kan inte nödvändigtvis göras tillgängliga i tid. 
Om exploatören tvingas samla in all information på samma gång föreligger en risk att 
projektet blir försenat. Det är otydligt om en integrering av en gemensam kontaktpunkt med 
den nya tydliga tidsramen (de nya artiklarna 4.6 och 6.7) verkligen är möjlig. De föreslagna 
ändringarna bör vara möjliga att genomföra innan de blir obligatoriska.

Ändringsförslag 100
Margrete Auken

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är samma ändringsförslag som föredraganden för yttrandets ändring 19, inbegripet 
förtydligandet att alla kraven i de olika berörda inblandade unionslagstiftningarna måste 
uppfyllas. Det innehåller precis som det ursprungliga ändringsförslaget hänvisningen till 
gränsöverskridande effekter och tillämpningen av den strängaste lagstiftningen.

Ändringsförslag 101
Daniël van der Stoep

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) befolkning och människors hälsa,

Or. nl

Ändringsförslag 102
Philippe Boulland

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) mark, jord, vatten, luft,

Or. fr

Ändringsförslag 103
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

En bedömning av ett projekts direkta och indirekta påverkan på klimatförändringarna 
kommer att vara svår att genomföra. De möjliga effekterna på klimatförändringarna måste 
undersökas på en mer global nivå och inte på projektnivå.

Ändringsförslag 104
Peter Jahr

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) materiella tillgångar, kulturarv och 
landskap,

c) materiella tillgångar, kulturarv och 
landskap i enlighet med artikel 3 i 
fördraget om Europeiska unionen,

Or. en

Ändringsförslag 105
Victor Boştinaru

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 106
Adina-Ioana Vălean
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 4 – led -a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:
”2. Om inte annat följer av artikel 2.4 
ska medlemsstaterna när det gäller 
projekt som redovisas i bilaga II 
bestämma om projektet ska bli föremål 
för en bedömning i enlighet med 
artiklarna 5−10.
Exploatören kan välja att låta sitt projekt 
genomgå en bedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10.
Medlemsstaterna ska bestämma detta 
genom
(a) granskning från fall till fall,
eller
(b) gränsvärden eller kriterier som 
fastställs av medlemsstaten.”

Or. en

Motivering

Möjligheten för projekt i bilaga II att direkt genomgå en miljökonsekvensbedömning bör 
uppmuntras eftersom den kan spara tid för exploatören och säkerställa öppenhet.

Ändringsförslag 107
Victor Boştinaru

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Följande punkt ska läggas till efter 
punkt 2:
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”2a. För att fastställa de gränsvärden och 
kriterier som anges i punkt 2 ska 
medlemsstaterna sträva efter att ange 
lägsta gränsvärden och mindre restriktiva 
kriterier för att inte utestänga något 
allmänt eller privat projekt som skulle 
kunna innebära en betydande påverkan 
på miljön.”

Or. fr

Ändringsförslag 108
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”3. Exploatören ska när det gäller projekt 
som redovisas i bilaga II, med undantag 
för projekt som inte uppfyller de relevanta 
tröskelvärden eller kriterier som fastställts 
av medlemsstaten i punkt 2b, ge 
information om projektets art, dess 
potentiella betydande miljöpåverkan och 
planerade åtgärder för att undvika och 
minska betydande effekter

Or. en

Motivering

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 
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 
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to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also important is the 
fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Ändringsförslag 109
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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 
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.
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Ändringsförslag 110
Victor Boştinaru

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 111
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

”5. Den ansvariga myndigheten ska fatta 
sitt beslut enligt punkt 2, och ta i 
beaktande den information som 
exploatören lämnar enligt punkt 3 och, i 
tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet 
av studier, preliminära kontroller eller 
bedömningar av miljöpåverkan som gjorts 
till följd av annan unionslagstiftning. Om 
den behöriga myndigheten bedömer att en 
miljökonsekvensbedömning inte är 
nödvändig enligt artiklarna 5–10 ska detta 
beslut göras tillgängligt för allmänheten. 
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Det beslut som anges i punkt 2 ska annars:

Or. en

Motivering

Hänvisningen till tröskelvärdena ger inget mervärde och gör bestämmelsen otydligare. Det är 
tydligare att nämna att om en miljökonsekvensbedömning inte anses vara nödvändig kommer 
detta beslut att offentliggöras. Redundans när det gäller behovsbedömningen och 
omfattningen bör undvikas.

Ändringsförslag 112
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) innehålla uppgift om hur kriterierna i 
bilaga III har beaktats,

a) innehålla uppgift om vilka av kriterierna 
i bilaga III som har beaktats,

Or. en

Ändringsförslag 113
Victor Boştinaru

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) innehålla en beskrivning av planerade 
åtgärder för att undvika, förebygga och 
minska betydande miljöpåverkan, i de fall 
det beslutas att det inte behöver göras 
någon miljökonsekvensbedömning enligt 
artiklarna 5–10,

c) innehålla en beskrivning av planerade 
åtgärder för att undvika och förebygga
betydande miljöpåverkan, i de fall det 
beslutas att det inte behöver göras någon 
miljökonsekvensbedömning enligt 
artiklarna 5–10,

Or. fr
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Ändringsförslag 114
Peter Jahr

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 115
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 

”1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
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bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på 
olika nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller 
utifrån andra bedömningskrav. En 
detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering och den 
potentiella påverkans art.

Or. en

Motivering

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 
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”.

Ändringsförslag 116
Peter Jahr

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 

”1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
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potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på 
olika nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller 
utifrån andra bedömningskrav. En 
detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

potentiella påverkans art samt de alternativ 
till projektet som bedömts av exploatören. 
En detaljerad förteckning över vilken 
information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

Or. de

Ändringsförslag 117
Victor Boştinaru

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på olika 
nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån 
andra bedömningskrav. En detaljerad 
förteckning över vilken information som 
ska lämnas i miljörapporten finns i 
bilaga IV.

”1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören genom att 
anlita en auktoriserad oberoende expert 
utarbeta en miljörapport. Miljörapporten 
ska baseras på beslutet i punkt 2 i den här 
artikeln och innehålla de uppgifter som 
skäligen kan behövas för att fatta 
välgrundade beslut om projektets 
miljöpåverkan, med hänsyn till rådande 
kunskaper och bedömningsmetoder, 
projektets art, tekniska kapacitet och 
lokalisering, den potentiella påverkans art, 
alternativ till projektet och i vilken 
utsträckning det är lämpligare att bedöma 
vissa frågor (bland annat bedömningen av 
alternativ) på olika nivåer, t.ex. på 
planeringsnivå, eller utifrån andra 
bedömningskrav. En detaljerad förteckning 
över vilken information som ska lämnas i 
miljörapporten finns i bilaga IV.

Or. fr
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Ändringsförslag 118
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, med hänsyn till 
rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på olika 
nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån 
andra bedömningskrav. En detaljerad 
förteckning över vilken information som 
ska lämnas i miljörapporten finns i 
bilaga IV.

”1. Om det måste göras en 
miljökonsekvensbedömning i enlighet med 
artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en 
miljörapport. Miljörapporten ska baseras 
på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och 
innehålla de uppgifter som skäligen kan 
behövas för att fatta välgrundade beslut om 
projektets miljöpåverkan, inklusive en 
visuell konsekvensbedömning vid behov, 
med hänsyn till rådande kunskaper och 
bedömningsmetoder, projektets art, 
tekniska kapacitet och lokalisering, den 
potentiella påverkans art, alternativ till 
projektet och i vilken utsträckning det är 
lämpligare att bedöma vissa frågor (bland 
annat bedömningen av alternativ) på olika 
nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån 
andra bedömningskrav. En detaljerad 
förteckning över vilken information som 
ska lämnas i miljörapporten finns i 
bilaga IV.

Or. en

Ändringsförslag 119
Adina-Ioana Vălean

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

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

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

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 120
Peter Jahr

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 121
Peter Jahr

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) förfarandets olika stadier och deras 
varaktighet,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 122
Peter Jahr

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skäliga och relevanta alternativ till 
projektet och dess specifika egenskaper,

d) nödvändiga alternativ till projektet som 
bedömts av exploatören,

Or. de

Ändringsförslag 123
Margrete Auken

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) skäliga och relevanta alternativ till 
projektet och dess specifika egenskaper,

d) relevanta alternativ till projektet och 
dess specifika egenskaper, inbegripet 
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referensalternativet, med hänsyn tagen till 
miljöpåverkan,

Or. en

Motivering

Det är samma ändringsförslag som ändringsförslag 27 från föredraganden för yttrandet, 
inbegripet förtydligandet att referensscenariot (den troliga utvecklingen av den berörda 
miljön vid avsaknad av ett projekt) ska tas med som ett alternativ som tjänar som 
referenspunkt för att bedöma projektets förväntade påverkan.

Ändringsförslag 124
Peter Jahr

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) vilken information som ska lämnas och 
som är relevant med hänsyn till vad som 
utmärker ett visst projekt eller en viss typ 
av projekt,

utgår

Or. de

Ändringsförslag 125
Victor Boştinaru

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvariga myndigheten kan även söka 
stöd från de auktoriserade och tekniskt 
behöriga experter som avses i punkt 3 i den 
här artikeln. Den ansvariga myndigheten 
får senare endast begära mer information 

Den ansvariga myndigheten ska se till att 
rapporten har utarbetats eller 
kontrollerats av de auktoriserade och 
tekniskt behöriga experter som avses i 
punkt 3 i den här artikeln. Den ansvariga 
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av exploatören om detta är motiverat till 
följd av nya omständigheter och om 
myndigheten anger skälen till detta.

myndigheten får senare endast begära mer 
information av exploatören om detta är 
motiverat till följd av nya omständigheter 
och om myndigheten anger skälen till 
detta.

Or. fr

Ändringsförslag 126
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 127
Adina-Ioana Vălean
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Kravet att hitta externa behöriga experter för all miljöinformation skapar stora problem: det 
kommer att hindra medelstora och stora företag att få nödvändig intern expertis och 
automatiskt döda de små företagen. Det finns en risk att behöriga experter i vissa länder 
och/eller i konsultbranschen helt enkelt inte finns tillgängliga när det gäller vissa frågor. Den 
oberoende experten ska utgöras av en behörig person eller ett behörigt organ som står 
utanför det pågående arbetet under bedömning, och utanför ledningen för dem vars arbete 
bedöms.

Ändringsförslag 128
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 129
Adina-Ioana Vălean
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 130
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av oberoende experter (t.ex. 
erforderliga kvalifikationer, tilldelning av 
utvärderingsuppdrag, licensiering och 
obehörighet) ska fastställas av 
medlemsstaterna i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 4.”

Or. en

Ändringsförslag 131
Victor Boştinaru

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

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

Närmare bestämmelser om anlitande och 
val av ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, 
tilldelning av utvärderingsuppdrag, 
licensiering och obehörighet) ska 
fastställas av medlemsstaterna. 
Kommissionen förbehåller sig rätten att 
kontrollera att dessa experter är 
oberoende och att urvalsförfarandet 
utförs på korrekt sätt.”

Or. fr

Ändringsförslag 132
Heinz K. Becker

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 6 – led b – inledningen
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 6 – punkterna 7 och 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 7:

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

Or. en

Ändringsförslag 133
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Tidsramarna för samråd med den 
berörda allmänheten om de miljörapporter 
som avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare 

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

än 30 dagar. I undantagsfall kan den 
ansvariga myndigheten förlänga 
tidsramarna för samrådet upp till 60 dagar
om detta krävs på grund av projektets art, 
komplexitet, lokalisering eller omfattning; i 
så fall ska den ansvariga myndigheten 
informera exploatören om skälen till detta.

Or. en

Ändringsförslag 134
Peter Jahr

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 135
Heinz K. Becker

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

7a. Oberoende av pågående specifika 
projekt som genomgår en 
miljökonsekvensbedömning ska 
medlemsstaterna se till att 
kontaktinformation för enkel och snabb 
tillgång till den myndighet eller de 
myndigheter som ansvarar för att 
genomföra de bestämmelser som anges i 
detta direktiv görs tillgänglig för 
allmänheten.

Or. en

Motivering

Detta kommer att göra det lättare för allmänheten att vända sig till myndigheterna, bland 
annat för att förhöra sig om möjliga krav för att ett eventuellt framtida projekt ska bli föremål 
för en miljökonsekvensbedömning till och med innan beslutet har fattats i enlighet med 
artiklarna 5–10 i detta direktiv. Detta kommer att leda till fortsatt information och 
engagemang från allmänheten och skulle på sikt kunna hindra projekt som skulle ha blivit 
föremål för en miljökonsekvensbedömning enligt detta direktiv från att genomgå detta 
förfarande.

Ändringsförslag 136
Victor Boştinaru

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. För att se till att den berörda 
allmänheten på ett effektivt sätt deltar i 
den beslutsprocess som avses i punkt 4 
ska ansvarig myndighet eller ansvariga 
myndigheter visa att allmänhetens åsikter 
och synpunkter har beaktats. En verklig 
debatt måste äga rum och ansvarig 
myndighet eller ansvariga myndigheter 
ska svara på alla frågor som den berörda 
allmänheten ställer.
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Or. fr

Ändringsförslag 137
Victor Boştinaru

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) En sammanfattning av mottagna 
synpunkter, åsikter, frågor och svar enligt 
artiklarna 6 och 7.

Or. fr

Ändringsförslag 138
Victor Boştinaru

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För projekt som antas ha betydande negativ 
gränsöverskridande påverkan ska den 
ansvariga myndigheten ange om den inte 
har beaktat synpunkter som den utsatta 
medlemsstaten lämnat under de samråd 
som hållits i enlighet med artikel 7.

För projekt som antas ha betydande negativ 
gränsöverskridande påverkan ska den 
ansvariga myndigheten beakta de
synpunkter som den utsatta medlemsstaten 
lämnat under de samråd som hållits i 
enlighet med artikel 7.

Or. fr

Ändringsförslag 139
Margrete Auken

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I samband med att man nämner de ansvariga myndigheternas möjligheter efter att en 
bedömning av betydande negativa miljöeffekter har gjorts är det också värt att nämna att 
bland dessa möjligheter finns också möjligheten att avslå tillståndsansökan.

Ändringsförslag 140
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om den ansvariga myndigheten beslutar att 
bevilja tillstånd ska den se till att 
tillståndet, där så är lämpligt, innehåller 
åtgärder för att kontrollera den betydande
negativa miljöpåverkan från både 
uppbyggnads- och driftsfasen, för att 
bedöma hur genomförandet fortlöper och 
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för att identifiera eventuella oförutsedda 
negativa effekter.

hur effektiva avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara samt 
för att identifiera eventuella oförutsedda 
negativa effekter och/eller förlust av 
biologisk mångfald och för att underlätta 
korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 141
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den typ av faktorer som ska kontrolleras 
och kontrollens varaktighet ska vara rimlig 
i förhållande till projektets art, lokalisering 
och omfattning samt till hur betydande 
miljöpåverkan är. Resultaten av denna 
kontroll ska lämnas in till den ansvariga 
myndigheten. Befintliga 
kontrollförfaranden som följer av annan
unionslagstiftning kan användas i 
tillämpliga fall.

Or. en

Ändringsförslag 142
Margrete Auken

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den typ av faktorer som ska kontrolleras 
och kontrollens varaktighet ska vara rimlig 

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

i förhållande till projektets art, lokalisering 
och omfattning samt till hur betydande 
miljöpåverkan är. Resultaten av denna 
kontroll av uppbyggnads- och driftsfasen 
ska lämnas in till den ansvariga 
myndigheten och spridas aktivt i enlighet 
med direktiv 2003/4/EG.

Or. en

Motivering

Det är samma ändringsförslag som ändringsförslag 33 från föredraganden för yttrandet, men 
innehåller dock förtydligandet att kontrollen bör äga rum under uppbyggnads- och 
driftsfasen, och att när väl informationen har samlats in av den ansvariga myndigheten ska 
denna säkerställa dess offentliggörande enligt bestämmelsen i direktiv 2003/4/EG om 
allmänhetens tillgång till miljöinformation.

Ändringsförslag 143
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Befintliga kontrollförfaranden som följer 
av annan unionslagstiftning kan 
användas i tillämpliga fall.

Om kontroller visar på betydande 
oförutsedda negativa effekter ska 
exploatören vidta korrigerande åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 144
Margrete Auken

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

Om kontroller visar på oförutsedda 
negativa effekter ska exploatören vidta 
avhjälpningsåtgärder. Medlemsstaterna 
ska se till att den nationella lagstiftningen 
stärks så att exploatörer, tekniskt 
kompetenta experter och/eller nationella 
experter straffas med skadestånd och/eller 
sanktioner om oförutsedd negativ 
miljöpåverkan är ett resultat av 
vårdslöshet eller allvarliga överträdelser 
av kraven för ackreditering. Exploatörens 
förslag till korrigerande åtgärder ska 
offentliggöras och godkännas av den 
ansvariga myndigheten som ska 
säkerställa efterlevnaden.

Or. en

Motivering

Det är samma ändringsförslag som ändringsförslag 34 från föredraganden för yttrandet och 
betonar behovet att möjliga skyldigheter fastställs och upprätthålls ordentligt genom nationell 
lagstiftning. 

Ändringsförslag 145
Peter Jahr

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de
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Ändringsförslag 146
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9 – led a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. När ett beslut om att bevilja eller avslå 
en tillståndsansökan har fattats, ska den 
eller de ansvariga myndigheterna 
informera allmänheten och de myndigheter 
som avses i artikel 6.1 om detta enligt 
gällande förfaranden och låta allmänheten 
få tillgång till följande:

”1. När ett beslut om att bevilja eller avslå 
en tillståndsansökan har fattats, ska den 
eller de ansvariga myndigheterna 
informera allmänheten och de myndigheter 
som avses i artikel 6.1 om detta så snart 
som möjligt och senast 10 dagar efter det
att beslutet har fattats enligt gällande 
förfaranden. Den eller de ansvariga 
myndigheterna ska låta allmänheten få 
tillgång till följande:

Or. en

Motivering

Det ligger både i exploatörernas och allmänhetens intresse att alla administrativa 
förfaranden som gäller tillståndsgivningen och dess olika möjliga uppföljningar görs med 
minimala dröjsmål. Informationsdelen bör i det syftet ha en tidsbegränsning.

Ändringsförslag 147
Margrete Auken

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Den berörda allmänhetens rätt att 
inleda rättsliga förfaranden i enlighet 
med artikel 11.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att de ansvariga myndigheterna informerar den berörda allmänheten om deras 
rättigheter att inleda en rättslig prövning i enlighet med befintlig artikel 11 i 
direktiv 2011/92/EU och att de förser dem med relevant information kring detta.

Ändringsförslag 148
Victor Boştinaru

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Den berörda allmänheten ska kunna 
ifrågasätta den information som lämnas 
och medlemsstaten ska se till att en 
effektiv rättslig prövning kan inledas mot 
det beslut som antogs.

Or. fr

Ändringsförslag 149
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en
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Motivering

Bestämmelsen är otydlig och varken betydelsen eller dess konsekvenser kan identifieras 
ordentligt. Om avsikten är att visa informationen före meddelandet om det slutgiltiga beslutet 
till exploatören måste bestämmelsen ersättas. Sådana bestämmelser skulle kunna utnyttjas för 
olagliga syften.

Ändringsförslag 150
Margrete Auken

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Följande punkter 3, 4 och 5 ska läggas 
till:

4. Allmänheten kan inleda en rättslig 
prövning, inbegripet ansöka om 
förbudsföreläggande, med hänsyn till 
beslutet om tillståndsgivning genom att 
inleda rättsliga förfaranden i enlighet 
med nationell lagstiftning och inom 
maximalt tre månader efter att det 
formella beslutet har offentliggjorts av 
den behöriga myndigheten.
5. Den eller de ansvariga myndigheterna
ska se till att projekt som beviljats tillstånd 
inte börjar innan tidsfristen för rättslig 
prövning har löpt ut.

Or. en

Motivering

Punkt 4 är i princip ändringsförslag 37 från föredraganden för yttrandet med nyansskillnader 
gällande överensstämmelsen av förfarandet med nationell lagstiftning och myndigheternas 
plikt att offentliggöra sitt beslut. Punkt 5 är hämtad från föredragandens motivering och 
syftar till att säkerställa att projekt trots att de redan har beviljats tillstånd inte inleds innan 
tidsfristen för rättslig prövning har löpt ut.
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Ändringsförslag 151
Heinz K. Becker

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Efter artikel 9 ska följande 
artikel införas:
”(9a) Medlemsstaterna ska se till att den 
behöriga myndigheten när den genomför 
de plikter som detta direktiv medför, inte 
hamnar i en intressekonflikt på grund av 
lagstiftning som är bindande för den.”

Or. en

Motivering

Detta är en större garanti för objektivitet och opartiskhet hos de berörda myndigheterna och 
är en av de saker som man kan lära sig av Europeiska ombudsmannens särskilda rapport till 
Europaparlamentet av den 14 maj 2012 rörande utbyggnaden av Wiens flygplats. I det fallet 
hävdade kommissionen med rätta att den saknade all form av rättslig grund för att hantera 
anklagelser från medborgare och ombudsmannen om en intressekonflikt med en berörd 
myndighet.

Ändringsförslag 152
Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Artikel 11.2 ska ersättas med 
följande:
”2. Medlemsstaterna ska besluta på 
vilken nivå beslut, handlingar eller 
underlåtenhet kan prövas, och ges 
möjlighet att pröva processlagligheten och 
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den materiella lagligheten i beslut, 
handlingar eller underlåtenhet i enlighet 
med punkt 1, inbegripet användningen av 
förfarandet för förbudsföreläggande.”

Or. en

Motivering

Som en utveckling av den ursprungliga texten i direktiv 2011/92/EG är det viktigt att ge 
allmänheten de högsta garantierna för att det ska gå att ifrågasätta de administrativa 
besluten, både av sakskäl och förfarandeskäl, före projektets början. Förbudsmekanismer är 
en av dessa garantier som ser till att miljön inte skadas innan beslutets laglighet har 
ratificerats av domstolar.

Ändringsförslag 153
Peter Jahr

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Ändringsförslag 154
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

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

Or. en

Motivering

Om direktivet om miljökonsekvensbedömningar, som i kommissionens förslag, skulle göra 
kriterier för omfattning (såsom fastställt i bilagorna IIa, III och IV) obligatoriska och 
likriktade skulle inte delegerade befogenheter till kommissionen (artikel 12a) vara ett lämpligt 
instrument för de bilagorna. I dessa fall skulle de kriterierna vara en viktig del av direktivet 
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och bara ändras enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Antingen ska användningen av 
delegerade akter tas i förnyat övervägande eller kriterierna i bilagorna göras frivilliga.

Ändringsförslag 155
Ana Miranda

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

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

Motivering

Genom denna verksamhets art, vilken medför att jorden, vattnet och luften förorenas, bör 
projekt inom dessa verksamheter automatiskt genomgå en miljökonsekvensbedömning och 
därför finnas med i bilaga I i direktivet.

Ändringsförslag 156
Roger Helmer

Förslag till direktiv
Bilaga – led -1 (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga II – punkt 2 – led d – led iii a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Följande stycke infogas till punkt 2, 
led d i bilaga II:
”(iv) borrning för upptäckt och 
uppskattning av olja och/eller naturgas 
som är instängd i bergformationer.”
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Or. en

Motivering

För att utvinningsverksamheten för skiffergas och olja ska kunna fortsätta bör borrning i 
utvinningssyfte endast falla under bilaga II i förordningen. Skiffergas och oljeutvinning 
kommer naturligtvis att falla under den befintliga bilaga I, artikel 14. ”Utvinning av olja och 
naturgas i kommersiella syften, där den utvunna mängden överstiger 500 ton per dag för olja 
och 500 000 kubikmeter per dag för gas”.

Ändringsförslag 157
Adina-Ioana Vălean

Förslag till direktiv
Bilaga – led -1 (nytt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga 2 – punkt 2 – led d – led iiia (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Följande stycke infogas till punkt 2, 
led d i bilaga II:
”(iv) upptäckt av olja och/eller naturgas 
som är instängd i lager av skiffer eller 
andra sedimentära bergformationer med 
lika låg eller lägre genomtränglighet och 
porositet,” 

Or. en

Motivering

Hänvisningen till skiffergas i bilaga II förtydligar kravet för verksamhet för utvinning av 
skiffer gas i överensstämmelse med kommissionens ”Riktlinjer för tillämpningen av direktivet 
om miljökonsekvensbedömningar för projekt som är relaterade till utvinningen och 
exploateringen av okonventionellt kolväte” Det erbjuder också ett konkret rättsligt svar på 
Europaparlamentets resolution 2011/2309 från november 2012 där Europaparlamentet 
efterfrågade mer aktuell och förståelig information om skiffergas, och detta är endast möjligt 
om man tillåter utvinningsverksamhet för skiffergas.
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Ändringsförslag 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 159
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) en beskrivning av projektets 
lokalisering, i synnerhet vad beträffar 
miljöns känslighet i de geografiska 
områden som antas bli påverkade av 
projekten.

b) en beskrivning av projektets 
lokalisering, vad beträffar miljöns 
känslighet i de geografiska områden som 
antas bli påverkade av projekten.

Or. fr



AM\936912SV.doc 65/69 PE510.694v02-00

SV

Ändringsförslag 160
Adina-Ioana Vălean

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 162
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) befintlig och planerad 
markanvändning, inklusive 
markexploatering och fragmentering,

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 163
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) bergs- och skogsområden, utgår

Or. fr

Ändringsförslag 164
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iv) naturreservat och parker, permanent 
betesmark, jordbruksområden med högt 
naturvärde,

iv) naturreservat och parker, 
jordbruksområden med högt naturvärde,
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Or. fr

Ändringsförslag 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ix) områden eller platser som skyddas av 
nationell eller regional lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 166
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

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



PE510.694v02-00 68/69 AM\936912SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 168
Jean-Pierre Audy

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ 
som beaktats (t.ex. i fråga om projektets 
utformning, teknisk kapacitet, storlek och 
omfattning), inklusive angivelse av det 
alternativ som har minst miljöpåverkan, 
samt angivelse av de huvudsakliga skälen 
till det val som gjorts, bland annat med 
hänsyn till miljöpåverkan.

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ 
som beaktats (t.ex. i fråga om projektets 
utformning, teknisk kapacitet, storlek och 
omfattning).

Or. fr

Ändringsförslag 169
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga IV – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En beskrivning av sådan väsentlig 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till, däribland särskilt i fråga om 

4. En beskrivning av sådan betydande 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till.
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befolkning, människors hälsa, fauna, 
flora, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster, mark 
(markexploatering), jord (organisk 
substans, erosion, kompaktering, 
hårdgörning) vatten (kvantitet och 
kvalitet), luft, klimatfaktorer, 
klimatförändring (utsläpp av 
växthusgaser, bland annat från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, 
möjligheten att begränsa dessa, effekter 
kopplade till anpassning, om projektet tar 
hänsyn till risker förenade med 
klimatförändringen) materiella tillgångar, 
kulturarv, inklusive det arkitektoniska och 
arkeologiska kulturarvet, och landskapet;
denna beskrivning bör även omfatta 
samverkan mellan de nämnda faktorerna, 
samt de nämnda faktorernas utsatthet, 
känslighet och återhämtningsförmåga när 
det gäller katastrofrisker.

Or. fr


