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KORT BEGRUNDELSE

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

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

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

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

- dispensationer i de specifikke retsakter i national lovgivning skal fjernes,

- offentligheden skal have ret til at deltage i procedurer for screening og afgrænsning,

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

- hele projekter skal være omfattet af VVM (ikke delprojekter kendt som "salamimetoden"),

- bygherren eller den kompetente myndighed skal være forpligtet til at benytte uafhængige 
"akkrediterede og teknisk kompetente eksperter",

- det skal sikres, at overvågningen omfatter anlægs- og driftsfaserne, at den overdrages til den 
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kompetente myndighed, og at resultaterne gøres offentligt tilgængelige,

- bygherren skal træffe korrigerende foranstaltninger, når overvågningen viser, at der er 
uforudsete negative indvirkninger.

En vellykket revision af det eksisterende VVM-direktiv skal sikre, at reguleringen og den 
effektive vurdering af miljøkonsekvenserne og de administrative omkostninger i forbindelse 
hermed betragtes som en investering i miljøets fremtid og i de europæiske borgeres sundhed 
og velfærd.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Hvis nogle medlemsstater har indført bestemmelser, der sikrer en bedre beskyttelse, bør de 
fortsat være gældende, som det fremgår af betragtning 3 i direktiv 2011/92/EU.



PA\930581DA.doc 5/34 PE507.937v01-00

DA

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) I henhold til bestemmelserne i artikel 
191, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
bygger Unionens politik på miljøområdet 
navnlig på forsigtighedsprincippet og 
princippet om forebyggende indsats, 
princippet om indgreb over for 
miljøskader fortrinsvis ved kilden og 
princippet om, at forureneren betaler.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en højere miljøbeskyttelse via forebyggende beslutningstagning i tilfælde af risici. 
Dette fremgår af betragtning 2 i direktiv 2011/92/EU.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Ændringer i arealudnyttelsen har været det synlige tegn på menneskets fodaftryk og den 
største drivkraft bag tab af biodiversitet og andre former for jordforringelse.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Under anvendelsen af direktiv 
2011/92/EU er det nødvendigt at sikre et 
konkurrencepræget erhvervsklima, særlig
for små og mellemstore virksomheder, for 
at skabe intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i overensstemmelse med de 
mål, der er opstillet i Kommissionens 
meddelelse, "Europa 2020 – En strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst".

(12) Unionen bør skabe et mere 
bæredygtigt erhvervsklima, navnlig for 
små og mellemstore virksomheder, men 
gennemførelsen af direktiv 2011/92/EU 
bør fortsat være det vigtigste værktøj til at 
forhindre en forringelse af miljøet og til at 
fremme en mere ressourceeffektiv og grøn 
økonomi.

Or. en

Begrundelse

Direktivet omhandler visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, og derfor 
bør beskyttelse af miljøet og menneskets sundhed prioriteres. Kommissionens meddelelse 
Europa 2020 vedrører en strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Erfaringen har vist, at det i 
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til ikke at anvende direktivet i sådanne 
tilfælde.

(13) Erfaringen har vist, at det i 
katastrofesituationer kan være til skade for 
beredskabsindsatsen, hvis bestemmelserne 
i direktiv 2011/92/EU skal overholdes, og 
medlemsstaterne bør derfor have tilladelse 
til undtagelsesvist ikke at anvende 
direktivet på projekter, der kun tjener et 
civilt beredskabsformål, forudsat at 
passende information forelægges for 
Kommissionen og den berørte 
offentlighed.
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Or. en

Begrundelse

Direktivet skal være så strengt som muligt, hvis vi ønsker at se projekter, der lever op til 
miljøkravene. Der kan forekomme visse undtagelser udelukkende for projekter, der tjener et 
civilt beredskabsformål. Kommissionen og den berørte offentlighed bør derfor holdes 
orienteret.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) I konventionen om vurdering af 
indvirkningerne på miljøet på tværs af 
landegrænserne (Espoo-konventionen) 
fastsættes forpligtelserne for de parter, 
der har accepteret at være bundet af 
konventionen, til at gennemføre en 
miljøkonsekvensvurdering af visse 
aktiviteter i en tidlig fase af 
planlægningen. Der fastsættes også en 
generel forpligtelse for landene til at 
orientere og høre hinanden om alle større 
projekter, der er under overvejelse, og 
som sandsynligvis vil have en væsentlig 
negativ indvirkning på miljøet på tværs af 
landegrænserne.

Or. en

Begrundelse

Miljømæssige trusler respekterer ikke nationale grænser. Det Europæiske Fællesskab 
undertegnede Espoo-konventionen den 25. februar 1991 og ratificerede den den 24. juni 1997.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

De personer, der eventuelt bliver berørt af en beslutning vedrørende et projekt, har ret til at 
være velorienterede og til at blive inddraget i de beslutninger, der vedrører dem.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22b) Århuskonventionen, der er 
undertegnet og ratificeret af EU, giver 
offentligheden ret til adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocessen samt adgang til 
klage og domstolsprøvelse af spørgsmål 
vedrørende det lokale, nationale eller 
grænseoverskridende miljø.

Or. en

Begrundelse

Aarhus konventionen er en multilateral miljøaftale, som øger borgernes muligheder for at få 
adgang til miljøoplysninger, styrker miljøforvaltningsnetværket og indfører en nyskabende 
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mekanisme, der skal øge værdien af offentlighedens deltagelse i beslutningsprocessen og sikre 
adgang til domstolene.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Et af de strategiske mål med EU's miljølovgivning er at forbedre livskvaliteten.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 1 - nr. 1 - litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 - stk. 2 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "miljøkonsekvensvurdering": en proces i 
henhold til artikel 5 – 10, der omfatter 
udfærdigelse af en miljørapport, 

g) "miljøkonsekvensvurdering": en proces i 
henhold til artikel 5 – 10, der omfatter
bygherrens udfærdigelse af en 
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gennemførelse af høringer (herunder af den 
berørte offentlighed og 
miljømyndighederne), den kompetente 
myndigheds vurdering under hensyntagen 
til miljørapporten og resultaterne af 
høringerne som led i tilladelsesproceduren 
samt offentliggørelse af information om 
afgørelsen.

miljørapport, gennemførelse af høringer
(herunder af den berørte offentlighed og 
miljømyndighederne), den kompetente 
myndigheds vurdering under hensyntagen 
til miljørapporten og resultaterne af 
høringerne som led i tilladelsesproceduren 
samt offentliggørelse af information om 
afgørelsen.

Or. en

Begrundelse

Af tydelighedshensyn og for at undgå forvirring omkring, hvorvidt den kompetente myndighed 
skal udarbejde en miljørapport.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Det fortsatte tab af biodiversitet i EU har resulteret i nye forpligtelser til at standse tabet og 
nedbrydelsen af økosystemydelser i EU inden udgangen af 2020 og, hvor det er muligt, at 
genetablere disse. Der er behov for en definition for at skabe større klarhed og gennemføre en 
styrkelse, da VVM er et centralt værktøj i beskyttelsen af biodiversitet både i og udenfor 
lokaliteter udpeget under naturdirektiverne.
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Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition af korrigerende foranstaltninger som støtte til kravet om, at 
bygherrer skal træffe korrigerende foranstaltninger, når overvågningen viser, at afhjælpende 
og kompenserende foranstaltninger ikke fungerer, eller der er væsentlige negative 
miljøvirkninger.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"gc) "uafhængig": i stand til at udvise 
teknisk/videnskabelig objektivitet, ikke 
underlagt den kompetente myndigheds, 
bygherrens og/eller den nationale 
regerings ledelse eller indflydelse."

Or. en



PE507.937v01-00 12/34 PA\930581DA.doc

DA

Begrundelse

Definitionen er nødvendig for at sikre eksperternes uafhængighed og professionalisme.

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"gd) "akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter" og "nationale 
eksperter": eksperter, der på baggrund af 
deres kvalifikationer, ekspertise og 
erfaring af det nationale 
godkendelsesorgan anses for at være 
teknisk kompetente til at udarbejde eller 
kontrollere miljørapporterne eller andre 
oplysninger i henhold til dette direktiv."

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition, da både bygherren og den kompetente myndighed skal benytte 
akkrediterede og teknisk kompetente eksperter til at udarbejde eller kontrollere 
miljørapporten. Anvendelsen af akkrediterede og teknisk kompetente eksperter bør også 
gælde andre miljøoplysninger, som eksperter kan fremlægge eller kontrollere, f.eks. i 
forbindelse med screening og områdeafgrænsning.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"ge) "sanktioner": ophævelse eller 
fratagelse af eksperters akkreditering eller 
ophævelse af eller fratagelse af eksperters 
medlemskab af nationale ekspertudvalg 
som følge af alvorlige brud på 
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akkrediteringsstandarderne i forbindelse 
med udarbejdelse eller kontrol af 
miljørapporter og andre miljøoplysninger 
i henhold til dette direktiv."

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres sanktioner for eksperter, der har udvist forsømmelighed i deres arbejde, 
eller hvis arbejde anses for at være af en kvalitet, der ligger langt under standarden.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"gf) "straf": bøder og/eller strafferetlig 
forfølgelse, som pålægges akkrediterede 
eksperter og andre ansvarlige parter i 
tilfælde af forsømmelighed eller andre 
alvorlige brud på 
akkrediteringsstandarderne i forbindelse 
med udarbejdelse eller kontrol af 
miljørapporter og andre miljøoplysninger 
i henhold til dette direktiv."

Or. en

Begrundelse

Der bør indføres straf for eksperter, hvis arbejde anses for at være forsømmeligt eller af en 
kvalitet, der ligger langt under standarden. 

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 1 - nr. 1 - litra c
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 - stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. Medlemsstaterne kan fra sag til sag, og 
såfremt der er hjemmel hertil i national 
lovgivning, beslutte ikke at anvende dette 
direktiv på projekter, der alene tjener et 
nationalt forsvarsformål eller et civilt 
beredskabsformål, hvis de vurderer, at en 
sådan anvendelse ville skade disse 
formål."

"3. Medlemsstaterne kan fra sag til sag, og 
såfremt der er hjemmel hertil i national 
lovgivning, og udelukkende efter høring 
af offentligheden beslutte ikke at anvende 
dette direktiv på projekter, der alene tjener 
et nationalt forsvarsformål eller et civilt 
beredskabsformål, hvis de vurderer, at en 
sådan anvendelse ville skade disse formål.
Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om enhver anvendelse af 
disse undtagelser, årsagerne hertil og 
formålet hermed.

Or. en

Begrundelse

Direktivet skal være så strengt som muligt, hvis vi ønsker at se projekter, der lever op til 
miljøkravene. Der kan forekomme visse undtagelser udelukkende for projekter, der tjener et 
civilt beredskabsformål. Kommissionen og den berørte offentlighed bør derfor holdes 
orienteret.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 1 - nr. 1 - litra c
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 - stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Dette direktiv finder ikke anvendelse på 
projekter, der vedtages i enkeltheder ved 
en særlig national lov, såfremt de mål, der 
forfølges ved dette direktiv, herunder at 
stille oplysninger til rådighed, nås 
gennem lovgivningsprocessen. Hvert 
andet år fra den dato, der er fastsat i 
artikel 2, stk. 1, i direktiv XXX [OPOCE 
please introduce the n° of this Directive], 
underretter medlemsstaterne 
Kommissionen om de tilfælde, hvor de har 
gjort brug af denne bestemmelse."

udgår
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Or. en

Begrundelse

VVM-direktivet skal være så strengt som muligt, hvis vi ønsker at se projekter, der lever op til 
miljøkravene. Hvis der findes undtagelser som følge af specifik national lovgivning, sikres der 
ikke en effektiv, ensartet og hensigtsmæssig gennemførelse af VVM-direktivet. Desuden vil 
denne undtagelse skabe problemer med hensyn til gennemførelsesforpligtelsen i alle 
medlemsstater.

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Grænseoverskridende VVM-procedurer under direktivet skal i højere grad bringes i 
overensstemmelse med kravene i Espoo-konventionen, som EU er part i. For en bedre 
beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed bør den strengeste lovgivning finde anvendelse.

Ændringsforslag 20

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

2a) Artikel 2, stk. 4, affattes således:
4. Medlemsstaterne kan i 
undtagelsestilfælde fritage et konkret 
projekt helt eller delvist fra de i dette 
direktiv fastsatte bestemmelser, jf. dog 
artikel 7, og kun efter høring af 
offentligheden.

Or. en

Begrundelse

For at skabe en gennemsigtig og solid proces er en høring af offentligheden nødvendig, når 
medlemsstaterne træffer beslutning om specifikke projekter.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 1 - nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det fortsatte tab af biodiversitet i EU har resulteret i nye forpligtelser til at standse dette tab 
og nedbrydelsen af økosystemydelser i EU inden udgangen af 2020, og hvor det er muligt 
genetablere disse.
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Ændringsforslag 22

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

"Medlemsstaterne kan beslutte at 
anvende begge de i litra a) og b) nævnte 
procedurer. Når litra b) finder 
anvendelse, skal offentligheden høres ved 
fastsættelse af tærskler eller kriterier."

Or. en

Begrundelse

Høring af offentligheden er nødvendig, når medlemsstaterne fastsætter tærskler i henhold til 
bilag II, for at sikre en gennemsigtig og solid proces.

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

Vi er imod forslaget om, at de oplysninger, som bygherren skal fremlægge med henblik på 
screening, skal omfatte afhjælpende foranstaltninger (artikel 4, stk. 3). Selv om det er vigtigt, 
at projekterne undgår eller nedbringer væsentlige virkninger, skal disse virkninger vurderes, 
og der skal udarbejdes effektive afhjælpende foranstaltninger via VVM-processen. Der er en 
reel risiko for, at bygherrer vil være tilbøjelige til at fremlægge et dokument i screeningfasen, 
som ligner en fuldstændig miljøerklæring, for at få projektet screenet, hvorved en ordentlig 
overvejelse af alternativer, høring af miljømyndighederne og offentlighedens deltagelse 
forhindres.

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) Den kompetente myndighed kan 
beslutte, at et projekt, der er hører til 
kategorierne i bilag II, ikke skal 
undergives en vurdering i henhold til 
artikel 5-10, når den er overbevist om, at 
projektet sandsynligvis ikke vil have 
væsentlige indvirkninger på miljøet.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringerne af artikel 4, stk. 3.

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"5. Den kompetente myndighed træffer sin
afgørelse i medfør af stk. 2 på grundlag af
de oplysninger, som bygherren har 
forelagt, og, om relevant, under 

"5. Den kompetente myndighed træffer sin
beslutning i medfør af stk. 2 og 4a under 
hensyntagen til alle de oplysninger, som 
bygherren har forelagt i henhold til stk. 3, 
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hensyntagen til resultaterne af 
undersøgelser, foreløbig kontrol eller 
vurderinger af virkningen på miljøet, der er 
foretaget i medfør af anden EU-lovgivning.
Afgørelsen i medfør af stk. 2 skal:

og, om relevant, under hensyntagen til 
resultaterne af undersøgelser, foreløbig 
kontrol eller vurderinger af virkningen på 
miljøet, der er foretaget i medfør af anden 
EU-lovgivning. Når den kompetente 
myndighed beslutter, at der ikke skal 
gennemføres en 
miljøkonsekvensvurdering i medfør af 
artikel 5-10, fordi projektet ikke når op på 
eller overskrider de relevante tærskler 
eller kriterier fastsat af medlemsstaten i 
medfør af stk. 2, litra b), gøres denne 
beslutning tilgængeligt for offentligheden. 
I modsat fald skal beslutningen i medfør 
af stk. 2:

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringerne af artikel 4, stk. 3.

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den kompetente myndighed træffer efter 
samråd med de myndigheder, der henvises 
til i artikel 6, stk. 1, og bygherren afgørelse 
om, hvor omfattende og detaljerede de 
oplysninger skal være, som bygherren skal 
forelægge i miljørapporten i henhold til stk. 
1. Den træffer navnlig afgørelse om:

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

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at integrere offentlighedens deltagelse i afgrænsningsprocedurer.
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 1 - nr. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 2 - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) rimelige og relevante alternativer til det 
påtænkte projekt og dets særlige kendetegn

d) de relevante alternativer til det påtænkte 
projekt og dets særlige kendetegn under 
hensyntagen til indvirkningerne på 
miljøet

Or. en

Begrundelse

Alternativerne skal vurderes på grundlag af miljømæssige aspekter. Hvis alternativerne kun 
er en form for kosmetisk tilpasning af den samme strategi, lever disse ikke op til miljøkravene.

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed kan også søge 
bistand fra akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter, jf. stk. 3.
Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan kun
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder og behørigt forklaret af 
den kompetente myndighed.

Den kompetente myndighed kan også søge 
bistand fra akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter, jf. stk. 3.
Efterfølgende anmodninger til bygherren 
om supplerende oplysninger kan 
fremsættes, hvis det er begrundet i nye 
omstændigheder.

Or. en

Begrundelse

Dette går videre end til at sige, at den kompetente myndighed kan anmode om supplerende 
oplysninger, når der foreligger nye omstændigheder, uden at skulle berettige sin anmodning.
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Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 1 - nr. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For at sikre, at miljørapporten, jf. stk. 1, 
er fuldstændig og af tilstrækkelig kvalitet, 
skal:

3. For at sikre, at miljørapporten og andre 
miljøoplysninger i henhold til dette 
direktiv, jf. stk. 1, er fuldstændig og af 
tilstrækkelig kvalitet, og at de er 
uafhængige, skal:

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

a) bygherren sørge for, at miljørapporten
og andre miljøoplysninger i henhold til 
dette direktiv udarbejdes af uafhængige,
akkrediterede og teknisk kompetente 
eksperter og

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

b) den kompetente myndighed sørge for, at 
miljørapporten og andre miljøoplysninger 
i henhold til dette direktiv kontrolleres af 
akkrediterede og teknisk kompetente
eksperter og/eller udvalg af nationale 
eksperter.

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter i forbindelse med 
den afgørelse, der henvises til i stk. 2, må 
bygherren ikke benytte de samme eksperter 
til at udarbejde miljørapporten.

Hvis den kompetente myndighed er blevet 
bistået af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter i forbindelse med 
den afgørelse, der henvises til i stk. 2, må 
bygherren ikke benytte de samme eksperter 
til at udarbejde miljørapporten og andre 
miljøoplysninger i henhold til dette 
direktiv.

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af akkrediterede og teknisk 
kompetente eksperter (f.eks. vedrørende 
påkrævede kvalifikationer, tildeling af 
evalueringsopgaver, autorisation og
udelukkelse) fastsættes af 
medlemsstaterne.

De nærmere bestemmelser om brug og 
udvælgelse af uafhængige, akkrediterede 
og teknisk kompetente eksperter (f.eks. 
vedrørende påkrævede kvalifikationer, 
tildeling af evalueringsopgaver, 
autorisation, udelukkelse, sanktioner og
straf) fastsættes af medlemsstaterne i 
henhold til bestemmelserne i stk. 4.

Or. en
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Begrundelse

De foreslåede ændringer har til formål at sikre eksperternes uafhængighed og 
professionalisme. 

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 1 - nr. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 - stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 5 tilføjes følgende stykke efter 
stk. 3:
"3a. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger til at føre tilsyn med, at 
uafhængige nationale 
akkrediteringsorganer anvender 
tilstrækkelige standarder for teknisk 
kvalitet ved akkrediteringen af teknisk 
kompetente eksperter og/eller et nationalt 
ekspertudvalg. I tilfælde af eksperternes 
alvorlige brud på 
akkrediteringsstandarderne i forbindelse 
med udarbejdelse eller kontrol af 
miljørapporter og andre miljøoplysninger 
i henhold til dette direktiv, kan disse 
eksperter pålægges sanktioner eller straf. 
Akkrediterede og teknisk kompetente 
eksperter, der udpeges til nationale 
udvalg, skal, når det er relevant, være 
solidarisk ansvarlige.

Or. en

Begrundelse

Målet med dette ændringsforslag er at fremme eksperternes tekniske uafhængighed og sikre, 
at de er ansvarlige for fuldstændigheden og kvaliteten af de oplysninger, de giver eller 
kontrollerer.
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Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 1 - nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I tilladelsesproceduren skal der tages 
hensyn til resultaterne af de høringer, der 
er foretaget, og de oplysninger, der er 
indsamlet i henhold til artikel 5, 6 og 7.
Derfor skal afgørelsen om tilladelse 
indeholde følgende oplysninger:

I tilladelsesproceduren skal resultaterne af 
de høringer, der er foretaget, og de 
oplysninger, der er indsamlet i henhold til 
artikel 5, 6 og 7 tages behørigt i 
betragtning. Derfor skal afgørelsen om 
tilladelse indeholde følgende oplysninger:

Or. en

Begrundelse

I artikel 6, stk. 8, i Århuskonventionen kræves det, at resultatet af den offentlige deltagelse 
tages "behørigt i betragtning", hvilket indebærer en "styring" i retning af den beslutning, der 
skal træffes. Det mindre tvingende krav i henhold til det nuværende direktiv for at sikre, at 
den kompetente myndigheds beslutning "tager hensyn til" resultaterne af høringerne, er 
således ikke tilstrækkeligt til at gennemføre Aarhuskonventionen på korrekt vis. For at fjerne 
denne uoverensstemmelse foreslår vi vedtagelse af terminologien "behørigt i betragtning" i 
Århuskonventionen.

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 1 - nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 - stk. 2 - afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed beslutter 
at give tilladelse, sikrer den, at 
tilladelsesvilkårene omfatter bestemmelser 
om overvågning af de væsentlige skadelige 
virkninger for miljøet med henblik på at 
vurdere gennemførelsen de afbødende og 
kompenserende foranstaltninger, og om de 
virker som forventet, og på at opdage 
eventuelle uforudselige skadelige 
virkninger.

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at overvågningen omfatter anlægs- og driftsfaserne, at den stilles til rådighed for 
den kompetente myndighed, og at resultaterne gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 1 - nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 - stk. 2 - afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Typen af parametre, der skal overvåges, og 
varigheden af overvågningen skal stå i et 
rimeligt forhold til det påtænkte projekts
art, placering og dimensioner samt 
omfanget af dets virkninger for miljøet.

Typen af parametre, der skal overvåges, og 
varigheden af overvågningen skal stå i et 
rimeligt forhold til det påtænkte projekts 
art, placering og dimensioner samt 
omfanget af dets virkninger for miljøet.
Resultaterne af en sådan overvågning 
fremsendes til den kompetente myndighed 
og gøres offentligt tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at overvågningen omfatter anlægs- og driftsfaserne, at den stilles til rådighed for 
den kompetente myndighed, og at resultaterne gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag 34

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at overvågningen omfatter anlægs- og driftsfaserne, at den stilles til rådighed for 
den kompetente myndighed, og at resultaterne gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 1 - nr. 9 - litra a
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) efter at have undersøgt miljørapporten 
og de betænkeligheder og synspunkter, 
som den berørte offentlighed har givet 
udtryk for: de vigtigste begrundelser og 
overvejelser, der ligger til grund for 
afgørelsen, herunder oplysninger om 
proceduren for offentlig deltagelse

b) efter at have undersøgt miljørapporten 
og de betænkeligheder og synspunkter, 
som den berørte offentlighed har givet 
udtryk for: de vigtigste begrundelser og 
overvejelser, der ligger til grund for 
afgørelsen, herunder oplysninger om 
proceduren for offentlig deltagelse, tages 
behørigt i betragtning

Or. en

Begrundelse

I artikel 6, stk. 8, i Århuskonventionen kræves det, at resultatet af den offentlige deltagelse 
tages "behørigt i betragtning". Vi foreslår, at terminologien "behørigt i betragtning" i 
Århuskonventionen overtages, hvilket bringer direktivet i overensstemmelse med 
konventionen.
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Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 1 - nr. 9 - litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 - stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"3. Medlemsstaterne kan også vælge at 
stille oplysningerne, jf. stk. 1, til rådighed 
for offentligheden, når den kompetente 
myndighed afslutter sin 
miljøkonsekvensvurdering af projektet."

"3. Medlemsstaterne stiller oplysningerne, 
jf. stk. 1, til rådighed for offentligheden, 
når den kompetente myndighed afslutter 
sin miljøkonsekvensvurdering af 
projektet."

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelse med artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 1 - nr. 9 - litra b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 9 - stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) følgende stykke 3 tilføjes: b) følgende stk. 3 og 4 tilføjes:

"4. Offentligheden kan gøre juridisk 
indsigelse, herunder ansøge om indførelse 
af foreløbige retsmidler i tilknytning til 
beslutningen om byggetilladelse, ved at 
indlede retsforfølgning inden for en frist 
på tre måneder gældende fra den 
kompetente myndigheds vedtagelse af den 
formelle beslutning.

Or. en

Begrundelse

Direktivet indeholder ikke bestemmelser om afhjælpende foranstaltninger, som det kræves i 
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Århuskonventionen. Ændringsforslaget har til formål at tage denne svaghed op og give 
offentligheden en passende tidsfrist for at gøre juridisk indsigelse, samtidig med at det sikres, 
at projekter med byggetilladelse ikke indledes inden udløb af fristen for juridisk indsigelse.

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 1 - nr. 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 b - stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 12a 
tillægges Kommissionen for en
ubegrænset periode fra den [OPOCE 
please introduce date of the entry into force 
of this Directive]

2. De delegerede beføjelser i artikel 12a 
tillægges Kommissionen for en periode på 
fem år fra den [OPOCE please introduce 
date of the entry into force of this 
Directive]. Kommissionen udarbejder en 
rapport om delegationen af beføjelser 
senest ni måneder inden udløbet af 
femårsperioden. Delegationen af 
beføjelser skal stiltiende forlænges i 
perioder af en tilsvarende længde, 
medmindre Europa-Parlamentet eller 
Rådet modsætter sig en sådan forlængelse 
senest tre måneder inden udløbet af hver 
periode.

Or. en

Begrundelse

I artikel 290, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bestemmes, at "De 
lovgivningsmæssige retsakter afgrænser udtrykkeligt delegationens formål, indhold, omfang 
og varighed". For at sikre at de andre EU-institutioner underrettes om vedtagelsen og 
resultaterne af de delegerede retsakter.

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Bilag - nr. -1 (nyt)
Direktiv 2011/92/EU
Bilag I – stk. 14 a og b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I bilag I indsættes følgende stykker:
"14a. Efterforskning, vurdering og 
udvinding af olie og/eller naturgas i 
gasholdig skifer eller sedimentære 
klippeformationer med tilsvarende lav 
eller lavere permeabilitet og porøsitet, 
uafhængigt af den udvundne mængde.
14b. Efterforskning og udvinding af 
naturgas fra kullag, uafhængigt af den 
udvundne mængde."

Or. en

Begrundelse

De særlige karakteristika i tilknytning til skifergasudvinding er et vigtigt spørgsmål, der i 
øjeblikket ikke er behørigt omfattet af VVM-direktivet, hvilket medfører, at disse aktiviteter 
måske omfattes af en problematisk, usystematisk og ikke obligatorisk VVM forud for ethvert 
nyt projekt. Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med henstillingerne fra Udvalget for 
Andragender, hvori der opfordres til, at der anvendes en systematisk VVM på alle nye, 
ukonventionelle gas- og olieprojekter. Det indsættes i bilag I i forlængelse af artikel 4, stk. 1, i 
VVM-direktivet, hvoraf det fremgår, at en vurdering er obligatorisk for visse projekter anført 
i bilag I.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Bilag - nr. 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II.A - stk. 1 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) en beskrivelse af projektets placering, 
navnlig med hensyn til den miljømæssige 
sårbarhed i de geografiske områder, der 
kan forventes at blive berørt af projektet.

b) en beskrivelse af projektets placering,
omgivelserne, navnlig med hensyn til den 
miljømæssige sårbarhed i de geografiske 
områder, der kan forventes at blive berørt 
af projektet.

Or. en
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Begrundelse

For at opnå en beskrivelse af det fysiske miljø tæt på projektet.

Ændringsforslag 41

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Luft skal også indgå som en del af naturressourcerne.

Ændringsforslag 42

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Luft skal også indgå som en del af naturressourcerne.
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Ændringsforslag 43

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) kystområder ii) kystområder og havmiljøet

Or. en

Begrundelse

Selv om kystområder dækker interaktionen mellem havet og landjorden, er det vigtigt at tilføje 
"havmiljøet".

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Bilag - nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag III - stk. 2 - litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) omgivelserne.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tilføje et underafsnit d) om beskrivelse af omgivelserne omkring 
projektlokaliteten.

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en beskrivelse af hele projektets fysiske 
kendetegn, herunder, hvor det er relevant, 

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

dets underjordiske dele, og vand-, energi-
og arealanvendelsesbehovet i anlægs- og 
driftsfaserne

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt også at medtage energi.

Ændringsforslag 46

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Luft skal også indgå som en del af naturressourcerne.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Bilag - nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV - stk. 5 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tilstedeværelsen af projektet som helhed a) tilstedeværelsen, nedrivningen, 
anlæggelsen og driften af projektet som 
helhed

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med den nye bestemmelse i artikel 2.

Ændringsforslag 48

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Nyttiggørelse af affald handler om at bruge affald som erstatning for andre materialer, der 
ikke er affald, for at opnå et gunstigt resultat på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Ændringsforslag 49

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at understrege, at katastrofer også kan være menneskeskabte.
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Ændringsforslag 50

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Energi skal også medtages.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Bilag - nr. 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilag IV - stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

VVM kræver, at bygherren beskriver de vigtigste foranstaltninger med henblik på at 
forebygge, begrænse og om muligt neutralisere væsentlige skadelige virkninger. 
Afbødningshierarkiet styrkes med dette ændringsforslag, fordi det understreger, at det 
foretrækkes, at skadelige virkninger undgås, og at neutralisering kun finder sted som en sidste 
mulighed.


