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KORTFATTAD MOTIVERING

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

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

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

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

– Undantag till följd av särskild nationell lagstiftning bör strykas.

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

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

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

– Det ska vara obligatoriskt för antingen exploatören eller den ansvariga myndigheten att 
använda sig av oberoende ackrediterade och tekniskt behöriga experter.
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– Kontroll ska omfatta uppbyggnads- och driftfasen och resultaten ska lämnas till den 
ansvariga myndigheten och offentliggöras.

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

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

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Om vissa medlemsstater tillämpar regler med ett mer omfattande skydd bör de fortsätta att 
göra det i enlighet med skäl 3 i direktiv 2011/92/EU.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Enligt artikel 191.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
unionens miljöpolitik bygga på 
försiktighetsprincipen och på principerna 
att förebyggande åtgärder bör vidtas, att 
miljöförstöring företrädesvis bör hejdas 
vid källan och att förorenaren ska betala.

Or. en

Motivering

För att uppnå en högre miljöskyddsnivå genom förebyggande beslutsfattande vid risker, i 
enlighet med skäl 2 i direktiv 2011/92/EU.

Ändringsförslag 3

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, 
biologisk mångfald, markanvändning,
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.

Or. en

Motivering

Förändrad markanvändning har varit den synligaste indikatorn på människans fotavtryck och 
den största orsaken till förlusten av biologisk mångfald och andra former av markförstöring.
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Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Vid tillämpningen av direktiv 
2011/92/EU är det nödvändigt att se till att 
det råder ett konkurrenskraftigt 
företagsklimat, särskilt för små och 
medelstora företag, för att skapa smart och 
hållbar tillväxt för alla i enlighet med de 
mål som fastställs i kommissionens 
meddelande Europa 2020 – En strategi 
för smart och hållbar tillväxt för alla.

(12) Samtidigt som unionen behöver 
inrikta sig på ett mer hållbart 
företagsklimat, särskilt för små och 
medelstora företag, bör genomförandet av 
direktiv 2011/92/EU förbli det viktigaste 
verktyget för att förhindra 
miljöförsämring och främja en 
resurseffektivare och grönare ekonomi.

Or. en

Motivering

Detta direktiv handlar om inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt och 
därför bör skyddet av miljön och människors hälsa prioriteras. Kommissionens meddelande 
Europa 2020 handlar om en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

Ändringsförslag 5

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 undantagsvis inte tillämpa 
direktivet på projekt som enbart avser civil 
beredskap, under förutsättning att 
kommissionen och den berörda 
allmänheten underrättas på lämpligt sätt. 

Or. en
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Motivering

Direktivet måste bli så strängt som möjligt om vi vill se projekt som följer miljökraven. Vissa 
undantag kan göras endast för projekt som avser civil beredskap. Kommissionen och den 
berörda allmänheten bör underrättas i enlighet med detta.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) I Esbokonventionen om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett 
gränsöverskridande sammanhang 
fastställs skyldigheten för parterna till 
konventionen att genomföra 
miljökonsekvensbeskrivningar av vissa 
verksamheter i ett tidigt skede av 
planeringen. I konventionen fastställs 
också att staterna är skyldiga att meddela 
och samråda med varandra om alla större 
planerade projekt som kan få betydande 
negativa gränsöverskridande 
miljöeffekter.

Or. en

Motivering

Miljöhoten tar ingen hänsyn till nationsgränser. Europeiska gemenskapen undertecknade 
Esbokonventionen den 25 februari 1991 och ratificerade konventionen den 24 juni 1997.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Allmänhetens deltagande i 
beslutsfattandet är avgörande för att 
beslutsfattaren ska beakta synpunkter och 
problemställningar som kan vara 
relevanta för besluten, något som stärker 
beslutsförfarandenas legitimitet och 
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öppenhet och beslutens kvalitet samt 
bidrar till att öka allmänhetens 
medvetenhet om miljöfrågor.

Or. en

Motivering

De som kan komma att beröras av beslut om ett projekt har rätt att bli informerade och delta i 
besluten som berör dem.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22b) I Århuskonventionen, som EU 
undertecknat och ratificerat, garanteras 
allmänhetens rätt till information, 
deltagande och möjligheten till rättslig 
prövning i beslutsprocesser i frågor som 
rör den lokala, nationella och 
gränsöverskridande miljön.

Or. en

Motivering

Århuskonventionen är en multilateral överenskommelse om miljön som ger medborgarna 
större möjligheter att få miljöinformation, vilket stärker nätverket för miljöförvaltning, och 
inför en ny mekanism som ska öka allmänhetens deltagande i beslutsprocessen och ge 
möjlighet till rättslig prövning.

Ändringsförslag 9

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 

(28) Eftersom målen för detta direktiv, 
nämligen att säkerställa ett fullgott skydd 
av miljön, livskvaliteten och människors 
hälsa genom att inrätta minimikrav för 
miljöbedömning av projekt, inte i 
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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.

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

Ett av de strategiska målen i EU:s miljölagstiftning är att förbättra livskvaliteten.

Ändringsförslag 10

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: 
exploatörens 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.”

Or. en

Motivering

För att klargöra att det inte är den ansvariga myndigheten som ska utarbeta miljörapporten.
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Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Den pågående förlusten av biologisk mångfald i Europa har lett till nya åtaganden om att 
sätta stopp för förlusten och förstörelsen av ekosystemtjänster senast 2020 och att i 
möjligaste mån återställa dem. Det behövs en definition för att öka tydligheten och förstärka 
direktivet eftersom miljökonsekvensbedömningar är ett mycket viktigt verktyg för att skydda 
den biologiska mångfalden, både i och utanför de områden som anges i naturvårdsdirektiven.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Det behövs en definition av korrigerande åtgärd till stöd för kravet att exploatören ska vidta 
korrigerande åtgärder om kontroller visar att avhjälpnings- och kompensationsåtgärder inte 
är verkningsfulla eller om det förekommer betydande negativa miljöeffekter.

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”gc) oberoende: i stånd att vara tekniskt 
och vetenskapligt objektiv, inte styrd eller 
under inflytande av den ansvariga 
myndigheten, exploatören och/eller den 
nationella regeringen.”

Or. en

Motivering

Definitionen behövs för att säkra experternas oberoende och professionalism.

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”gd) ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter och nationella experter: experter 
som i kraft av kvalifikationer, sakkunskap 
och erfarenhet bedöms av de nationella 
ackrediteringsorganen som tekniskt 
kompetenta att utarbeta eller kontrollera 
miljörapporter eller annan 
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miljöinformation enligt detta direktiv.”

Or. en

Motivering

En definition behövs eftersom både exploatören och den ansvariga myndigheten ska använda 
sig av ackrediterade och tekniskt kompetenta experter för att utarbeta eller kontrollera 
miljörapporten. Användningen av ackrediterade och tekniskt kompetenta experter bör också 
gälla för annan miljöinformation som experter kan lämna eller kontrollera, exempelvis i 
samband med behovsbedömning och miljökonsekvensbedömningens omfattning.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”ge) sanktioner: fråntagande, tillfälligt 
eller permanent, av en experts 
ackreditering eller medlemskap i en 
nationell expertkommitté till följd av
allvarligt brott mot 
ackrediteringsstandarder vid utarbetandet 
eller kontrollen av miljörapporter och 
annan miljöinformation enligt detta 
direktiv.”

Or. en

Motivering

Sanktioner bör införas för experter vars arbete visar sig vara slarvigt utfört eller mycket 
undermåligt.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – punkt 2 – led gf (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”gf) straff: böter och/eller lagföring som 
kan riktas mot ackrediterade experter och 
andra ansvariga parter till följd av 
försumlighet eller andra allvarliga brott 
mot ackrediteringsstandarder vid 
utarbetandet och kontrollen av 
miljörapporter och annan 
miljöinformation enligt detta direktiv.”

Or. en

Motivering

Straff bör införas för experter vars arbete visar sig vara slarvigt utfört eller mycket 
undermåligt. 

Ändringsförslag 17

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, och endast efter 
samråd med allmänheten, 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. 
Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om all användning av 
undantagen, varför de använt dem och för 
vilket ändamål.

Or. en
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Motivering

Direktivet måste bli så strängt som möjligt om vi vill se projekt som följer miljökraven. Vissa 
undantag kan göras endast för projekt som avser civil beredskap. Kommissionen och den 
berörda allmänheten bör underrättas i enlighet med detta.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
projekt som i detalj regleras genom 
särskild nationell lagstiftning, förutsatt att 
målen med detta direktiv, däribland 
tillhandahållandet av information, 
uppnås genom lagstiftningsförfarandet. 
Vartannat år från och med det datum som 
anges i artikel 2.1 i direktiv XXX [OPOCE 
please introduce the n° of this Directive], 
ska medlemsstaterna informera 
kommissionen om hur de har tillämpat 
denna bestämmelse.”

utgår

Or. en

Motivering

Direktivet måste bli så strängt som möjligt om vi vill se projekt som följer miljökraven. Om 
det förekommer undantag till följd av särskild nationell lagstiftning kan MKB-direktivet inte 
genomföras effektivt, enhetligt och tillfredsställande. Vidare kommer detta undantag att skapa 
problem i fråga om skyldigheten att införliva direktivet i alla medlemsstater.

Ändringsförslag 19

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”3. Om det föreligger en skyldighet att ”3. Om det föreligger en skyldighet att 
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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.

göra en miljökonsekvensbedömning av ett 
projekt, även projekt med 
gränsöverskridande effekt, både enligt 
detta direktiv och enligt annan 
unionslagstiftning ska projektet omfattas 
av samordnade eller gemensamma 
förfaranden som uppfyller kraven i 
tillämplig unionslagstiftning. Den 
strängaste lagstiftningen ska gälla.

Or. en

Motivering

Förfarandena för gränsöverskridande miljökonsekvensbedömningar i direktivet måste 
anpassas i högre grad till kraven i Esbokonventionen, till vilken EU är part. För att uppnå ett 
bättre skydd av miljön och människors hälsa ska den strängaste lagstiftningen gälla.

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I artikel 2 ska punkt 4 ersättas med 
följande:
4. Utan att det påverkar tillämpningen 
av artikel 7 får medlemsstaterna i 
undantagsfall och endast efter samråd 
med allmänheten besluta att ett visst 
projekt helt eller delvis ska undantas 
från föreskrifterna i detta direktiv.

Or. en

Motivering

För en öppen och strikt process är det nödvändigt med samråd med allmänhen när 
medlemsstaterna beslutar om specifika projekt.
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
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, människors hälsa och 
biologisk mångfald, särskilt när det gäller 
arter och livsmiljöer som skyddas enligt 
rådets direktiv 92/43/EEG(*) och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/147/EG(**), och det önskvärda i att 
undvika förlust av biologisk mångfald,

Or. en

Motivering

Den pågående förlusten av biologisk mångfald i Europa har lett till nya åtaganden om att 
sätta stopp för förlusten och förstörelsen av ekosystemtjänster senast 2020 och att i 
möjligaste mån återställa dem.

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

”Medlemsstaterna får besluta att 
tillämpa båda de förfaranden som anges 
i leden a och b. Om förfarandet i led b 
tillämpas ska samråd ske med 
allmänheten för fastställandet av 
gränsvärden eller kriterier.”

Or. en
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Motivering

Samråd måste ske med allmänheten när medlemsstaterna ska fastställa gränsvärdena i bilaga 
II, för att processen ska vara öppen och strikt .

Ändringsförslag 23

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 av 
projekt som inte motsvarar eller 
överskrider relevanta gränsvärden eller 
kriterier som medlemsstaten fastställt 
enligt punkt 2b, ge information om 
projektets art och dess potentiella 
miljöpåverkan. En detaljerad förteckning 
över vilken information som ska lämnas
finns i bilaga II.A. Informationen ska 
offentliggöras innan fastställandet görs 
enligt punkt 2.

Or. en

Motivering

Vi motsätter oss förslaget att den information som exploatören tillhandahåller för 
behovsbedömning ska innehålla avhjälpningsåtgärder (artikel 4.3). Även om det är viktigt för 
projekt att undvika och minska betydande effekter behöver dessa effekter bedömas, och 
effektiva avhjälpningsåtgärder måste tas fram genom MKB-förfarandet. Det finns en reell risk 
att exploatörer kommer att vara böjda att tillhandahålla ett dokument i 
behovsbedömningsfasen som ser ut om en fullständig miljöförklaring för att få projektet 
behovsbedömt, och att man därigenom undviker att i vederbörlig ordning beakta alternativ 
och att samråda med miljömyndigheter och allmänheten.

Ändringsförslag 24

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

4a. Den ansvariga myndigheten kan 
besluta att ett projekt som redovisas i 
bilaga II inte ska bedömas i enlighet med 
artiklarna 5–10 endast om den är 
övertygad om att projektet sannolikt inte 
har betydande effekter på miljön.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringarna i artikel 4.3.

Ändringsförslag 25

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

"5. Den ansvariga myndigheten ska fatta 
sitt beslut enligt punkterna 2 och 4a, med 
beaktande av den information som 
exploatören lämnar enligt punkt 3 och, i 
tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet 
av studier, preliminära kontroller eller 
bedömningar av miljöpåverkan som gjorts 
till följd av annan unionslagstiftning. Om 
den ansvariga myndigheten beslutar att 
ingen miljökonsekvensbedömning 
behöver göras enligt artiklarna 5–10 på 
grund av att projektet inte motsvarar eller 
överskrider relevanta gränsvärden eller 
kriterier som medlemsstaten fastställt 
enligt punkt 2b, ska beslutet 
offentliggöras. I annat fall ska det beslut 
som anges i punkt 2 

Or. en
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Motivering

I överensstämmelse med ändringarna i artikel 4.3.

Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 
samråd med de myndigheter som avses i 
artikel 6.1, exploatören och den berörda 
allmänheten, besluta hur omfattande och 
detaljerad den information 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

För att införliva allmänhetens deltagande i miljökonsekvensbedömningens omfattning enligt 
artikel 5.

Ändringsförslag 27

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, med beaktande 
av miljöeffekterna,

Or. en
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Motivering

Alternativen måste bedömas ur miljösynpunkt. Om alternativen bara är en förtäckt version av 
samma tillvägagångssätt kommer de inte att uppfylla miljökraven.

Ändringsförslag 28

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

Or. en

Motivering

Det är självklart att den ansvariga myndigheten kan begära mer information till följd av nya 
omständigheter utan att behöva ange skälen till detta.

Ändringsförslag 29

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För att garantera att de miljörapporter 
som avses i artikel 5.1 är fullständiga och 
håller tillräcklig kvalitet ska

3. För att garantera att de miljörapporter 
och annan miljöinformation enligt detta 
direktiv som avses i artikel 5.1 är 
fullständiga, oberoende och håller 
tillräcklig kvalitet ska

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

a) exploatören se till att miljörapporten och 
annan miljöinformation enligt detta 
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behöriga experter eller direktiv utarbetas av oberoende,
ackrediterade och tekniskt behöriga 
experter och

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

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

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 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 och annan 
miljöinformation enligt detta direktiv.

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 ackrediterade och 
tekniskt behöriga experter (t.ex. 
erforderliga kvalifikationer, tilldelning av 
utvärderingsuppdrag, licensiering, 
obehörighet, sanktioner och straff) ska 
fastställas av medlemsstaterna i 
överensstämmelse med bestämmelserna i 
punkt 4.”

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att säkra experternas oberoende och professionalism. 

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande punkt ska läggas till efter artikel 
5.3:
”3a. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder 
för att inrätta och övervaka att oberoende 
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nationella ackrediteringsorgan tillämpar 
tillräckliga, tekniskt kvalitativa standarder 
för ackreditering av tekniskt behöriga 
experter och/eller en nationell 
expertkommitté. Om experter allvarligt 
bryter mot ackrediteringsstandarder vid 
utarbetandet eller kontrollen av en 
miljörapport och annan miljöinformation 
enligt detta direktiv ska de experter som är 
ansvariga för sådana brott omfattas av 
sanktioner eller straff. Ackrediterade 
och/eller tekniskt behöriga experter som 
utsetts till den nationella kommittén ska i 
förekommande fall också vara 
ansvarsskyldiga.”

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att främja experternas tekniska oberoende och se till att 
de är ansvariga för att den information som de lämnar eller kontrollerar är fullständig och av 
god kvalitet.

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Resultaten av samråden och de uppgifter 
som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 
7 ska beaktas vid tillståndsgivningen. 
Beslutet att bevilja tillstånd ska därför 
innehålla följande uppgifter:

Det ska tas vederbörlig hänsyn till
resultaten av samråden och de uppgifter 
som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 
7 vid tillståndsgivningen. Beslutet att 
bevilja tillstånd ska därför innehålla 
följande uppgifter:

Or. en

Motivering

I artikel 6.8 i Århuskonventionen anges det att varje part ska se till att det i beslutet tas 
”vederbörlig hänsyn” till vad som framkommit vid allmänhetens deltagande, vilket innebär 
att man styrs i riktning mot det beslut som ska fattas. Det mindre tvingande kravet i det 
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nuvarande direktivet att den ansvariga myndigheten vid sitt beslut ska ”beakta” allmänhetens 
deltagande räcker inte för att på ett korrekt sätt införliva Århuskonventionen. För att 
undanröja denna inkonsekvens föreslås det att Århuskonventionens ordalydelse ”vederbörlig 
hänsyn” används.

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att säkerställa att kontrollen omfattar både uppbyggnads- och driftfasen, att resultaten 
lämnas till den ansvariga myndigheten och offentliggörs.

Ändringsförslag 33

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 

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 
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miljöpåverkan är. miljöpåverkan är. Resultaten av sådana 
kontroller ska lämnas till den behöriga 
myndigheten och offentliggöras.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att kontrollen omfattar både uppbyggnads- och driftfasen, att resultaten 
lämnas till den ansvariga myndigheten och offentliggörs.

Ändringsförslag 34

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

För att säkerställa att kontrollen omfattar både uppbyggnads- och driftfasen, att resultaten 
lämnas till den ansvariga myndigheten och offentliggörs.
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Ändringsförslag 35

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Information om de huvudsakliga skäl 
och överväganden som beslutet grundar sig 
på, och även om förfarandet för 
allmänhetens deltagande, efter att ha 
granskat miljörapporten och den berörda 
allmänhetens kommentarer och 
synpunkter.

b) Information om de huvudsakliga skäl 
och överväganden som beslutet grundar sig 
på, och även om förfarandet för 
allmänhetens deltagande, efter att ha 
granskat miljörapporten och hur det tagits 
vederbörlig hänsyn till den berörda 
allmänhetens kommentarer och 
synpunkter.

Or. en

Motivering

I artikel 6.8 i Århuskonventionen anges det varje part ska se till att det i beslutet tas 
”vederbörlig hänsyn” till vad som framkommit vid allmänhetens deltagande. Vi föreslår att 
Århuskonventionens ordalydelse ”vederbörlig hänsyn” används för att anpassa direktivet till 
konventionen.

Ändringsförslag 36

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att skapa överensstämmelse med artikel 9.1.
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Ändringsförslag 37

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 3:

b) Följande punkter ska läggas till som 
punkterna 3 och 4:

”4. Allmänheten får inleda en rättslig 
prövning och ansöka om 
förbudsföreläggande mot 
tillståndsbeslutet genom att inleda 
rättsliga förfaranden inom tre månader 
efter den ansvariga myndighetens 
formella beslut.”

Or. en

Motivering

Direktivet föreskriver inga möjligheter att överklaga, vilket Århuskonventionen däremot 
föreskriver. Syftet med ändringsförslaget att åtgärda denna brist och att ge allmänheten en 
rimlig tidsfrist att inleda en rättslig prövning, och samtidigt se till att projekt med 
tillståndsbeslut inte får inledas förrän tidsfristen för rättslig prövning löpt ut.

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 12a ska ges till 
kommissionen för en period på fem år från 
och med den [OPOCE please introduce 
date of the entry into force of this 
Directive]. Kommissionen ska utarbeta en 
rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader före utgången av 
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femårsperioden. Delegeringen av 
befogenhet ska förlängas med samma 
tidsperiod genom tyst medgivande utom i 
de fall då Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning, vilket 
måste ske minst tre månader innan varje 
period löper ut.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska ”mål, innehåll, 
omfattning och varaktighet för delegeringen av befogenhet […] uttryckligen avgränsas i 
lagstiftningsakterna”. Övriga EU-institutioner måste underrättas om antagandet och 
resultaten av de delegerade akterna.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt -1 (ny)
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga I – punkterna 14a och b (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande punkter ska införas i bilaga I:
”14a. Prospektering, bedömning och 
utvinning av olja och/eller naturgas som 
uppfångats i lager av skiffergas eller i 
andra sedimentära bergsformationer med 
motsvarande låg eller lägre 
genomtränglighet och porositet, oavsett 
vilken mängd som utvinns.
14b. Prospektering och utvinning av 
naturgas från kolflötser, oavsett vilken 
mängd som utvinns.”

Or. en

Motivering

De specifika omständigheterna kring utvinningen av skiffergas är en viktig fråga som för 
närvarande inte täcks ordentligt av MKB-direktivet och utsätter denna verksamhet för en 
problematisk icke-systematisk och icke-obligatorisk miljökonsekvensbedömning före nya 
projekt. Detta ändringsförslag är i enlighet med PETI-utskottets rekommendationer om att 
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miljökonsekvensbedömning av nya okonventionella gas- och oljeprojekt ska tillämpas 
systematiskt. Genom ändringsförslaget görs ett tillägg till bilaga I, i enlighet med artikel 4.1 i 
MKB-direktivet som anger att en bedömning är obligatorisk för vissa projekt som nämns i 
bilaga I.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Bilaga – punkt 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, omgivning, i synnerhet vad 
beträffar miljöns känslighet i de 
geografiska områden som antas bli 
påverkade av projekten.

Or. en

Motivering

För att få en beskrivning av projektets fysiska omgivning.

Ändringsförslag 41

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Luft måste också ingå i naturresurserna.
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Ändringsförslag 42

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Luft måste också ingå i naturresurserna.

Ändringsförslag 43

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) kustområden, ii) kustområden och marin miljö,

Or. en

Motivering

Även om kustområden täcker samspelet mellan havs- och landområden är det viktigt att lägga 
till ”marin miljö”.

Ändringsförslag 44

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

ca) omgivning.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att lägga till ett nytt stycke för att beskriva ett projekts omgivning.

Ändringsförslag 45

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att också ta med energi.

Ändringsförslag 46

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Luft måste också ingå i naturresurserna.

Ändringsförslag 47

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) projektet som helhet, a) projektet som helhet samt dess
avveckling, uppbyggnad och drift,

Or. en

Motivering

För överensstämmelse med den nya bestämmelsen i artikel 2.

Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Återvinning av avfall handlar om att använda avfall för att ersätta annat material som inte 
utgör avfall för att åstadkomma ett positivt resultat på ett miljövänligt sätt.
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Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att ange att katastrofer också kan orsakas av människan.

Ändringsförslag 50

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Energi måste också tas med.

Ändringsförslag 51

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

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

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

Or. en

Motivering

I miljökonsekvensbedömningen ska exploatören beskriva de huvudsakliga åtgärderna för att 
undvika, minska och om möjligt motverka betydande negativa effekter. Åtgärdernas 
turordning stärks genom att man betonar att skada i första hand ska förebyggas och i sista 
hand motverkas.


