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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Ifølge direktiv 2011/92/EU (VVM-direktivet) skal der foretages en miljøkonsekvensvurdering 
af projekter, som kan forventes at få væsentlige virkninger på miljøet, inden der gives 
tilladelse til sådanne projekter.

Selv om direktivet er blevet ændret adskillige gange siden dets vedtagelse i 1985, er det ikke 
blevet ændret i en grad, der er tilstrækkelig væsentlig til at afspejle aktuelle ændringer inden 
for den politiske, retlige og tekniske kontekst. I løbet af de seneste 25 år er Den Europæiske 
Union blevet udvidet, og samtidig er de miljøproblemer, der skal takles, blevet mere 
vidtrækkende og alvorlige, og antallet af infrastrukturprojekter i EU-skala er taget til (f.eks. 
grænseoverskridende projekter på energi- og transportområdet). Som reaktion på disse 
forandringer ajourfører forslaget til ændring af direktivet den lovgivningsmæssige ramme på 
en ny og væsentlig måde ved at afhjælpe mangler i forbindelse med screeningproceduren, 
miljøkonsekvensvurderingers kvalitet og analyse og risikoen for uoverensstemmelser i 
vurderingsproceduren. Sidst men ikke mindst åbner forslaget mulighed for ikke at lade 
direktivet gælde for projekter, der udelukkende tjener et nationalt forsvarsmål eller et civilt 
beredskabsformål.

Ordførerens holdning

Ordføreren støtter Kommissionens foreslåede ændringer af direktivet, da han mener, at den 
grænseoverskridende karakter af miljøspørgsmål (f.eks. klimaændringer, katastroferisici) og 
af visse projekter kræver handling på EU-plan, således at der sikres lige konkurrencevilkår for 
alle, og der opnås merværdi i forhold til, hvad særskilte nationale tiltag kan opnå. Han mener 
ikke desto mindre, at visse aspekter af direktivet kan forbedres yderligere ved hjælp af få 
mindre ændringer. Disse ændringer omfatter en understregning af den indvirkning, som 
miljøvurderingsprocessen kan have på beskyttelsen af den historiske arv eller turisme, og en 
anerkendelse af den særlige karakter af grænseoverskridende projekter, der er afgørende for 
den europæiske transportpolitik, i modsætning til projekter, der har grænseoverskridende 
virkninger. Udelukkende ved at foretage denne sondring er det efter ordførerens mening 
muligt at sikre en maksimal samordning af foranstaltninger med henblik på at overholde ofte 
stramme frister og leve op til adskillige offentlige og private interesseparters forventninger.
For at gøre den europæiske lovgivningsramme mere sammenhængende foreslår ordføreren til 
sidst visse mindre tilpasninger til TEN-T-retningslinjerne.

Disse synspunkter afspejles i følgende ændringsforslag:

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Der bør træffes alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
projekterne gennemføres i 
overensstemmelse med Unionens og 
medlemsstaternes relevante bestemmelser 
og procedurer, særlig Unionens 
lovgivning om miljø, klimabeskyttelse, 
sikkerhed, konkurrence, statsstøtte, 
offentlige indkøb, folkesundhed og 
tilgængelighed.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21b) I forbindelse med projekter på tværs 
af grænserne bør medlemsstaterne og 
berørte nabolande træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de 
respektive kompetente myndigheder 
samarbejder for i fællesskab at 
gennemføre én integreret og 
sammenhængende grænseoverskridende 
miljøkonsekvensvurdering tidligt i 
planlægningsforløbet i overensstemmelse 
med gældende lovgivning om EU-
medfinansiering.
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Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22a) En af målsætningerne i 
Århuskonventionen, der er ratificeret af 
EU og gennemført i Unionens egen 
lovgivning, er at sikre offentlig deltagelse 
i beslutningsprocesser på miljøområdet. 
En sådan deltagelse, herunder deltagelse 
af sammenslutninger, organisationer og 
grupper, især ikkestatslige organisationer, 
som fremmer miljøbeskyttelse, bør derfor 
fortsat fremmes. Elementer i dette direktiv 
bør også styrkes i forbindelse med 
grænseoverskridende transportprojekter, 
og der bør gøres anvendelse af 
eksisterende strukturer til udvikling af 
transportkorridorer og værktøjer med det 
sigte at afdække mulige 
miljøpåvirkninger.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24a) Medlemsstaterne og andre 
projektiværksættere bør sikre, at 
vurderinger af grænseoverskridende 
projekter foretages effektivt, således at 
unødvendige forsinkelser undgås.

Ændringsforslag 5
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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) "grænseoverskridende strækning": 
den strækning, der sikrer kontinuiteten i 
et projekt af fælles interesse mellem de 
nærmeste bymæssige knudepunkter på 
begge sider af en grænse mellem to 
medlemsstater eller mellem en 
medlemsstat og et naboland.

Begrundelse

For at bringe direktivet mere i sammenhæng med Espoo-konventionen og den nye TEN-T-
forordning er det nødvendigt at anvende samme formuleringer og definitioner.

Ændringsforslag6

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – litra c
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 1 – stk. 3

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, beslutte ikke at anvende dette 
direktiv på projekter, der alene tjener et 
nationalt forsvarsformål, et civilt 
beredskabsformål eller et mål om at 
beskytte den historiske arv som 
klassificeret af de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, hvis de 
vurderer, at en sådan anvendelse ville 
skade disse formål."

Begrundelse

Den historiske arv er en væsentlig del af den kollektive identitet og af denne grund, bør 
projekter, der har til formål at beskytte den, have mulighed for ikke at høre under dette 
direktivs anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 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.

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

Begrundelse

I forbindelse med TEN-T-projekter omfatter de største transportkorridorer centrale 
grænseoverskridende projekter, for hvilke der skal gennemføres miljøkonsekvensvurderinger 
med omhyggelig overholdelse af alle krav i den eksisterende EU-lovgivning.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) jordarealer, jordbund, vand, luft og
klimaændringer

b) jordarealer, jordbund, vand og luft

Begrundelse

(Jf. ændringsforslaget til artikel 3, litra ea) (nyt))

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
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Artikel 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) materielle goder, kulturarv og 
landskabet

c) materielle goder, kulturarv samt 
historisk arv og landskabet

Begrundelse

(Jf. ændringsforslaget til artikel 1, stk. 3)

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

eb. turisme, når turistvirksomhed har 
betydelige virkninger på den lokale og 
regionale økonomi

Begrundelse

Visse projekters gennemførelse kan have negative virkninger på turistvirksomheden, hvilket 
igen kan have en skadelig virkning på medlemsstaternes økonomi, navnlig hvis en 
medlemsstats økonomi i vid udstrækning afhænger af turisme.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 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 

For så vidt angår projekter i de kategorier, 
der er opført i bilag II, og som undersøges 
i hvert enkelt tilfælde i henhold til 
artikel 4, stk. 2, skal bygherren forelægge 
oplysninger om projektets kendetegn, dets 
potentielle virkning på miljøet og de 
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væsentlige virkninger. En detaljeret 
oversigt over, hvilke oplysninger der skal 
forelægges, findes i bilag II.A.

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.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 – stk. 3 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) hvilke miljøfaktorer, jf. artikel 3, der 
forventes berørt i væsentlig grad

e) hvilke faktorer, jf. artikel 3, der 
forventes berørt i væsentlig grad

Begrundelse

Omfanget og nøjagtigheden af oplysningerne i miljørapporten bør ikke blot begrænses til 
miljømæssige faktorer.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende tilføjes som artikel 5a (ny): 
5a. I forbindelse med projekter på tværs 
af grænserne træffer medlemsstaterne og 
de berørte nabolande alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at de 
respektive kompetente myndigheder 
samarbejder for i fællesskab at 
gennemføre én integreret og 
sammenhængende grænseoverskridende 
miljøkonsekvensvurdering tidligt i 
planlægningsforløbet i overensstemmelse 
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med gældende lovgivning om EU-
medfinansiering.
I tilfælde af transportprojekter under det 
europæiske transportnetværk skal mulige 
indvirkninger på Natura 2000-nettet 
afdækkes ved hjælp af Kommissionens 
TENtec-system og Natura 2000-software 
samt eventuelle alternativer.

Begrundelse

I forbindelse med transportinfrastrukturprojekter er det hensigtsmæssigt at gøre fælles brug 
af it-værktøjerne under TEN-T og Natura 2000 for at undgå eventuelle problemer på et tidligt 
tidspunkt.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af grænseoverskridende 
transportprojekter af fælles interesse, der 
er omfattet af en af de korridorer, som er 
fastsat i bilag I til forordningen om 
oprettelse af Connecting Europe-
faciliteten, deltager medlemsstaterne i 
koordineringen af arbejdet med offentlige 
høringer. Koordinatoren skal sikre, at der 
afholdes en omfattende offentlig høring af 
alle de berørte parter og civilsamfundet 
under planlægningen af nye 
infrastrukturer. Koordinatoren kan under 
alle omstændigheder foreslå måder, 
hvorpå korridorplanen kan udvikles og 
gennemføres på en afbalanceret måde.

Begrundelse

Det er hensigtsmæssigt at kunne anvende koordinatorerne for korridorerne i det 
transeuropæiske transportnetværk i forbindelse med offentlige høringer med det sigte på et 
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tidligt tidspunkt at afdække mulige problemer, der kan opstå, da grænseoverskridende 
projekter frembyder særlige vanskeligheder.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 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:

Begrundelse

I artikel 6, stk. 8, i Århuskonventionen kræves det, at resultatet af den offentlige deltagelse 
tages "behørigt i betragtning": de mindre tvingende krav i henhold til det nuværende direktiv, 
der skal sikre, at den kompetente myndigheds beslutning "tager hensyn til" resultaterne af 
høringerne, er således ikke i overensstemmelse med Århuskonventionens krav.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 8
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 en sammenfatning af de bemærkninger, 
der er modtaget i medfør af artikel 6 og 7

en sammenfatning af de spørgsmål, der er 
rejst i medfør af artikel 6 og 7

Begrundelse

Litra c) og d) vil sikre de nødvendige oplysninger til bygherren og offentligheden om, 
hvordan den kompetente myndighed ud fra resultaterne af miljøkonsekvensvurderingen 
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(foretaget af bygherren), høringssvar og andre relevante elementer er nået frem til den 
pågældende afgørelse.

Ændringsforslag 17

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 såvel i forbindelse 
med anlæg som drift 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 og at fremme korrigerende 
foranstaltninger.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre, at overvågning dækker anlægs- og driftsfaserne, som er 
meget relevante i forbindelse med gennemførelse af transportprojekter.

Ændringsforslag 18

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 

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

art, placering og dimensioner samt 
omfanget af dets virkninger for miljøet. 
Disse overvågningsdata fremsendes til 
den kompetente myndighed og gøres 
offentligt tilgængelige.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 19

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal sikre overensstemmelse med artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
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overensstemmelse med artikel 12b 
vedrørende udvælgelseskriterierne i bilag 
III og de oplysninger, der henvises til i 
bilag II.A og IV, med henblik på tilpasning 
til den videnskabelige og tekniske 
udvikling.

overensstemmelse med artikel 12b 
vedrørende uddybning og ikke supplering 
af udvælgelseskriterierne i bilag III og de 
oplysninger, der henvises til i bilag II.A og 
IV, med henblik på tilpasning til den 
videnskabelige og tekniske udvikling.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12 b – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 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]

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 vedrørende delegationen af 
beføjelser senest ni måneder inden 
udløbet af femårsperioden. Delegationen 
af beføjelser forlænges stiltiende for 
perioder af samme varighed, medmindre 
Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver 
periode. 

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Bilag 1 – nr. 1
Direktiv 2011/92/EU
Bilag II a – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 brugen af naturressourcer, særlig 
jordarealer, jordbund, vand og 

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

biodiversitet, herunder hydromorfologiske 
forandringer.

Begrundelse

Luft skal også medtages som en naturressource.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Bilag 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EF
Bilag III – punkt 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Luft skal også medtages som en naturressource.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Bilag 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EF
Bilag III – punkt 1 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 risikoen for menneskers sundhed (f.eks. 
som følge af vand- eller luftforurening)

risikoen for menneskers sundhed (f.eks. 
som følge af vand- eller luftforurening og 
støj, herunder vibrationer)



PE510.526v02-00 16/17 AD\940225DA.doc

DA

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Bilag 1 – nr. 2
Direktiv 2011/92/EF
Bilag III – punkt 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 påvirkningens art påvirkningens art, herunder antallet af 
nyoprettede arbejdspladser



AD\940225DA.doc 17/17 PE510.526v02-00

DA

PROCEDURE

Titel Ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet

Referencer COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Korresponderende udvalg
       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI
19.11.2012

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN
18.4.2013

Ordfører for udtalelse
       Dato for valg

Joseph Cuschieri
9.4.2013

Behandling i udvalg 29.5.2013

Dato for vedtagelse 18.6.2013

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

34
4
0

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, 
Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, 
Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo 
Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim 
Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław 
Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert 
Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian 
Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, 
Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles 
Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils


