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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Enligt direktiv 2011/92/EU (MKB-direktivet) krävs en miljökonsekvensbedömning av projekt 
som antas ha en betydande inverkan på miljön, innan tillstånd ges.
Även om direktivet ändrats flera gånger sedan det antogs 1985 har det inte ändrats i tillräcklig 
utsträckning för att återspegla pågående förändringar i politiskt, rättsligt och tekniskt 
hänseende. Under de senaste 25 åren har EU blivit större, de miljöproblem som ska hanteras 
har blivit mer omfattande och allvarliga, och antalet stora infrastrukturprojekt på EU-nivå har 
också ökat (t.ex. gränsöverskridande projekt på energi- eller transportområdet). För att svara 
på dessa förändringar tillför förslaget om ändring av direktivet nya viktiga uppdateringar till 
den rättsliga ramen genom att ta itu med brister i behovsbedömningen, 
miljökonsekvensbedömningens kvalitet och analys samt risken för inkonsekvens inom 
bedömningsförfarandet. Sist men inte minst öppnar det upp för möjligheten att inte tillämpa 
direktivet på projekt som enbart avser det nationella försvaret eller civil beredskap.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder de ändringar av direktivet som kommissionen föreslår, eftersom han 
anser att den gränsöverskridande karaktären hos miljöproblemen (t.ex. klimatförändringar och 
katastrofrisker) och hos vissa projekt kräver åtgärder på EU-nivå för att säkerställa lika villkor 
och för att ge ett ökat mervärde jämfört med enskilda nationella åtgärder. Vissa aspekter av 
direktivet skulle dock kunna förbättras ytterligare med hjälp av några smärre justeringar. Det 
rör sig bland annat om att understryka miljöbedömningsförfarandets potentiella inverkan på 
skyddet av det historiska arvet eller turismen och att erkänna den särskilda karaktären hos 
gränsöverskridande projekt, som är så viktiga för EU:s transportpolitik, i förhållande till 
projekt som har gränsöverskridande effekter. Endast genom att göra denna åtskillnad är det 
möjligt att säkerställa maximal samordning av åtgärder för att uppfylla ofta strikta tidsfrister 
och förväntningar hos flera offentliga och privata aktörer. Slutligen föreslår föredraganden, 
för att EU:s regelverk ska bli mer samstämt, vissa smärre anpassningar till lagstiftningen om 
riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten.

Dessa synpunkter återspeglas i följande ändringsförslag:

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) Alla nödvändiga åtgärder bör vidtas 
för att se till att projekten genomförs i 
enlighet med relevant unionslagstiftning 
samt nationella regler och förfaranden, 
särskilt unionens lagstiftning om miljö, 
klimatskydd, säkerhet, trygghet, 
konkurrens, statligt stöd, offentlig 
upphandling, folkhälsa och tillgänglighet.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21b) För gränsöverskridande projekt bör 
de berörda medlemsstaterna och 
grannländerna vidta de åtgärder som 
krävs för att se till att de respektive 
ansvariga myndigheterna samarbetar för 
att gemensamt sörja för en integrerad och 
samstämd gränsöverskridande 
miljökonsekvensbedömning från ett tidigt 
planeringsstadium, i enlighet med 
gällande lagstiftning om 
EU-medfinansiering.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) Bland målen i Århuskonventionen, 
som har ratificerats av EU och införlivats 
med EU-lagstiftningen, ingår en garanti 
för allmänhetens rätt att delta i 
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beslutsfattandet i miljöfrågor. 
Följaktligen bör allmänhetens 
deltagande, även via sammanslutningar, 
organisationer och grupper, i synnerhet 
icke-statliga organisationer som främjar 
miljöskydd, fortsätta att främjas. De delar 
av direktivet som berör 
gränsöverskridande transportprojekt bör 
också förstärkas, varvid man bör utnyttja 
de befintliga strukturerna för utveckling 
av transportkorridorerna och verktygen 
för att kartlägga möjliga konsekvenser för 
miljön.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Medlemsstaterna och andra som 
driver projekt bör se till att bedömningar 
av gränsöverskridande projekt genomförs 
på ett effektivt sätt och att onödiga 
fördröjningar undviks.

Ändringsförslag 5

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) gränsöverskridande sträcka: sträcka 
som säkerställer kontinuiteten hos ett 
projekt av gemensamt intresse mellan de 
mest närliggande knutpunkterna på 
vardera sidan gränsen av 
två medlemsstater eller mellan 
en medlemsstat och ett grannland.
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Motivering

För att anpassa direktivet till Esbokonventionen och den nya förordningen om de 
transeuropeiska transportnäten måste ordalydelsen och definitionerna vara desamma.

Ändringsförslag 6

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Det historiska arvet är en viktig del av den kollektiva identiteten, och därför bör de projekt 
som syftar till att skydda det få vara undantagna från tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

I TEN-T-projekten omfattar de stora transportkorridorerna viktiga gränsöverskridande 
projekt för vilka en omfattande miljökonsekvensbedömning måste genomföras med noggrant 
uppfyllande av alla krav i den befintliga EU-lagstiftningen.

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) mark, jord, vatten och luft,

Motivering

(Se ändringsförslag till artikel 3ea (ny).)

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) materiella tillgångar, kulturarv och 
landskap,

c) materiella tillgångar, kulturarv och
historiskt arv och landskap,

Motivering

(Se ändringsförslag till artikel 1.3.)



PE510.526v02-00 8/17 AD\940225SV.doc

SV

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 3
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 3 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) turism, när turistverksamhet har 
betydande inverkan på den lokala och 
regionala ekonomin,

Motivering

Genomförandet av vissa projekt kan ha en negativ inverkan på turistverksamheten, vilket i sin 
tur kan ha en skadlig inverkan på medlemsstaternas ekonomi, särskilt i fall där ekonomin i en 
medlemsstat till stor del är avhängig av turismen.

Ändringsförslag 11

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, efter en 
bedömning från fall till fall med 
tillämpning av artikel 4.2, 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.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) de miljöförhållanden som avses i
artikel 3 och som antas utsättas för 
betydande påverkan,

e) de förhållanden som avses i artikel 3 
och som antas utsättas för betydande 
påverkan,

Motivering

Omfattningen av och detaljnivån hos informationen i miljörapporten bör inte begränsas till 
enbart miljöförhållanden.

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Följande artikel ska läggas till som 
artikel 5a:  
För gränsöverskridande projekt ska de 
berörda medlemsstaterna och 
grannländerna vidta de åtgärder som 
krävs för att se till att de respektive 
ansvariga myndigheterna samarbetar för 
att gemensamt sörja för en integrerad och 
samstämd gränsöverskridande 
miljökonsekvensbedömning från ett tidigt 
planeringsstadium, i enlighet med 
gällande lagstiftning om 
EU-medfinansiering.
Vid projekt inom det transeuropeiska 
transportnätet ska eventuella 
konsekvenser för Natura 2000-nätverket 
kartläggas med hjälp av TENtec-systemet, 
kommissionens programvara Natura 2000 
och andra möjliga alternativ.
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Motivering

När det gäller transportinfrastrukturprojekt bör IT-verktygen inom TEN-T och Natura 2000 
utnyttjas tillsammans så att eventuella problem kan förebyggas i god tid.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 7
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. När det gäller gränsöverskridande 
projekt av gemensamt intresse på 
transportområdet inom någon av de 
korridorer som anges i bilaga I till 
förordningen om inrättande av Fonden 
för ett sammanlänkat Europa ska 
medlemsstaterna vara involverade i det 
offentliga samrådsarbetet. Samordnaren 
ska se till att projekteringen av nya 
infrastrukturer sker i ett omfattande 
offentligt samråd mellan alla berörda 
parter och med det civila samhället. 
Samordnaren ska alltid kunna föreslå 
lösningar för hur planen för korridoren 
ska utvecklas och genomföras på ett 
samordnat sätt.

Motivering

Man bör kunna utnyttja samordnarna för korridorerna i det transeuropeiska transportnätet 
vid det offentliga samrådsarbetet för att i god tid kartlägga eventuella problem som kan 
uppkomma, med tanke på de extra svårigheter som gränsöverskridande projekt medför.

Ändringsförslag 15

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

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:

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

Motivering

I artikel 6.8 i Århuskonventionen ställs krav på att ”vederbörlig hänsyn” tas till resultatet av 
allmänhetens deltagande: Det mindre tvingande kravet i föreliggande direktiv på ansvarig 
myndighet att vid beslutsfattandet ”beakta” samrådet med allmänheten är därför inte 
förenligt med kraven i Århuskonventionen.

Ändringsförslag 16

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

c) En sammanfattning av de frågor som 
tagits upp enligt artiklarna 6 och 7.

Motivering

Leden c och d ger exploatörerna och allmänheten nödvändig information om hur slutsatserna 
av miljöbedömningen (som utförts av exploatören), resultaten av samråden och andra 
relevanta fakta har lett fram till ansvarig myndighets beslut.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 8
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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 driftsfaserna, för 
att bedöma hur genomförandet fortlöper 
och hur effektiva avhjälpnings- och 
kompensationsåtgärderna väntas vara samt 
för att identifiera eventuella oförutsedda 
negativa effekter och underlätta 
korrigerande åtgärder.

Motivering

Syftet är att säkerställa att kontrollerna täcker både uppbyggnads- och driftsfaserna, vilket är 
högst relevant vid genomförandet av transportprojekt.

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Syftet är att säkerställa att kontrollerna täcker uppbyggnads- och driftsfaserna samt att 
uppgifterna lämnas till ansvarig myndighet och resultaten offentliggörs.
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Ändringsförslag 19

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. ”

Motivering

För överensstämmelse med artikel 9.1.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 11
Direktiv 2011/92/EU
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 12b med 
avseende på de urvalskriterier som anges i
bilaga III och den information som avses i
bilagorna II.A och IV, i syfte att anpassa 
dem till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta 
delegerade akter enligt artikel 12b som 
avser specificering av – och inte tillägg 
till – de urvalskriterier som anges i
bilaga III och de uppgifter som avses i
bilagorna II.A och IV, i syfte att anpassa 
dem till den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
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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 femårsperiod från 
och med den [OPOCE please introduce 
date of the entry into force of this 
Directive]. Kommissionen ska framlägga 
en rapport om delegeringen av befogenhet 
senast nio månader innan femårsperioden 
löper ut. Delegeringen av befogenhet ska 
förlängas med samma tidsperioder genom 
tyst medgivande utom i de fall då 
Europaparlamentet eller rådet motsätter 
sig en sådan förlängning, vilket måste ske 
senast tre månader innan varje period 
löper ut. 

Ändringsförslag 22

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

Motivering

Luft ska också räknas bland naturresurserna.



AD\940225SV.doc 15/17 PE510.526v02-00

SV

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Bilaga – led 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,

Motivering

Luft ska också räknas bland naturresurserna.

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) risker för människors hälsa (t.ex. på 
grund av vatten- eller luftföroreningar),

i) risker för människors hälsa (t.ex. på 
grund av vatten- eller luftföroreningar, 
buller och vibrationer),

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Bilaga – led 2
Direktiv 2011/92/EU
Bilaga III – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) effekternas karaktär, b) effekternas karaktär, inbegripet antalet 
skapade arbetstillfällen, 
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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

Slutomröstning: närvarande suppleanter Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles 
Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils


