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10.9.2013 A7-0277/93 

Amendement  93 

Jens Rohde, Andrea Zanoni 

namens de ALDE-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 8 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Het besluit om een vergunning te 

verlenen kan ook worden genomen via 

een specifieke nationale wet, mits de 

bevoegde autoriteit alle onderdelen van de 

milieueffectbeoordeling heeft uitgevoerd 

in overeenstemming met de bepalingen 

van deze Richtlijn. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/94 

Amendement  94 

Giancarlo Scottà 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 1 – letter c bis (nieuw) 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) onderstaand lid wordt toegevoegd: 

 "4 bis. Deze richtlijn is niet van 

toepassing op werken waarvoor krachtens 

Richtlijn 2010/75/EU van het Europees 

Parlement en de Raad een vergunning is 

verleend of die noodzakelijk zijn voor de 

tenuitvoerlegging van de preventie- en 

herstelmaatregelen met betrekking tot de 

milieuschade uit hoofde van 

Richtlijn 2004/35/EG van het Europees 

Parlement en de Raad." 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/95 

Amendement  95 

Giancarlo Scottà 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 6 – letter -a (nieuw) 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-a) aan lid 3 wordt de volgende alinea 

toegevoegd: 

 "Verzoeken om toegang tot de informatie 

als bedoeld in dit lid worden behandeld 

overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5 van 

Richtlijn 2003/4/EG van het Europees 

Parlement en de Raad." 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/96 

Amendement  96 

Giancarlo Scottà 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 6 – letter -a bis (nieuw) 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 6 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-a bis) lid 4 wordt vervangen door: 

 "4. Het betrokken publiek dient in een 

vroeg stadium reële mogelijkheden tot 

inspraak in de in artikel 2, lid 2, bedoelde 

milieubesluitvormingsprocedures te 

krijgen via zijn relatie met de bevoegde 

autoriteit(en). Deze zijn op 

besluitvormingsniveau verplicht om de 

opmerkingen en meningen te rapporteren 

die het publiek, wanneer alle opties open 

zijn, mag kenbaar maken voordat het 

besluit over de vergunningsaanvraag 

wordt genomen." 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/97 

Amendement  97 

Giancarlo Scottà 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 bis (nieuw) 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 11 – lid 3  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 
(9 bis) artikel 11, lid 3, wordt vervangen 

door: 

 
"3. Wat een voldoende belang dan wel 

een inbreuk op een recht vormt, wordt 

bepaald door de lidstaten in het licht van 

de doelstelling om het publiek een ruime 

toegang tot de rechter te verlenen. Te dien 

einde wordt het belang van een niet-

gouvernementele organisatie die voldoet 

aan de vereisten van artikel 1, lid 2, die: 

 
a) een vestiging heeft op het grondgebied 

waarop de besluiten, handelingen of 

omissies overeenkomstig artikel 6 

betrekking hebben; alsmede 

 
b) voldoet aan de eisen van het nationaal 

recht, 

 
geacht voldoende te zijn in de zin van 

lid 1, onder a), van dit artikel. Tevens 

worden die organisaties geacht rechten te 

hebben waarop inbreuk kan worden 

gemaakt in de zin van lid 1, onder b), van 

dit artikel." 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/98 

Amendement  98 

Giancarlo Scottà 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – punt 9 – letter b 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 9 – lid 3  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het volgende lid 3 wordt toegevoegd: Schrappen 

"3. De lidstaten kunnen eveneens 

besluiten de in lid 1 bedoelde informatie 

publiek te maken wanneer de bevoegde 

autoriteit haar milieueffectbeoordeling 

van het project afsluit." 

 

Or. en 



 

AM\1002542NL.doc  PE515.950v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

10.9.2013 A7-0277/99 

Amendement  99 

Giancarlo Scottà 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Projecten waarvoor de 

vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 

in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 

bedoelde datum en waarvan de 

milieueffectbeoordeling niet vóór die 

datum is afgesloten, vallen onder de 

verplichtingen van de artikelen 3 tot en met 

11 van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 

bij deze richtlijn. 

Projecten waarvoor de 

vergunningsaanvraag is ingediend vóór de 

in de eerste alinea van artikel 2, lid 1, 

bedoelde datum, vallen niet onder de 

verplichtingen van de artikelen 3 tot en met 

11 van Richtlijn 2011/92/EU, als gewijzigd 

bij deze richtlijn. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/100 

Amendement  100 

Giancarlo Scottà 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – punt 2 

Richtlijn 2011/92/EU 

Bijlage III – punt 1 – letter g  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

g) de effecten van het project op de 

klimaatverandering (wat de uitstoot van 

broeikasgassen betreft, met inbegrip van 

landgebruik, verandering van landgebruik 

en bosbouw), de bijdrage van het project 

tot een groter herstellingsvermogen en de 

effecten van de klimaatverandering op het 

project (bijvoorbeeld nagaan of het 

project spoort met het veranderende 

klimaat); 

g) de effecten van het project op het 

klimaat (wat de waarschijnlijke uitstoot 

van broeikasgassen betreft, met inbegrip 

van landgebruik, verandering van 

landgebruik en bosbouw); 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/101 

Amendement  101 

Giancarlo Scottà 

namens de EFD-Fractie 

 

Verslag A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage – punt 2 

Richtlijn 2011/92/EU 

Bijlage IV – punt 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Een beschrijving van de waarschijnlijk 

aanzienlijke milieueffecten van het 

voorgenomen project op met name: 

bevolking, menselijke gezondheid, fauna 

en flora, biodiversiteit en de 

ecosysteemdiensten die zij levert, land 

(ruimtebeslag), bodem (organisch 

materiaal, erosie, verdichting, afdekking), 

water (kwantiteit en kwaliteit), lucht, 

klimatologische factoren, 

klimaatverandering (broeikasgasemissies, 

onder meer van landgebruik, verandering 

in landgebruik en bosbouw, 

mitigatiepotentieel, effecten die van 

belang zijn voor aanpassing en de vraag 

of bij het project rekening wordt 

gehouden met de risico's in verband met 

klimaatverandering), materiële goederen, 

cultureel (o.a. architectonisch en 

archeologisch) erfgoed, het landschap; een 

dergelijke beschrijving moet ook aandacht 

hebben voor de interrelatie tussen de 

genoemde factoren, alsmede de 

blootstelling aan, de kwetsbaarheid voor en 

de weerbaarheid van de bovenstaande 

factoren tegen de risico's van natuurlijke en 

door de mens veroorzaakte rampen. 

4. Een beschrijving van de waarschijnlijk 

aanzienlijke milieueffecten van het 

voorgenomen project op met name: 

bevolking, menselijke gezondheid, fauna 

en flora, biodiversiteit, land (ruimtebeslag), 

bodem (organisch materiaal, erosie, 

verdichting, afdekking), water (kwantiteit 

en kwaliteit), lucht, klimatologische 

factoren, klimaatverandering 

(waarschijnlijke broeikasgasemissies, 

onder meer van landgebruik, verandering 

in landgebruik en bosbouw), materiële 

goederen (inclusief negatieve gevolgen 

voor de waarde van onroerend goed als 

gevolg van de aantasting van 

milieuaspecten), cultureel (o.a. 

architectonisch en archeologisch) erfgoed, 

het landschap; een dergelijke beschrijving 

moet ook aandacht hebben voor de 

interrelatie tussen de genoemde factoren, 

alsmede de blootstelling aan, de 

kwetsbaarheid voor en de weerbaarheid 

van de bovenstaande factoren tegen de 

risico's van natuurlijke en door de mens 

veroorzaakte rampen. 
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Or. en 

 


