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10.9.2013 A7-0277/93 

Ändringsförslag  93 
Jens Rohde, Andrea Zanoni 
för ALDE-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Beslutet att bevilja tillstånd får även 

fattas genom särskild nationell 

lagstiftning, förutsatt att den ansvariga 

myndigheten har utfört alla delar av 

miljökonsekvensbedömningen i enlighet 

med bestämmelserna i detta direktiv.  

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/94 

Ändringsförslag  94 
Giancarlo Scottà 
för EFD-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 1 – led ca (nytt) 
Direktiv 2011/92/EG 
Artikel 1 – punkt 4a (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Följande punkt ska läggas till: 

 ”4a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 

arbeten som uppstått inom ramen för ett 

tillstånd som utfärdats enligt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/75/EU eller som är nödvändiga för 

att genomföra åtgärder som syftar till att 

förebygga eller avhjälpa miljöskador 

enligt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2004/35/EG.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/95 

Ändringsförslag  95 
Giancarlo Scottà 
för EFD-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 6 – led -a (nytt) 
Direktiv 2011/92/EG 
Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-a) I punkt 3 ska följande stycke läggas 

till: 

 ”Ansökningar om tillgång till sådan 

information som avses i denna punkt ska 

behandlas i enlighet med artiklarna 3, 4 

och 5 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2003/4/EG.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/96 

Ändringsförslag  96 
Giancarlo Scottà 
för EFD-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 6 – led -aa (nytt) 
Direktiv 2011/92/EG 
Artikel 6 – punkt 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-aa) Punkt 4 ska ersättas med följande: 

 ”4. Den berörda allmänheten ska på ett 

tidigt stadium få reella möjligheter att 

delta i de beslutsprocesser på 

miljöområdet som avses i artikel 2.2 

genom sina kontakter med den eller de 

ansvariga myndigheterna. Dessa är 

skyldiga att i beslutsprocessen rapportera 

de synpunkter och åsikter som 

allmänheten har rätt att framföra när alla 

alternativ står öppna innan beslut fattas 

om ansökan om tillstånd.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/97 

Ändringsförslag  97 
Giancarlo Scottà 
för EFD-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led 9a (nytt) 
Direktiv 2011/92/EG 
Artikel 11 – punkt 3  
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) I artikel 11 ska punkt 3 ersättas med 

följande: 

 ”3. Vad som utgör ett tillräckligt intresse 

och kränkning av en rättighet ska 

fastställas av medlemsstaterna, i enlighet 

med målet att ge den berörda allmänheten 

en omfattande rätt till rättslig prövning.  

För det ändamålet ska intresset hos en 

icke-statlig organisation som uppfyller 

kraven i artikel 1.2 och 

 a) som har ett kontor på det territorium 

som berörs av ett beslut, en handling eller 

en underlåtenhet som omfattas av 

bestämmelserna i artikel 6, och 

 b) som uppfyller kraven i nationell 

lagstiftning, 

 anses tillräckligt i den mening som avses i 

punkt 1 a i den här artikeln. Sådana 

organisationer ska också anses ha 

rättigheter som kan kränkas i den mening 

som avses i punkt 1 b i den här artikeln.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/98 

Ändringsförslag  98 
Giancarlo Scottà 
för EFD-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Följande punkt ska läggas till som 

punkt 3: 
utgår 

"3. Medlemsstaterna kan även besluta att 

offentliggöra den information som avses i 

punkt 1 när den ansvariga myndigheten 

färdigställer sin 

miljökonsekvensbedömning av projektet.” 

 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/99 

Ändringsförslag  99 
Giancarlo Scottà 
för EFD-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Artikel 3 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket och där 
miljökonsekvensbedömningen inte har 

slutförts före detta datum ska omfattas av 
kraven i artiklarna 3–11 i direktiv 
2011/92/EU i deras lydelse enligt detta 
direktiv. 

Projekt där tillståndsansökan har lämnats 
före det datum som avses i artikel 2.1 
första stycket ska inte omfattas av kraven i 
artiklarna 3–11 i direktiv 2011/92/EU i 
deras lydelse enligt detta direktiv. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/100 

Ändringsförslag  100 
Giancarlo Scottà 
för EFD-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Bilaga 1 – led 2 
Direktiv 2011/92/EG 
Bilaga III – punkt 1 – led g  
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

g) projektets påverkan på 
klimatförändringen (när det gäller utsläpp 
av växthusgaser, bland annat från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk), 
projektets bidrag till ökad 

återhämtningsförmåga och 

klimatförändringens påverkan på 

projektet (t.ex. om projektet är förenligt 

med ett klimat i förändring), 

g) projektets påverkan på klimatet (när det 
gäller sannolika utsläpp av växthusgaser, 
bland annat från markanvändning, 
förändrad markanvändning och 
skogsbruk), 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/101 

Ändringsförslag  101 
Giancarlo Scottà 
för EFD-gruppen 
 
Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 
privata projekt 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Förslag till direktiv 
Bilaga 1 – led 2 
Direktiv 2011/92/EG 
Bilaga IV – punkt 4 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. En beskrivning av sådan väsentlig 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till, däribland särskilt i fråga om 
befolkning, människors hälsa, fauna, flora, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
mark (markexploatering), jord (organisk 
substans, erosion, kompaktering, 
hårdgörning) vatten (kvantitet och 
kvalitet), luft, klimatfaktorer, 
klimatförändring (utsläpp av 
växthusgaser, bland annat från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, 
möjligheten att begränsa dessa, effekter 

kopplade till anpassning, om projektet tar 

hänsyn till risker förenade med 

klimatförändringen) materiella tillgångar, 
kulturarv, inklusive det arkitektoniska och 
arkeologiska kulturarvet, och landskapet; 
denna beskrivning bör även omfatta 
samverkan mellan de nämnda faktorerna, 
samt de nämnda faktorernas utsatthet, 
känslighet och återhämtningsförmåga när 
det gäller katastrofrisker. 

4. En beskrivning av sådan väsentlig 
miljöpåverkan som projektet kan antas ge 
upphov till, däribland särskilt i fråga om 
befolkning, människors hälsa, fauna, flora, 
biologisk mångfald, mark 
(markexploatering), jord (organisk 
substans, erosion, kompaktering, 
hårdgörning) vatten (kvantitet och 
kvalitet), luft, klimatfaktorer, klimat 
(sannolika utsläpp av växthusgaser, bland 
annat från markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk), 
materiella tillgångar (bland annat negativa 
effekter på fastigheters värde till följd av 

försämrade miljöfaktorer), kulturarv, 
inklusive det arkitektoniska och 
arkeologiska kulturarvet, och landskapet; 
denna beskrivning bör även omfatta 
samverkan mellan de nämnda faktorerna, 
samt de nämnda faktorernas utsatthet, 
känslighet och återhämtningsförmåga när 
det gäller katastrofrisker. 

Or. en 

 


