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10.9.2013 A7-0277/102 

Amendement  102 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

namens de PPE-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 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) Er moet gewaarborgd worden dat 

de personen die de milieurapporten 

verifiëren, dankzij hun kwalificaties en 

ervaring over de nodige technische 

competentie beschikken om de in 

Richtlijn 2011/92/EU omschreven taken 

op wetenschappelijk objectieve wijze en in 

absolute onafhankelijkheid van de 

opdrachtgever en van de bevoegde 

instanties te vervullen. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/103 

Amendement  103 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

namens de PPE-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 3 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 3 Artikel 3 

Bij de milieueffectbeoordeling worden de 

directe en indirecte aanzienlijke effecten 

van een project overeenkomstig de 

artikelen 4 tot en met 11 per geval op 

passende wijze geïdentificeerd, beschreven 

en beoordeeld op de volgende factoren: 

1. Bij de milieueffectbeoordeling worden 

de directe en indirecte aanzienlijke effecten 

van een project overeenkomstig de 

artikelen 4 tot en met 11 per geval op 

passende wijze geïdentificeerd, beschreven 

en beoordeeld op de volgende factoren: 

a) de bevolking, de menselijke gezondheid 

en de biodiversiteit, met bijzondere 

aandacht voor op grond van Richtlijn 

92/43/EEG van de Raad en Richtlijn 

2009/147/EG van het Europees Parlement 

en de Raad beschermde soorten en 

habitats; 

a) de bevolking, de menselijke gezondheid 

en de biodiversiteit van fauna en flora, 

met bijzondere aandacht voor op grond van 

Richtlijnen 92/43/EEG, 2000/60/EG en 

2009/147/EG beschermde soorten en 

habitats; 

b) grond, bodem, water, lucht en 

klimaatverandering; 

b) grond, bodem, water, lucht en klimaat; 

c) materiële goederen, het cultureel erfgoed 

en het landschap; 

c) materiële goederen en het cultureel 

erfgoed en het landschap; 

d) de samenhang tussen de onder a), b) en 

c) genoemde factoren. 

d) de samenhang tussen de onder a), b) en 

c) genoemde factoren. 

e) de blootstelling aan, de kwetsbaarheid 

voor en de weerbaarheid van de in de 

punten a), b) en c) genoemde factoren 

tegen natuurrampen en door de mens 

veroorzaakte rampen. 

e) de blootstelling aan, de kwetsbaarheid 

voor en de weerbaarheid van de in de 

punten a), b) en c) genoemde factoren 

tegen waarschijnlijke risico's van 

natuurrampen en door de mens 
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veroorzaakte rampen. 

 
1 bis. Indien er sprake is van 

standaardisatie van de beschikbare 

procedures bij een bepaald project of 

bepaalde installatie waarbij rekening 

wordt gehouden met de beste beschikbare 

technologie (BAT), moet de bevoegde 

autoriteit deze standaardisatie in acht 

nemen en zich bij de 

milieueffectbeoordeling richten op de 

locatie van de installaties of het project. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/104 

Amendement  104 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

namens de PPE-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 4 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: (4) Artikel 4 wordt vervangen door: 

(a) de leden 3 en 4 worden vervangen 

door: 

"Artikel 4 

 1. Conform artikel 2, lid 4, worden de in 

bijlage I genoemde projecten 

onderworpen aan een beoordeling 

overeenkomstig de artikelen 5 tot en 

met 10. 

 2. Conform artikel 2, lid 4, bepalen de 

lidstaten voor de in bijlage II genoemde 

projecten of het project al dan niet moet 

worden onderworpen aan een beoordeling 

overeenkomstig de artikelen 5 tot en 

met 10. De lidstaten bepalen dit: 

 a) door middel van een onderzoek per 

geval 

 of 

 b) met behulp van door de lidstaten 

vastgestelde drempelwaarden of criteria. 

 De lidstaten kunnen besluiten om beide 

onder a) en b) genoemde procedures toe te 

passen. 

"3. Voor in bijlage II genoemde projecten 

verstrekt de opdrachtgever informatie over 

de kenmerken van het project, de potentiële 

3. Voor in bijlage II genoemde projecten 

verstrekt de opdrachtgever beknopte 

informatie over de kenmerken van het 



 

AM\1002543NL.doc  PE515.950v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

gevolgen daarvan voor het milieu en de 

geplande maatregelen om aanzienlijke 

effecten te vermijden en te beperken. De 

gedetailleerde lijst van de mee te delen 

informatie is vastgesteld in bijlage II.A. 

project, de potentiële gevolgen daarvan 

voor het milieu en de geplande 

maatregelen om aanzienlijke effecten te 

vermijden en te beperken. De 

gedetailleerde lijst van de mee te delen 

informatie is vastgesteld in bijlage II.A. De 

hoeveelheid informatie die de 

opdrachtgever moet verstrekken, moet tot 

een minimum beperkt blijven en 

betrekking hebben op de essentiële punten 

die de bevoegde autoriteit toelaten het in 

lid 2 genoemde besluit te nemen. 

4. Wanneer een onderzoek per geval wordt 

uitgevoerd of drempels of criteria worden 

vastgesteld met het oog op lid 2, dient de 

bevoegde autoriteit rekening te houden met 

de selectiecriteria die verband houden met 

de kenmerken en de locatie van het project 

en de mogelijke milieueffecten daarvan. 

De gedetailleerde lijst van de te gebruiken 

selectiecriteria is vastgesteld in bijlage 

III." 

4. Wanneer een onderzoek per geval wordt 

uitgevoerd of drempels of criteria worden 

vastgesteld met het oog op lid 2, dient de 

bevoegde autoriteit rekening te houden met 

de relevante selectiecriteria die verband 

houden met de kenmerken en de locatie 

van het project en de mogelijke 

milieueffecten daarvan. De gedetailleerde 

lijst van selectiecriteria is vastgesteld in 

bijlage III. 

(b) de volgende leden 5 en 6 worden 

toegevoegd: 

Schrappen 

"5. De bevoegde autoriteit neemt haar 

besluit overeenkomstig lid 2 op basis van 

de door de opdrachtgever verstrekte 

informatie en, in voorkomend geval, 

rekening houdend met de resultaten van 

studies, voorafgaande controles of op 

grond van andere wetgeving van de Unie 

uitgevoerde beoordelingen van de effecten 

op het milieu. Het overeenkomstig lid 2 

genomen besluit: 

5. De bevoegde autoriteit komt tot haar 

bepaling overeenkomstig lid 2 op basis van 

de door de opdrachtgever overeenkomstig 

lid 3 verstrekte informatie en, in 

voorkomend geval, rekening houdend met 

de resultaten van studies, voorafgaande 

controles of op grond van andere 

wetgeving van de Unie uitgevoerde 

beoordelingen van de effecten op het 

milieu. Het overeenkomstig lid 2 genomen 

besluit: 

a) bevat een toelichting over de manier 

waarop rekening is gehouden met de in 

bijlage III vastgestelde criteria; 

Schrappen 

b) geeft een overzicht van de redenen 

waarom het project al dan niet aan een 

milieueffectbeoordeling overeenkomstig de 

artikelen 5 tot en met 10 moet worden 

onderworpen; 

b) geeft een overzicht van de redenen 

waarom het project al dan niet aan een 

milieueffectbeoordeling overeenkomstig de 

artikelen 5 tot en met 10 moet worden 

onderworpen, met name met betrekking 

tot de in bijlage III opgesomde relevante 

criteria; 
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c) bevat een beschrijving van de geplande 

maatregelen om aanzienlijke effecten op 

het milieu te vermijden, te voorkomen en 

te beperken wanneer is besloten dat het 

project niet aan een 

milieueffectbeoordeling overeenkomstig de 

artikelen 5 tot en met 10 moet worden 

onderworpen; 

c) bevat een beschrijving van de geplande 

maatregelen om aanzienlijke effecten op 

het milieu te vermijden, te voorkomen en 

te beperken wanneer is besloten dat het 

project niet aan een 

milieueffectbeoordeling overeenkomstig de 

artikelen 5 tot en met 10 moet worden 

onderworpen; 

d) wordt openbaar gemaakt. d) wordt openbaar gemaakt. 

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 

besluit overeenkomstig lid 2 binnen drie 

maanden na de aanvraag van een 

vergunning door de opdrachtgever op 

voorwaarde dat de opdrachtgever alle 

vereiste informatie heeft ingediend. 

Afhankelijk van de aard, de complexiteit, 

de locatie en de omvang van het 

voorgestelde project, kan de bevoegde 

autoriteit die termijn met drie maanden 

verlengen; in dat geval deelt zij de 

opdrachtgever mee welke redenen aan de 

basis liggen van de termijnverlenging en 

op welke datum een besluit wordt 

verwacht. 

6. De bevoegde autoriteit neemt haar 

besluit overeenkomstig lid 2 binnen een 

door de lidstaat vastgestelde termijn van 

maximum negentig dagen na de aanvraag 

van een vergunning door de opdrachtgever 

op voorwaarde dat de opdrachtgever alle 

conform lid 3 vereiste informatie heeft 

ingediend. Afhankelijk van de aard, de 

complexiteit, de locatie en de omvang van 

het voorgestelde project, kan de bevoegde 

autoriteit die termijn bij wijze van 

uitzondering één keer verlengen met een 

door de lidstaat bepaalde termijn van 

maximum zestig dagen; in dat geval deelt 

zij de opdrachtgever schriftelijk mee welke 

redenen aan de basis liggen van de 

termijnverlenging en op welke datum een 

besluit wordt verwacht, en maakt zij de in 

artikel 6, lid 2, bedoelde informatie 

openbaar. 

Wanneer het project aan een 

milieueffectbeoordeling overeenkomstig de 

artikelen 5 tot en met 10 moet worden 

onderworpen, wordt de in artikel 5, lid 2, 

bedoelde informatie opgenomen in het 

overeenkomstig lid 2 van dit artikel 

genomen besluit." 

Wanneer het project aan een 

milieueffectbeoordeling overeenkomstig de 

artikelen 5 tot en met 10 moet worden 

onderworpen, wordt het in artikel 5, lid 2, 

bedoelde advies opgenomen in het 

overeenkomstig lid 2 van dit artikel 

genomen besluit, indien er conform dit 

artikel om een dergelijk advies is 

verzocht." 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/105 

Amendement  105 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

namens de PPE-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 5 

Directive2011/92/EU 

Artikel 5 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Na raadpleging van de opdrachtgever 

en de in artikel 6, lid 1, bedoelde 

autoriteiten, bepaalt de bevoegde autoriteit 

de reikwijdte en het detailleringsniveau van 

de door de opdrachtgever in het 

milieurapport mee te delen informatie 

overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De 

autoriteit bepaalt met name: 

2. Indien de opdrachtgever hierom 

verzoekt, brengt de bevoegde autoriteit na 

raadpleging van de in artikel 6, lid 1, 

bedoelde autoriteiten een advies uit 

waarin de reikwijdte en het 

detailleringsniveau van de door de 

opdrachtgever in het milieurapport mee te 

delen informatie worden vastgelegd, 

overeenkomstig lid 1 van dit artikel, 

waaronder met name: 

a) de te nemen beslissingen en in te 

winnen adviezen; 

Schrappen 

b) de autoriteiten en de bevolking voor wie 

het project gevolgen kan hebben; 

b) de autoriteiten en de bevolking voor wie 

het project gevolgen kan hebben; 

c) de diverse fasen van de procedure en de 

duur daarvan; 

c) de diverse fasen van de procedure en 

termijnen voor de duur daarvan; 

d) de redelijke alternatieven die relevant 

zijn voor het voorgestelde project en de 

specifieke kenmerken daarvan; 

d) de redelijke alternatieven die de 

opdrachtgever kan overwegen en die 

relevant zijn voor het voorgestelde project, 

de specifieke kenmerken daarvan en de 

wezenlijke effecten ervan op het milieu; 

e) de in artikel 3 bedoelde milieuaspecten 

die significante gevolgen kunnen 

ondervinden; 

Schrappen 

f) de informatie die moet worden verstrekt 

met betrekking tot de specifieke 

f) de informatie die moet worden verstrekt 

met betrekking tot de specifieke 
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kenmerken van een bepaald project of type 

project; 

kenmerken van een bepaald project of type 

project; 

g) de beschikbare informatie en kennis die 

op andere besluitvormingsniveaus of via 

andere wetgeving van de Unie is verkregen 

en de toe te passen beoordelingsmethoden. 

g) de beschikbare informatie en kennis die 

op andere besluitvormingsniveaus of via 

andere wetgeving van de Unie is verkregen 

en de toe te passen beoordelingsmethoden. 

De bevoegde autoriteit kan zich laten 

bijstaan door erkende en technisch 

bekwame deskundigen als bedoeld in lid 3 

van dit artikel. De opdrachtgever mag 

daarna slechts om aanvullende informatie 

worden verzocht wanneer dit 

gerechtvaardigd is door nieuwe 

omstandigheden en wanneer dit door de 

bevoegde autoriteit naar behoren wordt 

gemotiveerd. 

De bevoegde autoriteit kan zich laten 

bijstaan door onafhankelijke en bekwame 

deskundigen als bedoeld in lid 3 van dit 

artikel. De opdrachtgever mag daarna 

slechts om aanvullende informatie worden 

verzocht wanneer dit gerechtvaardigd is 

door nieuwe omstandigheden en wanneer 

dit door de bevoegde autoriteit naar 

behoren wordt gemotiveerd. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/106 

Amendement  106 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

namens de PPE-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 5 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 5 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Om de volledigheid en kwaliteit van de 

in artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapporten 

te waarborgen dient: 

3. Om de volledigheid en kwaliteit van de 

in artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapporten 

te waarborgen dient: 

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 

milieurapport wordt opgesteld door een 

erkende en technisch bekwame 

deskundige; of 

a) de opdrachtgever te waarborgen dat het 

milieurapport wordt opgesteld door een 

bekwame deskundige, en 

b) de bevoegde autoriteit te waarborgen dat 

het milieurapport wordt gecontroleerd door 

erkende en technisch bekwame 

deskundigen en/of comités van nationale 

deskundigen. 

b) dient de bevoegde autoriteit te 

waarborgen dat het milieurapport wordt 

gecontroleerd door bekwame deskundigen 

en/of comités van nationale deskundigen 

van wie de namen openbaar worden 

gemaakt. 

De opdrachtgever mag voor de opstelling 

van het milieurapport geen beroep doen op 

erkende en technisch bekwame 

deskundigen die de bevoegde autoriteit 

bijstand hebben verleend bij de 

voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 

bedoelde besluit. 

De opdrachtgever mag voor de opstelling 

van het milieurapport geen beroep doen op 

de bekwame deskundigen die de bevoegde 

autoriteit bijstand hebben verleend bij de 

voorbereiding van het in artikel 5, lid 2, 

bedoelde besluit. 

De gedetailleerde regelingen voor de 

inschakeling en selectie van erkende en 

technisch bekwame deskundigen 

(bijvoorbeeld vereiste kwalificaties, 

evaluatieopdracht, certificering en 

intrekking van de vergunning) worden 

De gedetailleerde regelingen voor de 

inschakeling en selectie van bekwame 

deskundigen (bijvoorbeeld vereiste 

kwalificaties en ervaring, 

evaluatieopdracht, certificering en 

intrekking van de vergunning) worden 
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bepaald door de lidstaten. bepaald door de lidstaten. 

 Om belangenconflicten te vermijden, mag 

de autoriteit die de 

milieueffectbeoordeling evalueert, geen 

enkel belang hebben bij en geen enkele 

band hebben met het dossier. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/107 

Amendement  107 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

namens de PPE-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 ter (nieuw) 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-a ter) lid 2 wordt vervangen door: 

 "2. Het publiek wordt in een vroegtijdig 

stadium van de in artikel 2, lid 2, bedoelde 

milieubesluitvormingsprocedures en ten 

laatste zodra er redelijkerwijs informatie 

kan worden verstrekt, via een centraal 

portaal dat toegankelijk is voor het 

publiek in overeenstemming met artikel 7, 

lid 1, van Richtlijn 2003/4/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

28 januari 2003 inzake de toegang van het 

publiek tot milieu-informatie*, openbare 

bekendmakingen en andere passende 

middelen zoals elektronische media, 

geïnformeerd: 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/108 

Amendement  108 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

namens de PPE-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 quinquies (nieuw) 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 6 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-a quinquies) lid 5 wordt vervangen door: 

 "5. De gedetailleerde regelingen voor de 

voorlichting van het publiek en de 

raadpleging van het betrokken publiek 

worden vastgesteld door de lidstaten. De 

lidstaten treffen de nodige maatregelen 

om te waarborgen dat de relevante 

informatie beschikbaar wordt gesteld via 

een centraal portaal dat toegankelijk is 

voor het publiek overeenkomstig artikel 7, 

lid 1, van Richtlijn 2003/4/EG."; 

Or. en 

 

 


