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10.9.2013 A7-0277/109 

Amendement  109 

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 8 

Richtlijn 2011/92/EU 

Artikel 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 8 Artikel 8 

1. De resultaten van de raadplegingen en 

de krachtens de artikelen 5, 6 en 7 

ingewonnen informatie worden in het 

kader van de vergunningsprocedure in 

aanmerking genomen. Daartoe wordt in 

het besluit om een vergunning te verlenen 

de volgende informatie opgenomen: 

1. De resultaten van de raadplegingen en 

de krachtens de artikelen 5, 6 en 7 

ingewonnen informatie worden in het 

kader van de vergunningsprocedure 

afdoende in aanmerking genomen en in 

detail beoordeeld. Wanneer een beslissing 

over het verlenen of weigeren van een 

vergunning is genomen, brengt de 

bevoegde instantie of brengen de 

bevoegde instanties het betrokken publiek 

hiervan overeenkomstig de toepasselijke 

procedures op de hoogte en stellen zij de 

volgende informatie ter beschikking van 

het publiek: 

a) de milieubeoordeling door de in artikel 3 

bedoelde bevoegde autoriteit en de aan het 

besluit gekoppelde milieuvoorwaarden, 

waaronder een beschrijving van de 

belangrijkste maatregelen om aanzienlijke 

nadelige effecten te vermijden, te beperken 

en, indien mogelijk, te verhelpen; 

a) de resultaten van de milieubeoordeling 

door de in artikel 3 bedoelde bevoegde 

autoriteit, met inbegrip van een 

samenvatting van de overeenkomstig de 

artikelen 6 en 7 ontvangen opmerkingen 

en adviezen en de aan het besluit 

gekoppelde milieuvoorwaarden, waaronder 

een beschrijving van de belangrijkste 

maatregelen om aanzienlijke nadelige 

effecten te vermijden, te beperken en, 

indien mogelijk, te verhelpen; 

b) de belangrijkste redenen om, in het 

licht van de andere onderzochte 

b) een schets van de voornaamste 

alternatieven die de opdrachtgever heeft 
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alternatieven, voor het gekozen project te 

opteren, waaronder de te verwachten 

ontwikkeling van de bestaande toestand 

van het milieu zonder de uitvoering van 

het project (referentiescenario); 

onderzocht, met opgave van de 

voornaamste motieven voor zijn keuze, 

met inachtneming van de milieueffecten; 

c) een samenvatting van de 

overeenkomstig de artikelen 6 en 7 

ontvangen opmerkingen; 

Schrappen 

d) een toelichting van de wijze waarop de 

milieuoverwegingen in de verleende 

vergunning zijn opgenomen en waarop de 

resultaten van de raadplegingen en de 

krachtens de artikelen 5, 6 en 7 

ingewonnen informatie zijn meegenomen 

of op een andere manier behandeld. 

d) een toelichting van de wijze waarop de 

milieuoverwegingen in de verleende 

vergunning zijn opgenomen en waarop het 

milieurapport en de resultaten van de 

raadplegingen en de krachtens de 

artikelen 5, 6 en 7 ingewonnen informatie 

zijn meegenomen of op een andere manier 

behandeld. 

Voor projecten die aanzienlijke nadelige 

grensoverschrijdende effecten kunnen 

hebben, dient de bevoegde autoriteit te 

motiveren waarom geen rekening is 

gehouden met de door de getroffen lidstaat 

tijdens de overeenkomstig artikel 7 

georganiseerde raadplegingen ontvangen 

opmerkingen. 

Voor projecten die aanzienlijke nadelige 

grensoverschrijdende effecten kunnen 

hebben, dient de bevoegde autoriteit te 

motiveren waarom geen rekening is 

gehouden met de door de getroffen lidstaat 

tijdens de overeenkomstig artikel 7 

georganiseerde raadplegingen ontvangen 

opmerkingen. 

2. Indien uit de raadplegingen en de 

overeenkomstig de artikelen 5, 6 en 7 

verzamelde informatie blijkt dat een 

project aanzienlijke nadelige gevolgen 

voor het milieu zal hebben, dient de 

bevoegde autoriteit zo snel mogelijk en in 

nauwe samenwerking met de 

opdrachtgever en de in artikel 6, lid 1, 

bedoelde autoriteiten na te gaan of het in 

artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 

moet worden herzien en of het project moet 

worden aangepast om deze nadelige 

effecten te vermijden of te beperken en of 

er behoefte is aan extra verzachtende en 

compenserende maatregelen. 

2. De bevoegde autoriteit dient zo snel 

mogelijk en na raadpleging van de in 

artikel 6, lid 1, bedoelde autoriteiten na te 

gaan of de vergunning voor het project 

moet worden geweigerd dan wel of het in 

artikel 5, lid 1, bedoelde milieurapport 

moet worden herzien en of het project moet 

worden aangepast om deze nadelige 

effecten te vermijden of te beperken en of 

er op basis van de relevante wetgeving 

behoefte is aan extra verzachtende en 

compenserende maatregelen. 

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 

vergunning te verlenen, neemt zij in die 

vergunning maatregelen op om de 

aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 

milieu te monitoren teneinde de uitvoering 

van het project en de verwachte 

Indien de bevoegde autoriteit besluit een 

vergunning te verlenen, neemt zij op basis 

van de relevante wetgeving in die 

vergunning maatregelen op om de 

aanzienlijke nadelige gevolgen voor het 

milieu te monitoren. 
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doelmatigheid van de verzachtende en 

compenserende maatregelen te 

beoordelen en na te gaan of er geen 

onvoorzienbare nadelige effecten 

optreden. 

Het soort parameters dat wordt 

gemonitord en de monitoringtermijn 

moeten evenredig zijn met de aard, de 

locatie en de omvang van het voorgestelde 

project en met het belang van de 

milieueffecten ervan. 

 

Indien passend kan gebruik worden 

gemaakt van bestaande 

monitoringregelingen op grond van 

andere wetgeving van de Unie. 

 

3. De bevoegde autoriteit sluit haar 

milieueffectbeoordeling af binnen een 

termijn van drie maanden nadat de in de 

artikelen 6 en 7 bedoelde raadplegingen 

zijn afgerond en alle overeenkomstig de 

artikelen 5, 6 en 7 vereiste informatie aan 

de bevoegde autoriteit is verstrekt, met 

inbegrip van eventuele specifieke 

beoordelingen die op grond van andere 

wetgeving van de Unie moeten worden 

uitgevoerd. 

3. De bevoegde autoriteit sluit haar 

milieueffectbeoordeling af binnen een door 

de lidstaat vastgestelde termijn van 

maximum negentig dagen nadat de in de 

artikelen 6 en 7 bedoelde raadplegingen 

zijn afgerond en alle overeenkomstig de 

artikelen 5, 6 en 7 vereiste informatie aan 

de bevoegde autoriteit is verstrekt, met 

inbegrip van eventuele specifieke 

beoordelingen die op grond van andere 

wetgeving van de Unie moeten worden 

uitgevoerd. 

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. 

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 verlengen met een door de 

lidstaat bepaalde termijn van maximum 

negentig 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. 

4. Vóór zij besluit een vergunning toe te 

kennen of te weigeren, controleert de 

bevoegde autoriteit of de in artikel 5, lid 1, 

bedoelde informatie in het milieurapport 

actueel is, met name wat betreft de 

geplande maatregelen om aanzienlijke 

nadelige effecten te vermijden, te 

beperken en, indien mogelijk, te 

Schrappen 
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compenseren. 

 __________ 

 * PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/110 

Amendement  110 

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 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 ná 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, indien de 

opdrachtgever vraagt dat de 

milieueffectbeoordeling voor zijn project 

conform de gewijzigde bepalingen wordt 

voortgezet. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/111 

Amendement  111 

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 

Bijlage – punt -1 (nieuw) 

Richtlijn 2011/92/EU 

Bijlage I 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1) Bijlage I wordt als volgt gewijzigd: 

 a) de titel wordt vervangen door: 

 "IN ARTIKEL 4, LID 1, BEDOELDE 

PROJECTEN (PROJECTEN 

WAARVOOR EEN 

MILIEUEFFECTBEOORDELING 

VERPLICHT IS)" 

 c) punt 7, onder a), wordt vervangen door: 

 "a) aanleg van spoorlijnen voor 

spoorverkeer over lange afstand en aanleg 

van vliegvelden [...];" 

 d) in punt 7 wordt het volgende 

ingevoegd: 

 "a bis) het bepalen van de aanvlieg- en 

vertrekroutes van vliegvelden vanaf of tot 

aan de verbindingen van het luchtnet;" 

 e) de volgende punten 14 bis en 14 ter 

worden ingevoegd: 

 "14 bis. Opsporing, beoordeling en 

winning van ruwe olie en/of aardgas in 

schalielagen of andere sedimentaire 

rotsformaties van gelijke of lagere 

permeabiliteit en porositeit, ongeacht de 

gewonnen hoeveelheid.  
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 14 ter. Opsporing en winning van aardgas 

uit kolenlagen, ongeacht de gewonnen 

hoeveelheid." 

 f) punt 19 wordt vervangen door het 

volgende: 

 "19. Steengroeven en dagbouwmijnen met 

een terreinoppervlakte van meer dan 

25 hectare, installaties voor goudwinning 

waarbij gebruik wordt gemaakt van 

cyanidebaden of turfwinning met een 

terreinoppervlakte van meer dan 

150 hectare." 

 g) punt 20 wordt vervangen door het 

volgende: 

 "20. Aanleg, verandering en/of 

verlenging van elektriciteitskabels (in de 

lucht, onder de grond of gemengd) en/of 

het opnieuw voeden van bestaande kabels 

met een voltage van 220 kV of meer en 

met een lengte van meer dan 15 km, en 

aanleg en/of verandering van de 

bijbehorende onderstations (onderstation 

voor de transformatie van spanning, de 

omzetting van het type stroom of de 

overgang naar het type onderstation en 

vice versa)." 

 h) het volgende punt 24 bis wordt 

toegevoegd: 

 "24 bis. Thematische parken en 

golfterreinen die gepland zijn in gebieden 

met een watertekort of een verhoogd 

risico op verwoestijning of droogte." 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/112 

Amendement  112 

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 

Bijlage – punt -1 (nieuw) 

Richtlijn 2011/92/EU 

Bijlage I 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-1) Bijlage I wordt als volgt gewijzigd: 

 a) de titel wordt vervangen door: 

 "IN ARTIKEL 4, LID 1, BEDOELDE 

PROJECTEN (PROJECTEN 

WAARVOOR EEN 

MILIEUEFFECTBEOORDELING 

VERPLICHT IS)" 

 c) punt 7, onder a), wordt vervangen door: 

 "a) aanleg van spoorlijnen voor 

spoorverkeer over lange afstand en aanleg 

van vliegvelden [...];" 

 d) in punt 7 wordt het volgende 

ingevoegd: 

 "a bis) het bepalen van de aanvlieg- en 

vertrekroutes van vliegvelden vanaf of tot 

aan de verbindingen van het luchtnet;" 

 e) de volgende punten 14 bis en 14 ter 

worden ingevoegd: 

 "14 bis. Commerciële winning van ruwe 

olie en/of aardgas uit schalielagen of 

andere sedimentaire rotsformaties van 

gelijke of lagere permeabiliteit en 

porositeit, wanneer de gewonnen 

hoeveelheid meer dan 500 ton per dag of 
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meer dan 500 000 m³ per dag bedraagt. 

 14 ter. Winning van aardgas uit 

kolenlagen, wanneer de gewonnen 

hoeveelheid meer dan 500 000 m
3
 per dag 

bedraagt, met uitzondering van winning 

uit veiligheidsoverwegingen." 

 f) punt 19 wordt vervangen door het 

volgende: 

 "19. Steengroeven en dagbouwmijnen met 

een terreinoppervlakte van meer dan 

25 hectare, installaties voor goudwinning 

waarbij gebruik wordt gemaakt van 

cyanidebaden of turfwinning met een 

terreinoppervlakte van meer dan 

150 hectare." 

 g) punt 20 wordt vervangen door het 

volgende: 

 "20. Aanleg, verandering en/of 

verlenging van elektriciteitskabels (in de 

lucht, onder de grond of gemengd) en/of 

het opnieuw voeden van bestaande kabels 

met een voltage van 220 kV of meer en 

met een lengte van meer dan 15 km, en 

aanleg en/of verandering van de 

bijbehorende onderstations (onderstation 

voor de transformatie van spanning, de 

omzetting van het type stroom of de 

overgang naar het type onderstation en 

vice versa)." 

 h) het volgende punt 24 bis wordt 

toegevoegd: 

 "24 bis. Thematische parken en 

golfterreinen die gepland zijn in gebieden 

met een watertekort of een verhoogd 

risico op verwoestijning of droogte." 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/113 

Amendement  113 

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 

Bijlage – punt 2 

Richtlijn 2011/92/EU 

Bijlage IV 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

BIJLAGE IV - INFORMATIE 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5, LID 1 

BIJLAGE IV - INFORMATIE 

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5, LID 1 

(INFORMATIE DIE DE 

OPDRACHTGEVER MOET 

VERSTREKKEN IN HET 

MILIEURAPPORT) 

1. Beschrijving van het project, met in het 

bijzonder: 

1. Beschrijving van het project, met in het 

bijzonder: 

 -a) een beschrijving van de locatie van het 

project; 

a) een beschrijving van de fysieke 

kenmerken van het gehele project, zo nodig 

met inbegrip van de ondergrond, en de 

eisen met betrekking tot water- en 

landgebruik tijdens de bouw- en de 

bedrijfsfasen; 

a) een beschrijving van de fysieke 

kenmerken van het gehele project, zo nodig 

met inbegrip van de ondergrond, en de 

eisen met betrekking tot water- en 

landgebruik tijdens de bouw-, bedrijfs- en 

indien toepasselijk sloopfase; 

b) een beschrijving van de voornaamste 

kenmerken van de productieprocessen, 

bijvoorbeeld aard en hoeveelheden van de 

gebruikte materialen, energie en natuurlijke 

hulpbronnen (waaronder water, land, 

bodem en biodiversiteit); 

b) een beschrijving van de voornaamste 

kenmerken van de productieprocessen, 

bijvoorbeeld aard en hoeveelheden van de 

gebruikte materialen, energie en natuurlijke 

hulpbronnen (waaronder water, land, 

bodem en biodiversiteit); 

c) een prognose van de aard en de 

hoeveelheid van de verwachte residuen en 

emissies (water-, lucht-, bodem- en 

ondergrondverontreiniging, geluidshinder, 

c) een prognose van de aard en de 

hoeveelheid van de verwachte residuen en 

emissies (water-, lucht-, bodem- en 

ondergrondverontreiniging, geluidshinder, 
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trillingen, licht, warmte, straling enz.) ten 

gevolge van het functioneren van het 

voorgestelde project. 

trillingen, licht, warmte, straling enz.) ten 

gevolge van het functioneren van het 

voorgestelde project. 

2. Een beschrijving van de technische, 

locatiespecifieke of andere aspecten 

(bijvoorbeeld met betrekking tot het 

projectontwerp, de technische capaciteit, 

omvang en schaal) van de overwogen 

alternatieven, waaronder de aanduiding 

van dat met het geringste milieueffect, en 

een opgave van de belangrijkste redenen 

voor de gemaakte keuze, met 

inachtneming van de milieueffecten. 

2. Een beschrijving van de technische, 

locatiespecifieke of andere aspecten 

(bijvoorbeeld met betrekking tot het 

projectontwerp, de technische capaciteit, 

omvang en schaal) van de door de 

opdrachtgever overwogen redelijke 

alternatieven, die relevant zijn voor het 

voorgestelde project en de specifieke 

kenmerken van het project en die een 

vergelijkende beoordeling mogelijk maken 

van de duurzaamheid van de overwogen 

alternatieven in het licht van hun 

wezenlijke effecten, en een opgave van de 

belangrijkste redenen voor de gemaakte 

keuze. 

3. Een beschrijving van de relevante 

aspecten van de bestaande toestand van het 

milieu en de mogelijke ontwikkeling 

daarvan als het project niet wordt 

uitgevoerd (referentiescenario). Deze 

beschrijving moet betrekking hebben op 

alle bestaande milieuproblemen die 

relevant zijn voor het project, met name die 

welke betrekking hebben op gebieden die 

vanuit milieuoogpunt van bijzonder belang 

zijn en op het gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen. 

3. Een beschrijving van de relevante 

aspecten van de huidige toestand van het 

milieu. Deze beschrijving moet betrekking 

hebben op alle bestaande milieuproblemen 

die relevant zijn voor het project, met name 

die welke betrekking hebben op gebieden 

die vanuit milieuoogpunt van bijzonder 

belang zijn en op het gebruik van 

natuurlijke hulpbronnen. 

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 

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 

(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 
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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. 

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. 

5. Een beschrijving van de waarschijnlijk 

aanzienlijke milieueffecten van het 

voorgestelde project ten gevolge van, 

onder meer: 

5. Een beschrijving van de waarschijnlijk 

aanzienlijke milieueffecten van het 

voorgestelde project ten gevolge van, 

onder meer: 

a) het bestaan van het project; a) het bestaan van het project; 

b) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 

met name land, bodem, water, 

biodiversiteit en de ecosysteemdiensten die 

zij levert, waarbij voor zover mogelijk 

rekening wordt gehouden met de 

beschikbaarheid van deze hulpbronnen in 

het licht van de veranderende 

klimaatomstandigheden; 

b) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 

met name land, bodem, water en 

biodiversiteit, met inbegrip van flora en 

fauna; 

c) de uitstoot van verontreinigende stoffen, 

geluidshinder, trillingen, licht, warmte, 

straling, het ontstaan van milieuhinder en 

het wegwerken van afvalstoffen; 

c) de uitstoot van verontreinigende stoffen, 

geluidshinder, trillingen, licht, warmte, 

straling, het ontstaan van milieuhinder en 

het wegwerken van afvalstoffen; 

d) de risico's voor de menselijke 

gezondheid, het cultureel erfgoed of het 

milieu (bijvoorbeeld door ongevallen of 

rampen); 

d) de risico's voor de menselijke 

gezondheid, het cultureel erfgoed of het 

milieu (bijvoorbeeld door ongevallen of 

rampen) die redelijkerwijs als kenmerkend 

voor het type project kunnen worden 

beschouwd; 

e) de cumulatie van effecten met andere 

projecten en activiteiten; 

Schrappen 

f) de uitstoot van broeikasgassen, onder 

meer van landgebruik, verandering in 

landgebruik en bosbouw; 

f) de uitstoot van broeikasgassen, onder 

meer van landgebruik, verandering in 

landgebruik en bosbouw; 

g) de gebruikte technologieën en stoffen; g) de gebruikte technologieën en stoffen; 

h) hydromorfologische veranderingen. h) hydromorfologische veranderingen. 

De beschrijving van de waarschijnlijk 

aanzienlijke milieueffecten moet 

betrekking hebben op de directe en, in 

De beschrijving van de waarschijnlijk 

aanzienlijke milieueffecten moet 

betrekking hebben op de directe en, in 
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voorkomend geval, de indirecte, 

secundaire, cumulatieve en 

grensoverschrijdende effecten op korte, 

middellange en lange termijn, permanente 

en tijdelijke, positieve en negatieve 

effecten van het project. Bij deze 

beschrijving moet rekening worden 

gehouden met de op EU- of op 

lidstaatniveau vastgestelde doelstellingen 

inzake milieubescherming, die relevant zijn 

voor het project. 

voorkomend geval, de indirecte, 

secundaire, cumulatieve en 

grensoverschrijdende effecten op korte, 

middellange en lange termijn, permanente 

en tijdelijke, positieve en negatieve 

effecten van het project. Bij deze 

beschrijving moet rekening worden 

gehouden met de op EU- of op 

lidstaatniveau vastgestelde doelstellingen 

inzake milieubescherming, die relevant zijn 

voor het project. 

6. Een beschrijving van de methoden die 

gebruikt zijn voor de beoordeling van de in 

punt 5 bedoelde milieueffecten, alsook een 

overzicht van de belangrijkste 

onzekerheden en de invloed daarvan op de 

geraamde effecten en de selectie van het 

alternatief dat de voorkeur geniet. 

6. Een beschrijving van de methoden die 

gebruikt zijn voor de beoordeling van de in 

punt 5 bedoelde milieueffecten, alsook een 

overzicht van de belangrijkste 

onzekerheden en de invloed daarvan op de 

geraamde effecten en de selectie van het 

alternatief dat de voorkeur geniet. 

7. Een beschrijving van de beoogde 

maatregelen om de in punt 5 bedoelde 

aanzienlijke nadelige milieueffecten te 

voorkomen, te beperken en zo mogelijk te 

verhelpen en, in voorkomend geval, van 

eventuele voorgestelde toezichtsregelingen, 

inclusief de voorbereiding van een analyse 

van de nadelige milieueffecten na de 

uitvoering van het project. In deze 

beschrijving moet worden uitgelegd in 

welke mate aanmerkelijke nadelige 

effecten worden beperkt of 

gecompenseerd, met betrekking tot zowel 

de bouwfase als de operationele fase. 

7. Een beschrijving van de beoogde 

maatregelen om de in punt 5 bedoelde 

aanzienlijke nadelige milieueffecten in de 

eerste plaats te voorkomen en te beperken 

en als laatste redmiddel te verhelpen en, in 

voorkomend geval, van eventuele 

voorgestelde toezichtsregelingen, inclusief 

de voorbereiding van een analyse van de 

nadelige milieueffecten na de uitvoering 

van het project. In deze beschrijving moet 

worden uitgelegd in welke mate 

aanmerkelijke nadelige effecten worden 

voorkomen, beperkt of gecompenseerd, 

met betrekking tot zowel de bouwfase als 

de operationele fase. 

8. Een beoordeling van de risico’s van 

natuurlijke en door de mens veroorzaakte 

rampen en het risico op ongevallen 

waarvoor het project kwetsbaar kan zijn en, 

in voorkomend geval, een beschrijving van 

de geplande maatregelen ter voorkoming 

van dergelijke risico’s en van de 

maatregelen inzake paraatheid en 

reactievermogen bij noodsituaties 

(bijvoorbeeld maatregelen uit hoofde van 

Richtlijn 96/82/EG, zoals gewijzigd). 

8. Een beoordeling van de waarschijnlijke 

risico’s van natuurlijke en door de mens 

veroorzaakte rampen en het risico op 

ongevallen waarvoor het project kwetsbaar 

kan zijn en, in voorkomend geval, een 

beschrijving van de geplande maatregelen 

ter voorkoming van dergelijke risico’s en 

van de maatregelen inzake paraatheid en 

reactievermogen bij noodsituaties. 

9. Een niet-technische samenvatting van de 

overeenkomstig bovengenoemde punten 

9. Een niet-technische samenvatting van de 

overeenkomstig bovengenoemde punten 
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verstrekte informatie. verstrekte informatie. 

10. Een aanduiding van de moeilijkheden 

(technische gebreken of ontbrekende 

kennis) die de ontwikkelaar eventueel heeft 

ondervonden bij het verzamelen van de 

vereiste informatie en van de bronnen die 

zijn gebruikt voor de gemaakte 

beschrijvingen en beoordelingen, alsmede 

een overzicht van de belangrijkste 

onzekerheden en de invloed daarvan op de 

geraamde effecten en de selectie van het 

alternatief dat de voorkeur geniet. 

10. Een aanduiding van de moeilijkheden 

(technische gebreken of ontbrekende 

kennis) die de ontwikkelaar eventueel heeft 

ondervonden bij het verzamelen van de 

vereiste informatie en van de bronnen die 

zijn gebruikt voor de gemaakte 

beschrijvingen en beoordelingen, alsmede 

een overzicht van de belangrijkste 

onzekerheden en de invloed daarvan op de 

geraamde effecten en de selectie van het 

alternatief dat de voorkeur geniet. 

Or. en 

 

 


