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10.9.2013 A7-0277/109 

Ändringsförslag  109 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
för PPE-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 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 8 Artikel 8 

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 vederbörligen beaktas och bedömas i 
detalj vid tillståndsgivningen. När ett 
beslut om att bevilja eller avslå en 
tillståndsansökan har fattats, ska den eller 
de ansvariga myndigheterna informera 
allmänheten enligt gällande förfaranden 
och låta allmänheten få tillgång till 
följande uppgifter: 

a) Den ansvariga myndighetens 
miljökonsekvensbedömning som avses i 
artikel 3 och de miljövillkor som bifogas 
beslutet, inklusive en beskrivning av de 
huvudsakliga åtgärderna för att undvika, 
minska och om möjligt motverka 
betydande negativ påverkan. 

a) Resultaten från den ansvariga 
myndighetens miljökonsekvensbedömning 
som avses i artikel 3, inbegripet en 
sammanfattning av mottagna iakttagelser 
och synpunkter enligt artiklarna 6 och 7, 
och de miljövillkor som bifogas beslutet, 
inklusive en beskrivning av de 
huvudsakliga åtgärderna för att undvika, 
minska och om möjligt motverka 
betydande negativ påverkan. 

b) De huvudsakliga skälen till att välja det 
aktuella projektet, framför andra 
alternativ som övervägts, inklusive en 
bedömning av hur det befintliga 
miljötillståndet väntas utveckla sig om 
projektet inte genomförs 

b) En översikt över de huvudalternativ 
som exploatören övervägt, med angivande 
av de huvudsakliga skälen till den valda 
lösningen, med beaktande av 
miljöeffekterna. 
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(referensscenario). 

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

 

d) En sammanfattande förklaring av hur 
miljöhänsyn har integrerats i 
tillståndsgivningen och hur resultaten av 
samråden och de uppgifter som inhämtats 
enligt artiklarna 5, 6 och 7 har införlivats 
eller på annat sätt beaktats. 

d) En sammanfattande förklaring av hur 
miljöhänsyn har integrerats i 
tillståndsgivningen och hur miljörapporten 
och resultaten av samråden och de 
uppgifter som inhämtats enligt artiklarna 5, 
6 och 7 har införlivats eller på annat sätt 
beaktats. 

För projekt som antas ha betydande negativ 
gränsöverskridande påverkan ska den 
ansvariga myndigheten ange om den inte 
har beaktat synpunkter som den utsatta 
medlemsstaten lämnat under de samråd 
som hållits i enlighet med artikel 7. 

För projekt som antas ha betydande negativ 
gränsöverskridande påverkan ska den 
ansvariga myndigheten ange om den inte 
har beaktat synpunkter som den utsatta 
medlemsstaten lämnat under de samråd 
som hållits i enlighet med artikel 7. 

2. Om den ansvariga myndigheten, 
baserat på de samråd som hållits och de 
uppgifter som inhämtats enligt 
artiklarna 5, 6 och 7, kommer fram till att 
ett projekt kommer att få betydande 
negativ miljöpåverkan ska den ansvariga 
myndigheten, så snart som möjligt och i 
nära samarbete med de myndigheter som 
avses i artikel 6.1 och med exploatören, ta 
ställning till om den miljörapport som 
avses i artikel 5.1 bör ses över och 
projektet ändras för att undvika eller 
minska dessa negativa effekter och om det 
behövs ytterligare avhjälpnings- eller 
kompensationsåtgärder. 

2. Den ansvariga myndigheten ska, så snart 
som möjligt och efter att ha samrått med 
de myndigheter som avses i artikel 6.1 och 
med exploatören, ta ställning till om 
tillståndsansökan bör avslås eller om den 
miljörapport som avses i artikel 5.1 bör ses 
över och projektet ändras för att undvika 
eller minska dessa negativa effekter och 
om det på grundval av gällande 
lagstiftning behövs ytterligare 
avhjälpnings- eller kompensationsåtgärder. 

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, på grundval av 
gällande lagstiftning, se till att tillståndet 
innehåller åtgärder för att kontrollera den 
betydande negativa miljöpåverkan. 

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

Befintliga kontrollförfaranden som följer 
av annan unionslagstiftning kan 
användas i tillämpliga fall. 

 

3. När alla nödvändiga uppgifter har 
inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och 
överlämnats till den ansvariga 
myndigheten, däribland eventuella 
specifika bedömningar som krävs enligt 
annan unionslagstiftning, och de samråd 
som avses i artiklarna 6 och 7 har avslutats, 
ska den behöriga myndigheten färdigställa 
sin miljökonsekvensbedömning av 
projektet inom tre månader. 

3. När alla nödvändiga uppgifter har 
inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och 
överlämnats till den ansvariga 
myndigheten, däribland eventuella 
specifika bedömningar som krävs enligt 
annan unionslagstiftning, och de samråd 
som avses i artiklarna 6 och 7 har avslutats, 
ska den ansvariga myndigheten färdigställa 
sin miljökonsekvensbedömning av 
projektet inom en av medlemsstaten 
fastställd period på högst 90 dagar. 

Beroende på projektets art, komplexitet, 
lokalisering och omfattning kan den 
ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen 
med ytterligare tre månader; i så fall ska 
den ansvariga myndigheten informera 
exploatören om skälen till detta och om 
beräknat beslutsdatum. 

Beroende på projektets art, komplexitet, 
lokalisering och omfattning kan den 
ansvariga myndigheten undantagsvis 
förlänga tidsfristen ytterligare en gång med 
en av medlemsstaten fastställd period på 
högst 90 dagar; i så fall ska den ansvariga 
myndigheten skriftligen informera 
exploatören om skälen till detta och om 
beräknat beslutsdatum. 

4. Innan beslut om att bevilja eller avslå 
en tillståndsansökan fattas, ska den 
ansvariga myndigheten kontrollera att 
informationen i den miljörapport som 
avses i artikel 5.1 är uppdaterad, särskilt 
ifråga om planerade åtgärder för att 
förebygga, minska och om möjligt 
avhjälpa eventuella betydande negativa 
effekter.” 

 

 __________ 
* EUT L 312, 22.11.2008, s. 3. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/110 

Ändringsförslag  110 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
för PPE-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 
Direktiv 2011/92/EU 
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 
efter 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, om exploatören ansöker om 
att fortsätta miljökonsekvensbedömningen 
av sitt projekt i enlighet med 
bestämmelserna i deras ändrade lydelse. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/111 

Ändringsförslag  111 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
för PPE-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 – led -1 (nytt) 
Direktiv 2011/92/EU 
Bilaga I 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) Bilaga I ska ändras på följande sätt: 

 a) Rubriken ska ersättas med följande: 

 ”PROJEKT SOM AVSES I ARTIKEL 4.1 
(PROJEKT SOM OMFATTAS AV 
OBLIGATORISK 
MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING)” 

 c) Punkt 7 a ska ersättas med följande: 

 ”a) Anläggning av järnvägslinjer för 
fjärrtrafik samt flygplatser […]” 

 d) Följande led ska införas i punkt 7: 

 ”aa) Fastställande av inflygnings- och 
startleder på flygplatser för att ansluta till 
flygnätet.” 

 e) Följande punkter ska införas som 
punkterna 14a och 14b: 

 ”14a. Prospektering, bedömning och 
utvinning av råolja och/eller naturgas 
som är fångad i gasbärande lager av 
skiffer eller i andra sedimentära bergarter 
med samma eller mindre 
genomtränglighet och porositet, oavsett 
vilka kvantiteter som utvinns.  

 14b. Prospektering och utvinning av 
naturgas från kolflötsar, oavsett vilka 
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kvantiteter som utvinns.”  

 f) Punkt 19 ska ersättas med följande: 

 ”19. Stenbrott och gruvdrift i dagbrott där 
verksamhetsområdet är mer än 25 hektar, 
anläggningar för guldutvinning genom 
cyanidlakning eller torvtäkt med ett 
verksamhetsområde på mer än 
150 hektar.” 

 g) Punkt 20 ska ersättas med följande: 

 ”20. Anläggning, ändring och/eller 
utbyggnad av elledningar (luftledningar, 
underjordiska eller blandade ledningar) 
och/eller förstärkning av befintliga 
ledningar, med en spänning på 220 kV 
eller mer och en längd på mer än 15 km, 
och anläggning och/eller ombyggnad av 
tillhörande stationer 
(transformatorstationer, stationer för 
omvandling av strömtyp eller övergång till 
eller från automatisk underjordisk).”  

 h) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 24a: 

 ”24a. Temaparker och golfbanor anlagda 
i områden med vattenbrist, hög risk för 
ökenutbredning eller torka.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/112 

Ändringsförslag  112 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
för PPE-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 – led -1 (nytt) 
Direktiv 2011/92/EU 
Bilaga I 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) Bilaga I ska ändras på följande sätt: 

 a) Rubriken ska ersättas med följande: 

 ”PROJEKT SOM AVSES I ARTIKEL 4.1 
(PROJEKT SOM OMFATTAS AV 
OBLIGATORISK 
MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING)” 

 c) Punkt 7 a ska ersättas med följande: 

 ”a) Anläggning av järnvägslinjer för 
fjärrtrafik samt flygplatser […]” 

 d) Följande led ska införas i punkt 7: 

 ”aa) Fastställande av inflygnings- och 
startleder på flygplatser för att ansluta till 
flygnätet.” 

 e) Följande punkter ska införas som 
punkterna 14a och 14b: 

 ”14a. Kommersiell utvinning av råolja 
och/eller naturgas som är fångad i 
gasbärande lager av skiffer eller i andra 
sedimentära bergarter med samma eller 
mindre genomtränglighet och porositet, 
om det utvinns mer än 500 ton eller 
500 000 m3 per dygn.  

 14b. Utvinning av naturgas från 
kolflötsar, om det utvinns mer än 
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500 000 m3 per dygn, frånsett utvinning 
av säkerhetsskäl.” 

 f) Punkt 19 ska ersättas med följande: 

 ”19. Stenbrott och gruvdrift i dagbrott där 
verksamhetsområdet är mer än 25 hektar, 
anläggningar för guldutvinning genom 
cyanidlakning eller torvtäkt med ett 
verksamhetsområde på mer än 
150 hektar.” 

 g) Punkt 20 ska ersättas med följande: 

 ”20. Anläggning, ändring och/eller 
utbyggnad av elledningar (luftledningar, 
underjordiska eller blandade ledningar) 
och/eller förstärkning av befintliga 
ledningar, med en spänning på 220 kV 
eller mer och en längd på mer än 15 km, 
och anläggning och/eller ombyggnad av 
tillhörande stationer 
(transformatorstationer, stationer för 
omvandling av strömtyp eller övergång till 
eller från automatisk underjordisk).”  

 h) Följande punkt ska läggas till som 
punkt 24a: 

 ”24a. Temaparker och golfbanor anlagda 
i områden med vattenbrist, hög risk för 
ökenutbredning eller torka.” 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/113 

Ändringsförslag  113 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
för PPE-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 – led -2 (nytt) 
Direktiv 2011/92/EU 
Bilaga IV 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

BILAGA IV – UPPGIFTER SOM AVSES 
I ARTIKEL 5.1 

BILAGA IV – UPPGIFTER SOM AVSES 
I ARTIKEL 5.1 (UPPGIFTER SOM 
EXPLOATÖREN SKA LÄMNA I 
MILJÖRAPPORTEN) 

1. En beskrivning av projektet, däribland 
särskilt 

1. En beskrivning av projektet, däribland 
särskilt 

 -a) en beskrivning av projektets 
lokalisering, 

a) en beskrivning av projektets fysiska 
karakteristika, i tillämpliga fall även under 
jord, och behovet av vatten och mark under 
uppbyggnads- och driftfaserna, 

a) en beskrivning av projektets fysiska 
karakteristika, i tillämpliga fall även under 
jord, och behovet av vatten och mark under 
uppbyggnads-, drift- och, i förekommande 
fall, rivningsfaserna, 

  

b) en beskrivning av vad som främst 
karakteriserar produktionsprocessen, t.ex. 
arten och mängden av de material, den 
energi och de naturresurser (inklusive 
vatten, mark, jord och biologisk mångfald) 
som används, 

b) en beskrivning av vad som främst 
karakteriserar produktionsprocessen, t.ex. 
arten och mängden av de material, den 
energi och de naturresurser (inklusive 
vatten, mark, jord och biologisk mångfald) 
som används, 

c) en uppskattning av typ och mängd av 
förväntade restprodukter och utsläpp 
(vatten-, luft- och markföroreningar (ovan 
och under jord), buller, vibrationer, ljus, 
värme, strålning, m.m.) som uppkommer 

c) en uppskattning av typ och mängd av 
förväntade restprodukter och utsläpp 
(vatten-, luft- och markföroreningar (ovan 
och under jord), buller, vibrationer, ljus, 
värme, strålning, m.m.) som uppkommer 
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när verksamheten pågår. när verksamheten pågår. 

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ 
som beaktats (t.ex. i fråga om projektets 
utformning, teknisk kapacitet, storlek och 
omfattning), inklusive angivelse av det 
alternativ som har minst miljöpåverkan, 
samt angivelse av de huvudsakliga skälen 
till det val som gjorts, bland annat med 
hänsyn till miljöpåverkan. 

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de rimliga 
alternativ som beaktats av exploatören 
(t.ex. i fråga om projektets utformning, 
tekniska kapacitet, storlek och omfattning) 
och som är relevanta för det föreslagna 
projektet och dess specifika egenskaper 
och som möjliggör en jämförande 
bedömning av alternativens hållbarhet 
mot bakgrund av deras betydande 
miljöpåverkan, samt angivande av de 
huvudsakliga skälen till det val som gjorts. 

3. En beskrivning av relevanta aspekter av 
det befintliga miljötillståndet och hur detta 
väntas utveckla sig om projektet inte 
genomförs (referensscenario). Denna 
beskrivning bör omfatta eventuella 
befintliga miljöproblem som är relevanta 
för projektet, t.ex. problem i områden som 
är av särskild miljömässig betydelse och 
utnyttjandet av naturresurser. 

3. En beskrivning av relevanta aspekter av 
miljöns nuvarande tillstånd och hur detta 
väntas utveckla sig om projektet inte 
genomförs. Denna beskrivning bör omfatta 
eventuella befintliga miljöproblem som är 
relevanta för projektet, t.ex. problem i 
områden som är av särskild miljömässig 
betydelse och utnyttjandet av naturresurser. 

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 
(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 
klimatförändringarna) 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. 
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5. En beskrivning av de troliga, mer 
betydande miljöeffekterna av bland annat, 

5. En beskrivning av de troliga, mer 
betydande miljöeffekterna av bland annat, 

a) projektet som helhet, a) projektet som helhet, 

b) utnyttjandet av naturresurser, bland 
annat mark, jord, vatten, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster, där 
hänsyn i möjligaste mån tas till tillgången 
till dessa resurser även i ljuset av 
förändrade klimatvillkor, 

b) utnyttjandet av naturresurser, framförallt 
jord, mark, vatten och biologisk mångfald, 
inklusive flora och fauna, 

c) utsläppen av föroreningar, buller, 
vibrationer, ljus, värme och strålning, 
uppkomsten av andra störningar samt 
bortskaffandet av avfall, 

c) utsläppen av föroreningar, buller, 
vibrationer, ljus, värme och strålning, 
uppkomsten av andra störningar samt 
bortskaffandet av avfall, 

d) risker för människors hälsa, kulturarv 
eller miljö (t.ex. på grund av olyckor eller 
katastrofer), 

d) risker för människors hälsa, kulturarv 
eller miljö (t.ex. på grund av olyckor eller 
katastrofer) som rimligen kan anses vara 
karakteristiska för projekttypen, 

e) effekternas kumulering med andra 
projekt och verksamheter, 

 

f) utsläpp av växthusgaser, bland annat från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, 

f) utsläpp av växthusgaser, bland annat från 
markanvändning, förändrad 
markanvändning och skogsbruk, 

g) teknik och ämnen som använts, g) teknik och ämnen som använts, 

h) hydromorfologiska förändringar. h) hydromorfologiska förändringar. 

Beskrivningen av betydande effekter som 
antas uppstå bör innefatta den direkta 
inverkan, liksom i förekommande fall varje 
indirekt, sekundär, kumulativ, 
gränsöverskridande, kort-, medel- eller 
långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv 
eller negativ inverkan av projektet. Vid 
beskrivningen bör hänsyn tas till de 
miljömål som fastställts på EU- eller 
medlemsstatsnivå och som är relevanta för 
projektet. 

Beskrivningen av betydande effekter som 
antas uppstå bör innefatta den direkta 
inverkan, liksom i förekommande fall varje 
indirekt, sekundär, kumulativ, 
gränsöverskridande, kort-, medel- eller 
långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv 
eller negativ inverkan av projektet. Vid 
beskrivningen bör hänsyn tas till de 
miljömål som fastställts på unionsnivå eller 
medlemsstatsnivå och som är relevanta för 
projektet. 

6. En beskrivning av de metoder som 
använts för att i förväg bedöma de 
miljöeffekter som avses i punkt 5, samt en 
redogörelse av de huvudsakliga 
osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar 
beräkningarna och valet av det föredragna 
alternativet. 

6. En beskrivning av de metoder som 
använts för att i förväg bedöma de 
miljöeffekter som avses i punkt 5, samt en 
redogörelse av de huvudsakliga 
osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar 
beräkningarna och valet av det föredragna 
alternativet. 

7. En beskrivning av planerade åtgärder för 7. En beskrivning av planerade prioriterade 
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att förebygga, minska och om möjligt 
motverka sådana betydande negativa 
miljöeffekter som avses i punkt 5 och i 
förekommande fall en beskrivning av 
föreslagna kontrollförfaranden, inklusive 
utarbetandet av en efterhandsanalys av de 
negativa miljöeffekterna. Denna 
beskrivning bör innefatta i vilken 
utsträckning betydande negativa effekter 
begränsas eller motverkas och bör omfatta 
både uppbyggnads- och driftfasen. 

åtgärder för att i första hand förebygga 
och minska och i sista hand motverka 
sådana betydande negativa miljöeffekter 
som avses i punkt 5 och i förekommande 
fall en beskrivning av föreslagna 
kontrollförfaranden, inklusive utarbetandet 
av en efterhandsanalys av de negativa 
miljöeffekterna. Denna beskrivning bör 
innefatta i vilken utsträckning betydande 
negativa effekter förebyggs, minskas eller 
motverkas och bör omfatta både 
uppbyggnads- och driftfasen. 

8. En bedömning av de katastrofrisker och 
olycksrisker som projektet kan vara 
känsligt för och, i förekommande fall, en 
beskrivning av planerade åtgärder för att 
förebygga sådana risker, samt 
beredskapsåtgärder (t.ex. de åtgärder som 
krävs enligt direktiv 96/82/EG i ändrad 
lydelse). 

8. En bedömning av de olycksrisker som 
projektet sannolikt kan vara känsligt för 
och, i förekommande fall, en beskrivning 
av planerade åtgärder för att förebygga 
sådana risker, samt beredskapsåtgärder. 

9. En icke-teknisk sammanfattning av de 
uppgifter som anges i ovanstående punkter. 

9. En icke-teknisk sammanfattning av de 
uppgifter som anges i ovanstående punkter. 

10. En beskrivning av eventuella problem 
(tekniska brister eller bristande 
sakkunskap) som exploatören stött på vid 
sammanställningen av den information 
som krävs och en angivelse av de källor 
som använts vid beskrivningar och 
bedömningar, samt en redogörelse av de 
huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna och hur 
de påverkar beräkningarna och valet av det 
föredragna alternativet.” 

10. En beskrivning av eventuella problem 
(tekniska brister eller bristande 
sakkunskap) som exploatören stött på vid 
sammanställningen av den information 
som krävs och en angivelse av de källor 
som använts vid beskrivningar och 
bedömningar, samt en redogörelse av de 
huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna och hur 
de påverkar beräkningarna och valet av det 
föredragna alternativet.” 

Or. en 

 
 


