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Artikel 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Artikel 4 ska ändras på följande sätt: (4) Artikel 4 ska ersättas med följande: 

a) Punkterna 3 och 4 ska ersättas med 

följande: 

”Artikel 4 

 1. Om inte annat följer av artikel 2.4 ska 

projekt som redovisas i bilaga I bli 

föremål för en bedömning i enlighet med 

artiklarna 5–10. 

 2. Om inte annat följer av artikel 2.4 ska 

medlemsstaterna när det gäller projekt 

som redovisas i bilaga II bestämma om 

projektet ska bli föremål för en 

bedömning i enlighet med artiklarna 5–

10. Medlemsstaterna ska bestämma detta 

genom 

 a) granskning från fall till fall, 

 eller 

 b) gränsvärden eller kriterier som 

fastställs av medlemsstaten. 

 Medlemsstaterna får besluta att tillämpa 

båda de förfaranden som anges i leden a 

och b. 

”3. Exploatören ska när det gäller projekt 

som redovisas i bilaga II ge information 

om projektets art, dess potentiella 

miljöpåverkan och planerade åtgärder för 

att undvika och minska betydande effekter. 

3. Exploatören ska när det gäller projekt 

som redovisas i bilaga II ge 

sammanfattande information om 

projektets art, dess potentiella 

miljöpåverkan och planerade åtgärder för 
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En detaljerad förteckning över vilken 

information som ska lämnas finns i 

bilaga II.A. 

att undvika och minska betydande effekter. 

En detaljerad förteckning över vilken 

information som ska lämnas finns i 

bilaga II.A. Den information som ska 

lämnas av exploatören ska hållas så 

kortfattad som möjligt och begränsas till 

de väsentliga punkter som gör det möjligt 

för den ansvariga myndigheten att fatta 

sitt beslut i enlighet med punkt 2. 

4. Vid granskning från fall till fall eller 

fastställande av gränsvärden eller kriterier 

enligt punkt 2, ska den ansvariga 

myndigheten beakta de urvalskriterier som 

rör projektets art och lokalisering samt dess 

potentiella miljöpåverkan. En detaljerad 

förteckning över vilka urvalskriterier som 

ska användas finns i bilaga III.” 

4. Vid granskning från fall till fall eller 

fastställande av gränsvärden eller kriterier 

enligt punkt 2, ska den ansvariga 

myndigheten beakta de relevanta 

urvalskriterier som rör projektets art och 

lokalisering samt dess potentiella 

miljöpåverkan. En detaljerad förteckning 

över urvalskriterier finns i bilaga III. 

b) Följande punkter ska läggas till som 

punkterna 5 och 6: 

 

”5. Den ansvariga myndigheten ska fatta 

sitt beslut enligt punkt 2, baserat på den 

information som exploatören lämnar och, i 

tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet 

av studier, preliminära kontroller eller 

bedömningar av miljöpåverkan som gjorts 

till följd av annan unionslagstiftning. Det 

beslut som anges i punkt 2 ska 

5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 

beslut enligt punkt 2, baserat på den 

information som exploatören lämnar i 

enlighet med punkt 3 och, i tillämpliga 

fall, med hänsyn till resultatet av studier, 

preliminära kontroller eller bedömningar 

av miljöpåverkan som gjorts till följd av 

annan unionslagstiftning. Det beslut som 

anges i punkt 2 ska 

a) innehålla uppgift om hur kriterierna i 

bilaga III har beaktats, 

 

b) innehålla uppgift om skälen till varför 

det krävs eller inte krävs en 

miljökonsekvensbedömning enligt 

artiklarna 5–10, 

b) innehålla uppgift om skälen till varför 

det krävs eller inte krävs en 

miljökonsekvensbedömning enligt 

artiklarna 5–10, i synnerhet med avseende 

på de relevanta kriterier som förtecknas i 

bilaga III, 

c) innehålla en beskrivning av planerade 

åtgärder för att undvika, förebygga och 

minska betydande miljöpåverkan, i de fall 

det beslutas att det inte behöver göras 

någon miljökonsekvensbedömning enligt 

artiklarna 5–10, 

c) innehålla en beskrivning av planerade 

åtgärder för att undvika, förebygga och 

minska betydande miljöpåverkan, i de fall 

det beslutas att det inte behöver göras 

någon miljökonsekvensbedömning enligt 

artiklarna 5–10, 

d) offentliggöras. d) offentliggöras. 

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt 
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beslut enligt punkt 2 inom tre månader 

från den dag då tillståndsansökan lämnades 

och förutsatt att exploatören har lämnat all 

information som krävs. 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. 

beslut enligt punkt 2 inom en av 

medlemsstaten fastställd period på högst 

90 dagar från den dag då tillståndsansökan 

lämnades och förutsatt att exploatören har 

lämnat all information som krävs enligt 

punkt 3. 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 

60 dagar. i så fall ska den ansvariga 

myndigheten informera exploatören 

skriftligen om skälen till detta och om 

beräknat beslutsdatum. 

Om projektet ska bli föremål för en 

miljökonsekvensbedömning i enlighet med 

artiklarna 5–10, ska beslutet enligt punkt 2 

i den här artikeln innehålla den 

information som anges i artikel 5.2.” 

Om projektet ska bli föremål för en 

miljökonsekvensbedömning i enlighet med 

artiklarna 5–10, ska beslutet enligt punkt 2 

i den här artikeln innehålla det yttrande 

som anges i artikel 5.2, om ett sådant 

yttrande har begärts i enlighet med den 

artikeln.” 

Or. en 
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2. Den ansvariga myndigheten ska, efter 

samråd med de myndigheter som avses i 

artikel 6.1 exploatören, besluta hur 

omfattande och detaljerad den information 

ska vara som exploatören ska lämna i 

miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 

den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa 

2. Om exploatören så begär ska den 

ansvariga myndigheten, efter samråd med 

de myndigheter som avses i artikel 6.1 och 

exploatören, avge ett yttrande över hur 

omfattande och detaljerad den information 

ska vara som exploatören ska lämna i 

miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i 

den här artikeln, medräknat i synnerhet 

a) vilka beslut och yttranden som ska 

inhämtas, 

 

b) vilka myndigheter och delar av 

allmänheten som väntas vara berörda, 

b) vilka myndigheter och delar av 

allmänheten som väntas vara berörda, 

c) förfarandets olika stadier och deras 

varaktighet, 

c) förfarandets olika stadier och 

tidsramarna för deras varaktighet, 

d) skäliga och relevanta alternativ till 

projektet och dess specifika egenskaper, 

d) skäliga alternativ som exploatören kan 

överväga och som är relevanta för 

projektet, dess specifika egenskaper och 

dess betydande miljöpåverkan, 

e) de miljöförhållanden som avses i 

artikel 3 och som antas utsättas för 

betydande påverkan, 

 

f) vilken information som ska lämnas och 

som är relevant med hänsyn till vad som 

utmärker ett visst projekt eller en viss typ 

av projekt, 

f) vilken information som ska lämnas och 

som är relevant med hänsyn till vad som 

utmärker ett visst projekt eller en viss typ 

av projekt, 

g) vilken information och kunskap som g) vilken information och kunskap som 
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finns och som kan inhämtas på andra 

beslutsnivåer eller genom annan 

unionslagstiftning, och de 

bedömningsmetoder som ska användas. 

finns och som kan inhämtas på andra 

beslutsnivåer eller genom annan 

unionslagstiftning, och de 

bedömningsmetoder som ska användas. 

Den ansvariga myndigheten kan även söka 

stöd från de auktoriserade och tekniskt 

behöriga experter som avses i punkt 3 i den 

här artikeln. Den ansvariga myndigheten 

får senare endast begära mer information 

av exploatören om detta är motiverat till 

följd av nya omständigheter och om 

myndigheten anger skälen till detta. 

Den ansvariga myndigheten kan även söka 

stöd från de oberoende och behöriga 

experter som avses i punkt 3 i den här 

artikeln. Den ansvariga myndigheten får 

senare endast begära mer information av 

exploatören om detta är motiverat till följd 

av nya omständigheter och om 

myndigheten anger skälen till detta. 

Or. en 

 

 


