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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 

när verksamheten pågår. 

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 

när verksamheten pågår. 

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ 

2. En beskrivning av aspekter som rör 
teknik, lokalisering m.m. hos de rimliga 
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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. 

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. 

5. En beskrivning av de troliga, mer 

betydande miljöeffekterna av bland annat, 

5. En beskrivning av de troliga, mer 

betydande miljöeffekterna av bland annat, 



 

AM\1005255SV.doc  PE515.950v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

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 
att förebygga, minska och om möjligt 
motverka sådana betydande negativa 

7. En beskrivning av planerade 
prioriterade åtgärder för att i första hand 
förebygga och minska och i sista hand 
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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. 

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 katastrofrisker och 
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 



 

AM\1005255SV.doc  PE515.950v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

2.10.2013 A7-0277/130 

Ändringsförslag  130 
Cristina Gutiérrez-Cortines 
för PPE-gruppen 

 

Betänkande A7-0277/2013 
Andrea Zanoni 
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 

 

 


