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Muudatusettepanek 62
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Direktiivi 2011/92/EL on vaja muuta, et 
parandada keskkonnamõju hindamise 
menetluse kvaliteeti, ühtlustada menetluse 
erinevad etapid ning tugevdada sidusust ja 
sünergiat ELi muude õigusaktide ja 
meetmetega, samuti liikmesriikide 
väljatöötatud strateegiate ja meetmetega 
riikide pädevusse kuuluvates 
valdkondades.

(3) Direktiivi 2011/92/EL on vaja muuta, et 
parandada keskkonnamõju hindamise 
menetluse kvaliteeti, ühtlustada menetluse 
erinevad etapid, viia menetlus kooskõlla 
aruka reguleerimise põhimõtetega ning 
tugevdada sidusust ja sünergiat ELi muude 
õigusaktide ja meetmetega, samuti 
liikmesriikide väljatöötatud strateegiate ja 
meetmetega riikide pädevusse kuuluvates 
valdkondades.

Or. en

Selgitus

Aruka reguleerimise põhimõte tuleb lisada keskkonnamõju hindamise direktiivi 
muudatustesse, et vähendada eelkõige VKEde jaoks tarbetut regulatiivset koormust.

Muudatusettepanek 63
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Direktiivi 2011/92/EL on vaja muuta, et 
parandada keskkonnamõju hindamise 
menetluse kvaliteeti, ühtlustada menetluse 
erinevad etapid ning tugevdada sidusust ja 
sünergiat ELi muude õigusaktide ja 
meetmetega, samuti liikmesriikide 
väljatöötatud strateegiate ja meetmetega 
riikide pädevusse kuuluvates 
valdkondades.

(3) Direktiivi 2011/92/EL on vaja muuta, et 
parandada keskkonnamõju hindamise 
menetluse kvaliteeti, ühtlustada menetluse 
erinevad etapid ning tugevdada sidusust ja 
sünergiat ELi muude õigusaktide ja 
meetmetega, samuti liikmesriikide 
väljatöötatud strateegiate ja meetmetega 
riikide pädevusse kuuluvates 
valdkondades. Paljudel juhtudel on liiga 
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keerulised ning pikenenud 
haldusmenetlused tekitanud viivitusi ning 
lisariske keskkonna kaitsmisel. Sellega 
seoses peaks direktiivi 2011/92/EL üheks 
eesmärgiks olema menetluste 
lihtsustamine ning ühtlustamine. Tuleb 
kaaluda ühtse kontaktpunkti rajamise 
asjakohasust, et saaks korraldada 
kooskõlastatud hindamis- või 
ühismenetlusi juhul, kui on tarvis läbi viia 
mitu keskkonnamõju hindamist, näiteks 
piiriüleste projektide puhul, ning et 
määratleda täpsemad kriteeriumid 
kohustuslike hindamiste jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Direktiivi 2011/92/EL on vaja muuta, et 
parandada keskkonnamõju hindamise 
menetluse kvaliteeti, ühtlustada menetluse 
erinevad etapid ning tugevdada sidusust ja 
sünergiat ELi muude õigusaktide ja 
meetmetega, samuti liikmesriikide 
väljatöötatud strateegiate ja meetmetega 
riikide pädevusse kuuluvates 
valdkondades.

(3) Direktiivi 2011/92/EL on vaja muuta, et 
parandada keskkonnamõju hindamise 
menetluse kvaliteeti, ühtlustada menetluse 
erinevad etapid ning tugevdada sidusust ja 
sünergiat ELi muude õigusaktide ja 
meetmetega, samuti liikmesriikide 
väljatöötatud strateegiate ja meetmetega 
riikide pädevusse kuuluvates 
valdkondades. Paljudel juhtudel on liiga 
keerulised ning pikenenud 
haldusmenetlused tekitanud viivitusi ning 
lisariske keskkonna kaitsmisel. Sellega 
seoses peaks direktiivi 2011/92/EL üheks 
eesmärgiks olema menetluste 
lihtsustamine. Tuleb kaaluda ühtse 
kontaktpunkti rajamise asjakohasust, et 
saaks korraldada kooskõlastatud 
hindamis- või ühismenetlusi juhul, kui on 
tarvis läbi viia mitu keskkonnamõju 
hindamist, näiteks piiriüleste projektide 
puhul, ning et määratleda täpsemad 
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kriteeriumid kohustuslike hindamiste 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Keskkonnakaitse ühtlustatud ja 
võrdseks kohaldamiseks kogu Euroopa 
Liidus peaks komisjon, kui aluslepingute 
kaitsja tagama, et direktiivi 2011/92/EL 
sätted oleksid täidetud nii kvalitatiivsest 
kui ka menetluslikust küljest, kaasa 
arvatud üldsusega konsulteerimist ja 
üldsuse osalemist reguleerivad sätted.

Or. en

Muudatusettepanek 66
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Võimaliku piiriülese 
keskkonnamõjuga projektide korral 
peaksid osalevad liikmesriigid asutama 
võrdse esindatuse alusel ühise 
kontaktasutuse, mis tegeleb protsessi kõigi 
etappidega. Projekti lõplikuks 
kinnitamiseks peaks olema nõutud kõigi 
asjaomaste liikmesriikide nõusolek.

Or. de
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Muudatusettepanek 67
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Läbivaadatud direktiiv 2011/92/EL 
peaks veel tagama keskkonnakaitse 
paranemise, ressursside tõhusama 
kasutamise ning jätkusuutliku kasvu 
toetamise Euroopas. Selleks tuleb 
direktiivis ettenähtud menetlusi 
lihtsustada ja ühtlustada.

Or. de

Muudatusettepanek 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Viimase kümne aasta jooksul on 
poliitika kujundamisel suurenenud selliste 
keskkonnaküsimuste tähtsus nagu 
ressursitõhusus, bioloogiline mitmekesisus, 
kliimamuutused ja katastroofioht ning 
seepärast peaks neist hindamisel ja otsuste 
langetamisel saama olulise kaaluga 
elemendid, eelkõige taristuprojektide 
puhul.

(4) Viimase kümne aasta jooksul on 
poliitika kujundamisel suurenenud selliste 
keskkonnaküsimuste tähtsus nagu 
ressursitõhusus, bioloogiline mitmekesisus, 
kliimamuutused ja katastroofioht ning 
seepärast peaks neist hindamisel ja otsuste 
langetamisel saama olulise kaaluga 
elemendid, eelkõige taristuprojektide 
puhul. Komisjon peaks direktiivi 
2011/92/EL paremaks rakendamiseks 
ajaloo- ja kultuuripärandi kaitse osas 
esitama loetelu kriteeriumide ja 
näidustuste, sealhulgas visuaalse mõju 
kohta, kuna praegu puuduvad vastavad 
suunised.

Or. en
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Muudatusettepanek 69
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Viimase kümne aasta jooksul on 
poliitika kujundamisel suurenenud selliste 
keskkonnaküsimuste tähtsus nagu 
ressursitõhusus, bioloogiline mitmekesisus, 
kliimamuutused ja katastroofioht ning 
seepärast peaks neist hindamisel ja otsuste 
langetamisel saama olulise kaaluga 
elemendid, eelkõige taristuprojektide 
puhul.

(4) Viimase kümne aasta jooksul on 
poliitika kujundamisel suurenenud selliste 
keskkonnaküsimuste tähtsus nagu 
ressursitõhusus, bioloogiline mitmekesisus, 
kliimamuutused ja katastroofioht ning 
seepärast peaks neist hindamisel ja otsuste 
langetamisel saama olulise kaaluga 
elemendid, eelkõige taristuprojektide 
puhul. Komisjon peaks direktiivi 
2011/92/EL paremaks rakendamiseks 
ajaloo- ja kultuuripärandi kaitse osas 
esitama loetelu kriteeriumide ja 
näidustuste, sealhulgas visuaalse mõju 
kohta, kuna praegu puuduvad vastavad 
suunised.

Or. en

Muudatusettepanek 70
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Mullakaitse teemastrateegias ja 
ressursitõhusa Euroopa tegevuskavas 
rõhutatakse, kui tähtis on mulda säästvalt 
kasutada, ning seda, et on vaja tegeleda 
ajapikku toimuva asustusalade 
jätkusuutmatu laienemisega (maa 
hõivamine). Samuti tunnistatakse 20–22. 
juunil 2012 Rio de Janeiros toimunud ÜRO 
säästva arengu konverentsi 
lõppdokumendis maa hea majandamise (sh 
mulla majandamise) majanduslikku ja 
sotsiaalset tähtsust ning tõdetakse, et mulla 

(6) Mullakaitse teemastrateegias ja 
ressursitõhusa Euroopa tegevuskavas 
rõhutatakse, kui tähtis on mulda säästvalt 
kasutada, ning seda, et on vaja tegeleda 
ajapikku toimuva asustusalade 
jätkusuutmatu laienemisega (maa 
hõivamine). Samuti tunnistatakse 20–22. 
juunil 2012 Rio de Janeiros toimunud ÜRO 
säästva arengu konverentsi 
lõppdokumendis maa hea majandamise (sh 
mulla majandamise) majanduslikku ja 
sotsiaalset tähtsust ning tõdetakse, et mulla 
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degradeerumise peatamiseks on vaja võtta 
kiiresti meetmeid. Seepärast tuleks riiklike 
ja eraprojektide puhul arvesse võtta seda, 
kuidas projekt mõjutab maakasutust
(eelkõige maa hõivamist) ja mulda, 
sealhulgas selliseid aspekte nagu mulla 
orgaaniline aine, erosioon, mulla 
tihenemine, pinnase katmine, ning seda 
mõju vähendada; selleks tuleks muu hulgas 
koostada nõuetekohased maakasutuskavad 
ja –meetmed riigi, piirkonna ja kohalikult 
tasandil.

degradeerumise peatamiseks on vaja võtta 
kiiresti meetmeid. Seepärast tuleks riiklike 
ja eraprojektide puhul arvesse võtta seda, 
kuidas projekt mõjutab maakasutust
(eelkõige maa hõivamist ning toitainete, 
sööda ja taastuva toorme tootmiseks 
saadaoleva põllumajandus- ja metsamaa 
vähenemist) ja mulda, sealhulgas selliseid 
aspekte nagu mulla orgaaniline aine, 
erosioon, mulla tihenemine, pinnase 
katmine, ning seda mõju vähendada; 
selleks tuleks muu hulgas koostada 
nõuetekohased maakasutuskavad ja –
meetmed riigi, piirkonna ja kohalikult 
tasandil.

Or. de

Selgitus

Euroopa Komisjoni ettepaneku tingimuste kohaselt hakatakse keskkonnamõju hindamise 
osana esmakordselt kontrollima, millist mõju avaldab projekt maale. Kuid eesmärk kaitsta 
maad ei peaks hõlmama ainult puhtalt kvalitatiivseid keskkonnaaspekte, nagu mullaviljakust, 
vaid seda tuleks laiendada selle tagamiseks, et põllumajanduses ja metsanduses kasutatavat 
maad oleks piisavalt.

Muudatusettepanek 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kultuuripärandi ja maastike kaitsmine 
ja edendamine, mis on lahutamatu osa 
kultuuride mitmekesisusest, mida liit peab 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
167 lõike 4 kohaselt respekteerima ja 
edendama, võib toetuda mõistetele ja 
põhimõtetele, mis on esitatud asjaomastes 
Euroopa Nõukogu konventsioonides, 
eelkõige Euroopa arhitektuuripärandi 
kaitse konventsioonis, Euroopa 
maastikukonventsioonis ja 
raamkonventsioonis, mis käsitleb 

(11) Kultuuripärandi ja maastike kaitsmine 
ja edendamine, mis on lahutamatu osa 
kultuuride mitmekesisusest, mida liit peab 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
167 lõike 4 kohaselt respekteerima ja 
edendama, võib toetuda mõistetele ja 
põhimõtetele, mis on esitatud asjaomastes 
Euroopa Nõukogu konventsioonides, 
eelkõige Euroopa arhitektuuripärandi 
kaitse konventsioonis, Euroopa 
maastikukonventsioonis ja 
raamkonventsioonis, mis käsitleb 
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kultuuripärandi väärtust ühiskonnas. kultuuripärandi väärtust ühiskonnas, ning 
UNESCO 1976. aasta rahvusvahelises 
soovituses ajalooliste piirkondade kaitse 
ja nende rolli kohta kaasajas.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Visuaalne mõju on peamine 
kriteerium, mille järgi ajaloolise- ja 
kultuuripärandi, loodusmaastike ja 
linnapiirkondade säilitamisel hinnatakse 
keskkonnamõju; see on veel üks tegur, 
mida tuleks rakendada hindamiste käigus.

Or. es

Selgitus

Visuaalne mõju kui kriteerium on juba olemas selliste liikmesriikide siseriiklikes õigusaktides 
nagu Prantsusmaa, Itaalia ja Ühendkuningriik.

Muudatusettepanek 73
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Direktiivi 2011/92/EL kohaldamisel 
tuleb tagada konkurentsil põhinev 
ettevõtluskeskkond eelkõige väikeste ja
keskmise suurusega ettevõtjate jaoks, et 
toetada arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu kooskõlas komisjoni 
teatises „Euroopa 2020. aastal – Aruka, 

(12) Direktiivi 2011/92/EL kohaldamisel 
tuleb tagada arukas, jätkusuutlik ja 
kaasav majanduskasv kooskõlas komisjoni 
teatises „Euroopa 2020. aastal – Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia” seatud eesmärkidega.
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jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia” seatud eesmärkidega.

Or. es

Selgitus

Muudatusettepanek on tehtud teksti lihtsustamiseks. Ettevõtjate ja VKEde konkurentsivõime 
tagamine on alati positiivne eesmärk, kuid seda ei tohi kunagi pidada tähtsamaks kui 
keskkonnatagatisi, mida projektid peavad pakkuma.

Muudatusettepanek 74
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Direktiivi 2011/92/EL kohaldamisel 
tuleb tagada konkurentsil põhinev 
ettevõtluskeskkond eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate jaoks, et 
toetada arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu kooskõlas komisjoni 
teatises „Euroopa 2020. aastal – Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia” seatud eesmärkidega.

(12) Direktiivi 2011/92/EL kohaldamisel 
tuleb tagada konkurentsil põhinev 
ettevõtluskeskkond eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate jaoks, et 
toetada arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu kooskõlas komisjoni 
teatises „Euroopa 2020. aastal – Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia”19 seatud eesmärkidega ning 
hiljuti ajakohastatud tööstuspoliitika 
teatises „Tugevam Euroopa tööstus 
majanduse kasvuks ja taastumiseks“ 
(COM(2012)582).

Or. en

Selgitus

EL peab kasutama kõiki võimalusi, mida pakuvad olemasolevad keskkonna- ja 
tööstuspoliitika valdkonna poliitilised vahendid ning ELi tööstuspoliitika eesmärgi
saavutamiseks võtma omaks integreeritud lähenemisviisi. Keskkonnamõju hindamine (KMH) 
on oluline samm, mis võimaldab teatud tööstuslikel projektidel tõeks saada ja ELi majanduse 
arengule ja kasvule kaasa aidata.
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Muudatusettepanek 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Avaliku ja erasektori projektide 
puhul, millel võivad olla olulised 
tagajärjed keskkonnale, tuleks anda luba 
üksnes pärast selle märkimisväärse mõju 
hindamist, mida need projektid 
keskkonnale võivad avaldada. Hindamine 
tuleks läbi viia arendaja esitatud 
asjakohase teabe põhjal, mida vajadusel 
võivad täiendada asutused ja isikud, keda 
projekt mõjutada võib. Hindamise viivad 
läbi sõltumatud, akrediteeritud ja 
tehniliselt pädevad eksperdid, kelle 
teenuste eest tasumises peaksid osalema 
ka arendajad.

Or. lt

Muudatusettepanek 76
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Avaliku juurdepääsu ja 
läbipaistvuse tugevdamiseks tuleks igas 
liikmesriigis asutada keskne portaal, mis 
pakuks käesoleva direktiivi 
rakendamisega seoses elektrooniliselt 
ajakohast keskkonnainfot.

Or. en
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Muudatusettepanek 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Selleks et vähendada 
halduskoormust, lihtsustada 
otsustusprotsessi ja vähendada projekti 
kulusid, tuleks astuda vajalikke samme 
kriteeriumite standardimise suunas
kooskõlas määrusega (EL) 1025/2012 
Euroopa standardimise kohta1, mille 
eesmärk on toetada parimat võimalikku 
tehnoloogiat (PVT), parandada 
konkurentsivõimet ning vältida 
standardite erinevalt tõlgendamist.
_______________
1 EÜT L 316, 14.11.2012, lk 12.

Or. es

Muudatusettepanek 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12b) Pädevate haldusasutuste töö 
edasiseks lihtsustamiseks ja 
hõlbustamiseks tuleks koostada suunavad 
kriteeriumid, milles võetaks arvesse 
majandusliku ja tööstusliku tegevuse eri 
sektorite omadusi. See peaks põhinema 
juhistel, mis on toodud direktiivi 
92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta1 artiklis 6.
_______________
1 ELT L 206, 22.07.92, lk 7.
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Or. es

Muudatusettepanek 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) Ajaloo- ja kultuuripärandi 
parimaks võimalikuks säilitamiseks 
peaksid komisjon ja/või liikmesriigid 
koostama suunavad kriteeriumid.

Or. es

Selgitus

Paljudel juhtudel ei ole ametiasutused täiesti teadlikud, milliseid kriteeriume seoses ajaloolise 
ja kultuuripärandi kaitsega kohaldada või hinnata. See meede toob suurema kindluse.

Muudatusettepanek 80
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kogemus on näidanud, et 
tsiviilhädaolukorras võib direktiivi 
2011/92/EL sätete järgimine olla kahjulik 
ning seetõttu tuleks kehtestada sätted, 
millega lubataks liikmesriikidel teatavas 
olukorras kõnealune direktiiv rakendamata 
jätta.

(13) Kogemus on näidanud, et 
tsiviilhädaolukorras võib direktiivi 
2011/92/EL sätete järgimine olla kahjulik 
ning seetõttu tuleks kehtestada sätted, 
millega lubataks liikmesriikidel
erandkorras kõnealune direktiiv 
rakendamata jätta projektide suhtes, mille 
ainuke eesmärk on reageerida 
tsiviilhädaolukordadele, mille kohta tuleb 
asjakohast teavet edastada komisjonile ja 
asjaomasele üldsusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kogemus on näidanud, et 
tsiviilhädaolukorras võib direktiivi 
2011/92/EL sätete järgimine olla kahjulik 
ning seetõttu tuleks kehtestada sätted, 
millega lubataks liikmesriikidel teatavas 
olukorras kõnealune direktiiv rakendamata 
jätta.

(13) Kogemus on näidanud, et 
tsiviilhädaolukorras võib direktiivi 
2011/92/EL sätete järgimine olla kahjulik 
ning seetõttu tuleks kehtestada sätted, 
millega lubataks liikmesriikidel
erandolukorras ja pärast asjaomase 
üldsusega konsulteerimist kõnealune 
direktiiv rakendamata jätta.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Kogemus on näidanud, et 
tsiviilhädaolukorras võib direktiivi 
2011/92/EL sätete järgimine olla kahjulik 
ning seetõttu tuleks kehtestada sätted, 
millega lubataks liikmesriikidel teatavas 
olukorras kõnealune direktiiv rakendamata 
jätta.

(13) Kogemus on näidanud, et 
tsiviilhädaolukorras võib direktiivi 
2011/92/EL sätete järgimine olla kahjulik 
ning seetõttu tuleks kehtestada sätted, 
millega lubataks liikmesriikidel teatavas 
olukorras kõnealune direktiiv rakendamata 
jätta. Sellega seoses peaks käesolev 
direktiiv arvesse võtma Espoo 
konventsiooni sätteid, mis piiriüleste 
projektide korral kohustavad osavõtvaid 
liikmesriike vastastikku teavitama ja
konsulteerima. Selliste piiriüleste 
projektide puhul peaks komisjon võtma 
endale vajaduse ja võimaluse korral 
ennetava ja toetava rolli.

Or. en
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Muudatusettepanek 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13a) Projektide keskkonnamõju 
hindamise juures tuleb kinni pidada 
proportsionaalsuse põhimõttest. Nõuded, 
mida esitatakse projekti keskkonnamõju 
hindamisel, peavad olema 
proportsionaalsed projekti ulatuse ja 
etapiga.

Or. en

Muudatusettepanek 84
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Direktiivi 2011/92/EL artikli 1 lõige 
4, milles sätestatakse, et direktiivi ei 
kohaldata konkreetse siseriikliku 
õigusaktiga vastu võetud projektidele, 
tekitab piiratud menetluslike tagatistega 
avatud erandi ja võib direktiivi 
rakendamist oluliselt kõrvale kallutada.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16 a) Tarbetute jõupingutuste ja 
kulutuste vältimiseks peaksid II lisa 
kohased projektid sisaldama kavatsuste 
deklaratsiooni, mis ei ole kunagi pikem 
kui 30 lehekülge, ning projekti 
iseloomustust ja teavet sõelumisele 
kuuluva projekti teostamise koha kohta, 
mis kujutaks endast esialgset hinnangut 
projekti teostatavuse kohta. Sõelumine 
peaks olema avalik ja kajastama artiklis 3 
sätestatud tegureid. See peaks näitama 
projekti olulist otsest ja kaudset mõju.

Or. es

Muudatusettepanek 86
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Pädev asutus peaks kindlaks määrama, 
milline on keskkonnaaruande vormis
esitatava keskkonnateabe ulatus ja 
üksikasjalikkuse aste (keskkonnamõju 
hindamise sisu määramine). Selleks et 
parandada hindamise kvaliteeti ja 
ühtlustada otsustusprotsessi, on vaja liidu 
tasandil täpsustada, millised on selle teabe 
kategooriad, mille sisu ja ulatuse peab 
pädev asutus kindlaks määrama.

(17) Pädev asutus peaks kindlaks määrama, 
milline on keskkonnamõju hindamise
vormis käsitletava keskkonnateabe ulatus 
ja üksikasjalikkuse aste (keskkonnamõju 
hindamise sisu määramine). Selleks et 
parandada hindamise kvaliteeti ja 
ühtlustada otsustusprotsessi, on vaja liidu 
tasandil täpsustada, millised on selle teabe 
kategooriad, mille sisu ja ulatuse peab 
pädev asutus kindlaks määrama.

Or. pt

Muudatusettepanek 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Pädev asutus peaks kindlaks määrama, 
milline on keskkonnaaruande vormis 
esitatava keskkonnateabe ulatus ja 
üksikasjalikkuse aste (keskkonnamõju 
hindamise sisu määramine). Selleks et 
parandada hindamise kvaliteeti ja 
ühtlustada otsustusprotsessi, on vaja liidu 
tasandil täpsustada, millised on selle teabe 
kategooriad, mille sisu ja ulatuse peab 
pädev asutus kindlaks määrama.

(17) Pädev asutus peaks kindlaks määrama, 
milline on keskkonnaaruande vormis 
esitatava keskkonnateabe ulatus ja 
üksikasjalikkuse aste (keskkonnamõju 
hindamise sisu määramine). Selleks et 
parandada hindamise kvaliteeti, lihtsustada 
menetlusi ja ühtlustada otsustusprotsessi, 
on vaja liidu tasandil täpsustada, millised 
on selle teabe kategooriad, mille sisu ja 
ulatuse peab pädev asutus kindlaks 
määrama.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Projekti keskkonnaaruanne, mille 
arendaja peab esitama, peaks sisaldama 
kavandatava projektiga seotud mõistlike 
alternatiivide hindamist, sealhulgas seda, 
kuidas praegune keskkonnaseisund 
tõenäoliselt muutub, kui projekti ei 
rakendata (alusstsenaarium); sel viisil on 
võimalik parandada hindamismenetluse 
kvaliteeti ning võtta keskkonnaküsimusi 
arvesse projekti kavandamise varajases 
etapis.

(18) Projekti keskkonnaaruanne, mille 
arendaja peab esitama, peaks sisaldama 
kavandatava projektiga seotud mõistlike 
alternatiivide hindamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 89
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18



PE510.827v01-00 18/72 AM\936759ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Projekti keskkonnaaruanne, mille 
arendaja peab esitama, peaks sisaldama 
kavandatava projektiga seotud mõistlike 
alternatiivide hindamist, sealhulgas seda, 
kuidas praegune keskkonnaseisund 
tõenäoliselt muutub, kui projekti ei 
rakendata (alusstsenaarium); sel viisil on 
võimalik parandada hindamismenetluse 
kvaliteeti ning võtta keskkonnaküsimusi 
arvesse projekti kavandamise varajases 
etapis.

(18) Projekti keskkonnaaruanne, mille 
arendaja peab esitama, peaks sisaldama 
kavandatava projektiga seotud mõistlike 
alternatiivide hindamist; sel viisil on 
võimalik parandada hindamismenetluse 
kvaliteeti ning võtta keskkonnaküsimusi 
arvesse projekti kavandamise varajases 
etapis.

Or. en

Muudatusettepanek 90
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Projekti keskkonnaaruanne, mille 
arendaja peab esitama, peaks sisaldama 
kavandatava projektiga seotud mõistlike 
alternatiivide hindamist, sealhulgas seda, 
kuidas praegune keskkonnaseisund 
tõenäoliselt muutub, kui projekti ei 
rakendata (alusstsenaarium); sel viisil on 
võimalik parandada hindamismenetluse 
kvaliteeti ning võtta keskkonnaküsimusi 
arvesse projekti kavandamise varajases 
etapis.

(18) Projekti keskkonnamõju hindamine, 
mille arendaja peab esitama, peaks 
sisaldama kavandatava projektiga seotud 
mõistlike alternatiivide hindamist, 
sealhulgas seda, kuidas praegune 
keskkonnaseisund tõenäoliselt muutub, kui 
projekti ei rakendata (alusstsenaarium); sel 
viisil on võimalik parandada 
hindamismenetluse kvaliteeti ning võtta 
keskkonnaküsimusi arvesse projekti 
kavandamise varajases etapis.

(Muudatusettepanek kehtib kogu teksti 
kohta.)

Or. pt

Selgitus

Kui säilitada mõiste „keskkonnamõju hindamine“, selmet kasutada „keskkonnamõju 
hindamise aruannet“, tagab see ametliku aluspõhja, millele rajada hindamise kord, selle 
eesmärgid ja kasutatavad meetodid. Lisaks sellele, et terminoloogia muutmine võib kaasa 
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tuua segadust, võib moonutatud saada ka lõppdokumendi ulatus ja eesmärk.

Muudatusettepanek 91
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et tõhustada otsuste 
langetamist ja suurendada õiguskindlust 
tuleks kehtestada tähtajad projekti 
keskkonnamõju hindamise erinevate 
etappide jaoks, võttes muu hulgas arvesse 
kavandatava projekti laadi, keerukust, 
asukohta ja mahtu. Sellised tähtajad ei 
tohiks mingil juhul kaasa tuua mööndusi 
eelkõige muudest ELi keskkonnaalastest 
õigusaktidest tulenevate keskkonnakaitse 
kõrgete standardite järgmisel ning 
vähendada üldsuse tõhusat osalemist ja 
õiguskaitse kättesaadavust.

(22) Selleks et tõhustada otsuste 
langetamist ja suurendada õiguskindlust 
tuleks kehtestada mõistlikud ja 
prognoositavad tähtajad projekti 
keskkonnamõju hindamise erinevate 
etappide jaoks, võttes muu hulgas arvesse 
kavandatava projekti laadi, keerukust, 
asukohta ja mahtu. Sellised tähtajad ei 
tohiks mingil juhul kaasa tuua mööndusi 
eelkõige muudest ELi keskkonnaalastest 
õigusaktidest tulenevate keskkonnakaitse 
kõrgete standardite järgmisel ning 
vähendada üldsuse tõhusat osalemist ja 
õiguskaitse kättesaadavust.

Or. en

Muudatusettepanek 92
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Üks Århusi konventsiooni 
eesmärke, mille EL on ratifitseerinud ja 
ELi õigusse üle võtnud, on tagada üldsuse 
õigus osaleda otsuste tegemisel keskkonna 
valdkonnas. Seetõttu tuleks sellist 
osalemist, sealhulgas ühenduste, 
organisatsioonide ja rühmade – eelkõige 
valitsusväliste keskkonnakaitse 
organisatsioonide osavõttu jätkuvalt 
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toetada. Lisaks sätestatakse Århusi 
konventsiooni artikli 9 lõikes 2 ja 4 
juurdepääs kohtu- ja muudele 
menetlustele sellise otsuse, tegevuse või 
tegevusetuse materiaalse või 
protsessuaalse õiguspärasuse 
vaidlustamiseks, millesse on kaasatud 
üldsus. 

Or. es

Selgitus

Kordab kokkuvõtlikult vana direktiivi põhjenduste 17, 19, 20 ja 21 sisu. Århusi konventsiooni 
ettekirjutused peaksid endiselt kuuluma uue direktiivi põhjendustesse.

Muudatusettepanek 93
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Üldsuse osalemine otsuste 
tegemisel on oluline, sest see võimaldab 
välja tuua kõik arvamused ja mured, mis 
võivad vastuvõetavat otsust mõjutada, 
muudab otsuste tegemise protsessi 
vastutustundlikumaks ja läbipaistvamaks 
ja otsused sisukamaks ning aitab tõsta 
üldsuse teadlikkust keskkonnaküsimuste 
kohta.

Or. pt

Muudatusettepanek 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Direktiivi 2011/92/EL kohaselt 
kuulub nii traditsiooniliste kui 
ebatraditsiooniliste süsivesinike uurimine 
ja kaevandamine II lisasse sõltumata 
uuritavast või ammutatavast kogusest,  
Selliseid projekte tuleb jälgida iga juhtumi 
puhul eraldi, vastavalt III lisa 
kriteeriumitele, et välja selgitada nende 
keskkonnamõju olulisus. Vastavalt 
juhistele direktiivi 85/337/EMÜ 
kohaldamise kohta ebatraditsiooniliste 
süsivesinike uurimise ja kasutamisega 
seotud projektide suhtes1 ja Euroopa 
Parlamendi resolutsioonile kildagaasi ja 
põlevkiviõli ammutamise keskkonnamõju 
kohta2, kuuluvad ebatraditsioonilised 
süsivesinikud, sarnaselt traditsiooniliste 
tegevustega, kõnealuse direktiivi 
reguleerimisalasse. Direktiivi 2011/92/EL 
I lisa tuleks seetõttu muuta nii, et 
projektid, mis on seotud 
ebatraditsiooniliste süsivesinike uurimise 
ja kaevandamisega ja millel on 
tõenäoliselt oluline keskkonnamõju, 
peavad kohustuslikus korras läbima 
keskkonnamõju hindamise.
__________________
1 Ares(2011)1339393.
2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Muudatusettepanek 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Direktiivi 2011/92/EL I lisas 
sätestatud künnised nafta ja maagaasi 
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jaoks ei võta arvesse konkreetse juhtumit: 
ebatraditsiooniliste fossiilkütuste 
igapäevaseid tootmistasemeid, mis on 
mõnikord väga erinevad ja madalamad 
ning on saadud kasutades 
kaevandamismeetodeid, mis on 
keskkonnale eriti rängad, näiteks 
hüdraulilist purustamist. Sellest tulenevalt 
ja vaatamata nende keskkonnamõjule 
tuleks fossiilkütustega seotud projektide 
kohta, sõltumata kaevandatud kogustest, 
kohaldada vastavalt käesoleva direktiivi I 
lisale kohustuslikku mõjuhinnangut.

Or. es

Selgitus

See muudatusettepanek põhineb raportööri muudatusettepanekul 8, kuid lihtsustab selle 
sõnastust ja sätestab vajaduse korraldada ebatraditsiooniliste fossiilkütuste hindamine, 
kusjuures hindamisel ei järgita mitte kogust, vaid kaevandamisel kasutatud tehnoloogiat, 
kuna viimane võib kahjustada tõsiselt keskkonda.

Muudatusettepanek 96
Tadeusz Cymański

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) II lisa alla kuuluvad muu hulgas 
ebatraditsiooniliste süsivesinike 
uurimisega seotud projektid, sõltumata 
selles etapis kaevandatud kogustest; 

Or. pl

Muudatusettepanek 97
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Uusi sätteid tuleks kohaldada ka
sellistele projektidele, mille teostusloa 
taotlus esitati enne ülevõtmise tähtaega
ning mille keskkonnamõju hindamist ei 
ole enne kõnealust kuupäeva lõpule 
viidud.

(24) Uusi sätteid tuleks kohaldada ainult
sellistele projektidele, mis ametlikult 
käivitasid keskkonnamõju hindamise enne 
ülevõtmise tähtaega.

Or. en

Selgitus

Nõuda projektide arendajatelt, kes on käivitanud mõjuhindamise menetluse enne 
keskkonnamõju hindamise direktiivi ülevõtmist selle muudetud kujul, et nad järgiksid selle 
direktiivi uusi täiendavaid nõudeid, kui protsess ei ole ülevõtmise ajaks lõpule viidud, läheb 
vastuollu seaduse mõnede üldiste põhimõtetega nagu tagasiulatuva jõu puudumine ja 
õiguskindlus.

Muudatusettepanek 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Uusi sätteid tuleks kohaldada ka
sellistele projektidele, mille teostusloa 
taotlus esitati enne ülevõtmise tähtaega 
ning mille keskkonnamõju hindamist ei 
ole enne kõnealust kuupäeva lõpule 
viidud.

(24) Uusi sätteid tuleks kohaldada ainult
sellistele projektidele, mille kohta ei ole
keskkonnamõju hindamine direktiivi 
2011/92/EL ülevõtmise kuupäevaks veel 
alanud.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tekstis soovitatud tagasiulatuv kohaldamine tekitab arendajatele 
märkimisväärse õigusliku ebakindluse. Tagasiulatuv jõud võib isegi viia protseduuri 
tingimuste ja ajakava uue läbivaatamiseni, kohustades arendajad kordama juba lõpetatud 
menetlustoiminguid. See võib põhjustada märkimisväärseid viivitusi ja kulude suurenemist nii
arendajate kui ka pädevate asutuste jaoks.
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Muudatusettepanek 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Uusi sätteid tuleks kohaldada ka
sellistele projektidele, mille teostusloa 
taotlus esitati enne ülevõtmise tähtaega
ning mille keskkonnamõju hindamist ei 
ole enne kõnealust kuupäeva lõpule 
viidud.

(24) Uusi sätteid tuleks kohaldada üksnes
sellistele projektidele, mille kohta ei ole 
keskkonnamõju hindamine enne
kõnealuse ülevõtmise tähtaega
kuupäevaks veel alanud.

Or. it

Muudatusettepanek 100
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 2 punkti a esimene taane 
asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„— ehitus- või lammutustööd või muude 
projektide või kavade teostamine,”

Or. de

Selgitus

Keskkonnamõju hindamise direktiivi sõnastuse taastamine. Selle tulemusena ei pea 
lammutustööde kohta enam korrapäraselt läbi viima keskkonnamõju hindamist. Üldjuhul ei 
kahjusta hoonete, tehaste, teede ja muude käitiste lammutamine looduskeskkonda ja 
maastikku, vaid hoopis parandab pinnase ja vee kvaliteeti, looduskeskkonda ja maastikku. 
Järelikult ei peaks seda sorti tööde kohta, mis on mõeldud vähendama maa hõivamist ja on 
seega selgelt keskkonnasõbralikud, nõudma keskkonnamõju hindamist.



AM\936759ET.doc 25/72 PE510.827v01-00

ET

Muudatusettepanek 101
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 2 punkti a esimene taane 
asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„— ehitus- või lammutustööd või muude 
projektide või kavade teostamine,”

Or. de

Muudatusettepanek 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 2 punkti a esimene taane 
asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„— ehitus- või lammutustööd või muude 
projektide või kavade teostamine,”

Or. en

Selgitus

Lammutustööde lisamine oleks ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 103
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 2 punkti a esimene taane 
asendatakse järgmisega:

välja jäetud

„— ehitus- või lammutustööd või muude 
projektide või kavade teostamine,”

Or. en

Selgitus

Lammutustöid võib pidada ümbritsevasse looduskeskkonda sekkumiseks(kohtuasi C-50/09).
Määratlus selle praegusel kujul juba hõlmab lammutustöid, ning seetõttu ei ole vaja seda 
muuta. Direktiivi tuleks kohaldada üksnes I ja II lisa kohastele lammutustööde projektidele.
Lammutustööde iseloomu tõttu oleks arukas liigitada need tööd II lisa projektideks. Seetõttu 
tuleks lisa II.13 muuta ja hõlmata ka lisa I ja II kohased lammutustööde projektid.

Muudatusettepanek 104
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„— ehitus- või lammutustööd või muude
projektide või kavade teostamine,”

— ehitiste ja muude käitiste püstitamine
või kavade teostamine. Käesolevat 
direktiivi kohaldatakse ka lammutamise 
kohta, kui see ei ole reguleeritud 
valdkondlike eeskirjadega,

Or. fr

Selgitus

Teatud tüüpi lammutustöödel ei ole olulist mõju keskkonnale. Seega peaksid nad olema 
vabastatud lisanõuetest juhul, kui nad on juba lammutamise reeglitega hõlmatud.
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Muudatusettepanek 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) lõike 2 punkti a esimene taane 
asendatakse järgmisega:

(a) lõike 2 punktis a lisatakse pärast 
esimest taanet järgmine tekst:

„— ehitus- või lammutustööd või muude 
projektide või kavade teostamine,”

— ehitus- või lammutustööd, mis ei kuulu 
direktiivide 2004/35/EÜ ja 2010/75/EL 
reguleerimisalasse,

Or. it

Selgitus

Eesmärk on vältida õigusaktide ja menetluste kattuvust.

Muudatusettepanek 106
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„— ehitus- või lammutustööd või muude 
projektide või kavade teostamine,”

— ehitustööd või muude projektide või 
kavade teostamine, kaasa arvatud 
lammutustööd, mis on otseselt seotud 
ehitustööde teostamisega,

Or. de

Selgitus

Praeguse keskkonnamõju hindamise direktiivi sõnastus tuleks säilitada. Hõlmatud peaksid 
olema ainult lammutustööd, mis on otseselt seotud ehitustööde teostamisega. Ei ole mingit 
põhjust hõlmata muid lammutustöid, mille ainus eesmärk on kõrvaldada ehitisi ja sellega 
heastada keskkonnale tehtud kahju.
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Muudatusettepanek 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„— ehitus- või lammutustööd või muude 
projektide või kavade teostamine,”

— ehitustööd ja nendega seotud
lammutustööd või muude projektide või 
kavade teostamine,

Or. en

Muudatusettepanek 108
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„— ehitus- või lammutustööd või muude 
projektide või kavade teostamine,”

— ehitustööd, kaasa arvatud
lammutustööd või muude projektide või 
kavade teostamine,

Or. en

Selgitus

Ettepanekuga viidatakse konkreetselt lammutustöödele kui ühele juhtumile, kus on vajalik läbi 
viia KMH. Liikmesriigid kohandavad seda oma siseriiklikus õiguses.

Muudatusettepanek 109
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„— ehitus- või lammutustööd või muude 
projektide või kavade teostamine,”

— ehitustööd ja vajadusel lammutustööd 
või muude projektide või kavade 
teostamine või käitamine,

Or. en

Selgitus

Peaks toimuma täielik keskkonnamõju hindamine projekti kogu olelusringi kohta, sealhulgas 
toimimise ja lõpetamise kohta.

Muudatusettepanek 110
Sabine Wils, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„— ehitus- või lammutustööd või muude
projektide või kavade teostamine,”

— ehitus- või lammutustööd, ehitiste või 
muude käitiste ehituse alustamine ja 
laiendamine, käitiste töö või toimimise 
jõudluse muutmine mõjudega, mis 
vastavad lõikele 1,

Or. en

Selgitus

Käitiste struktuuri ja tegevuse laiendamise (nt võimsuse kasvu) kohta (isegi siis, kui 
eeldatakse olulist keskkonnamõju) tuleks keskkonnamõju hindamine läbi viia ainult siis, kui 
see on ametliku haldusmenetlusega heaks kiidetud. Käesolev muudatusettepanek kõrvaldab 
selle puudujäägi.

Muudatusettepanek 111
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lõike 2 punkti a teine taane 
asendatakse järgmisega:
„muu sekkumine looduskeskkonda ja 
maastikku, kaasa arvatud maavarade 
teadusuuringud ja kaevandamine;“

Or. en

Selgitus

Maavarade kaevandamine on projekti mõistega juba hõlmatud. Maavarade teadusuuringud 
lisatakse, et hõlmata uurimistöö.

Muudatusettepanek 112
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lõike 2 punkti a teine taane 
asendatakse järgmisega:
„muu sekkumine looduskeskkonda ja 
maastikku, kaasa arvatud süsivesinike 
teadusuuringud ja kaevandamine;“

Or. en

Selgitus

Süsivesinike kaevandamine tuleb hõlmata projekti mõistesse. Süsivesinike teadusuuringud 
lisatakse, et hõlmata uurimistöö.
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Muudatusettepanek 113
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt a – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) Lõike 2 punkti a lisatakse järgmine 
lõik:
„Individuaalsed töid ja tegevusi, mis on 
siseriikliku õigusakti alusel lubatud, ei 
loeta projektideks.“

Or. de

Selgitus

Asjaolu, et projekti määratlus hõlmab hoonete või muude käitiste ehitamise kõrval, „muud 
sekkumist looduskeskkonda ja maastikku“, annab liikmesriikidele õiguse üksikute juhtude 
kohta otsustada viia läbi keskkonnamõju hindamine, kui tegevus võib avaldada olulist mõju 
keskkonnale. Seda õigust ei tuleks kohaldada siis, kui liikmesriik on kooskõlas ELi õigusega 
võtnud vastu konkreetse seaduse, milles lubatakse või kästakse ametiasutustel anda teatud 
tegevuste jaoks luba.

Muudatusettepanek 114
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL 
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lõike 2 punkt c asendatakse 
järgmisega:
„ c) "teostusluba" – pädeva asutuse või 
pädevate asutuste otsus, mis annab 
arendajale õiguse alustada projekti 
teostamist.“

Or. en
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Muudatusettepanek 115
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) lõike 2 punkt f asendatakse 
järgmisega:
„ f) "pädev asutus" või "pädevad 
asutused" – asutus või asutused, mille 
liikmesriigid on määranud vastutavaks 
käesolevast direktiivist tulenevate 
kohustuste täitmise eest. Liikmesriigid ei 
ole kohustatud andma asutusele või 
asutustele, kelle pädevuses on anda 
teostusluba või keelduda selle andmisest, 
kõiki muid pädevusi, mis tulenevad 
käesoleva direktiivi nõuetest. "

Or. en

Selgitus

Mitmed pädevused tulenevad direktiivist (projekti sõelumine, selle ulatuse määramine, jne) ja 
selles sätestatakse, et liikmesriigid peavad määrama kõigi nende pädevuste jaoks pädeva 
asutuse. Mõiste peaks selgesti väljendama, et liikmesriigid ei ole kohustatud andma kõiki neid 
pädevusi asutustele, kelle pädevusessse nad on usaldanud teostusloa andmise või sellest 
keeldumise. Liikmesriikidel peaks olema lubatud näiteks anda projekti sõelumise ja selle 
ulatuse määramise pädevus ühele asutusele ja pädevus anda välja teostusluba või sellest 
keelduda teisele asutusele.

Muudatusettepanek 116
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „keskkonnamõju hindamine” –
keskkonnaaruande koostamine, 
konsultatsioonide pidamine (sealhulgas 
asjaomase üldsuse ja 
keskkonnaasutustega), hindamine pädeva 
asutuse poolt, võttes teostusloa menetluses 
arvesse keskkonnaaruande ja 
konsultatsioonide tulemusi, ning otsuse 
kohta teabe esitamine vastavalt artiklitele 
5–10.

(g) „keskkonnamõju hindamine” –
keskkonnaaruande koostamine,
kontrollimine pädeva asutuse poolt, 
keskkonnaaruande ja konsultatsioonide
(sealhulgas asjaomase üldsuse ja 
keskkonnaasutustega peetud 
konsultatsioonide) tulemustega 
arvestamine, võttes teostusloa menetluses 
arvesse keskkonnaaruande ja 
konsultatsioonide tulemusi, ning otsuse 
kohta teabe esitamine vastavalt artiklitele 
5–10.

Or. en

Selgitus

Selge mõiste „keskkonnamõju hindamine“ kasutuselevõttu ei tohiks kuritarvitada selleks, et 
laiendada direktiivi kohaldamisala / tuua sisse täiendavad nõuded. Komisjon paneb ette 2 
aega, mil saab korraldada avaliku arutelu: 1) keskkonnamõju hindamise aruande koostamise 
ajal ning 2) otsustamisprotsessis üldise konsulteerimise käigus. Selline kahekordne avalik 
arutelu 1) ei anna lisaväärtust, 2) sunnib liikmesriike kohandama juba hästitoimivaid 
õigusakte, 3) pikendab mõttetult üldist menetlust. Meie muudatusettepanekus võetakse 
keskkonnamõju hindamist loa andmise otsuses täielikult arvesse.

Muudatusettepanek 117
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „keskkonnamõju hindamine” –
keskkonnaaruande koostamine, 
konsultatsioonide pidamine (sealhulgas
asjaomase üldsuse ja 
keskkonnaasutustega), hindamine pädeva 
asutuse poolt, võttes teostusloa menetluses 

(g) „keskkonnamõju hindamine” –
keskkonnaaruande koostamine, sealhulgas 
mõistlike alternatiivide kaalumine,
konsultatsioonide pidamine (k.a. asjaomase 
üldsuse ja keskkonnaasutustega), 
hindamine pädeva asutuse poolt,
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arvesse keskkonnaaruande ja 
konsultatsioonide tulemusi, ning otsuse 
kohta teabe esitamine vastavalt artiklitele 
5–10.

arvestades keskkonnaaruande ja 
konsultatsioonide tulemustega teostusloa 
menetluses, millega kehtestatakse 
meetmed olulise kahjuliku 
keskkonnamõju jälgimiseks ning selle 
leevendamiseks ja hüvitamiseks, ning
otsuse kohta teabe esitamine vastavalt
artiklitele 5–10.

Or. en

Muudatusettepanek 118
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „keskkonnamõju hindamine” –
keskkonnaaruande koostamine, 
konsultatsioonide pidamine (sealhulgas 
asjaomase üldsuse ja 
keskkonnaasutustega), hindamine pädeva 
asutuse poolt, võttes teostusloa menetluses 
arvesse keskkonnaaruande ja 
konsultatsioonide tulemusi, ning otsuse 
kohta teabe esitamine vastavalt artiklitele 
5–10.

(g) „keskkonnamõju hindamine” –
keskkonnaaruande koostamine arendaja 
poolt, konsultatsioonide pidamine
(sealhulgas asjaomase üldsuse ja artikli 6 
lõikes 1 nimetatud keskkonnaasutustega), 
hindamine pädeva asutuse ja/või artikli 6 
lõikes 1 nimetatud asutuste poolt, võttes 
teostusloa menetluses arvesse 
keskkonnaaruande ja konsultatsioonide 
tulemusi, ning otsuse kohta teabe esitamine 
vastavalt artiklitele 5–10.

Or. fr

Selgitus

Komisjoni soovitud määratlust võib tõlgendada kui vastutuse nihutamist arendajalt pädevale 
asutusele. Selle muudatusettepaneku eesmärk on see probleem lahendada, selgitades 
teatavaid sätteid.

Muudatusettepanek 119
Sabine Wils, João Ferreira
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „keskkonnamõju hindamine” –
keskkonnaaruande koostamine, 
konsultatsioonide pidamine (sealhulgas 
asjaomase üldsuse ja 
keskkonnaasutustega), hindamine pädeva 
asutuse poolt, võttes teostusloa menetluses 
arvesse keskkonnaaruande ja 
konsultatsioonide tulemusi, ning otsuse 
kohta teabe esitamine vastavalt artiklitele 
5–10.

(g) „keskkonnamõju hindamine” –
keskkonnaaruande koostamine, 
konsultatsioonide pidamine (sealhulgas 
asjaomase üldsuse ja 
keskkonnaasutustega), hindamine pädeva 
asutuse poolt, võttes teostusloa menetluses 
arvesse keskkonnaaruannet, algset 
heitekoormust ja konsultatsioonide 
tulemusi, ning otsuse kohta teabe esitamine 
vastavalt artiklitele 5–10.

Or. en

Selgitus

KMH-menetluste sidumine heakskiitmise menetlustega eriõiguse alusel (valdkondlikud 
eeskirjad) takistab keskkonnamõjude terviklikku identifitseerimist, kirjeldust ja hindamist. Ei 
võeta arvesse esialgset saasteainete koormust projekti teostamise kohas olemasolevate 
käitiste tegevuse ja transpordi tõttu. Projekti mõju saab hinnata korralikult alles siis, kui 
lisada need esialgsed emissiooni koormused.

Muudatusettepanek 120
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „keskkonnamõju hindamine” –
keskkonnaaruande koostamine, 
konsultatsioonide pidamine (sealhulgas 
asjaomase üldsuse ja 
keskkonnaasutustega), hindamine pädeva 
asutuse poolt, võttes teostusloa menetluses 
arvesse keskkonnaaruande ja 
konsultatsioonide tulemusi, ning otsuse 
kohta teabe esitamine vastavalt artiklitele 
5–10.

(g) „keskkonnamõju hindamine” –
keskkonnaaruande koostamine, 
konsultatsioonide pidamine (sealhulgas 
asjaomase üldsuse ja 
keskkonnaasutustega), hindamine pädeva 
asutuse poolt, võttes teostusloa menetluses 
arvesse keskkonnaaruannet, sealhulgas 
andmeid heidetest tuleneva saaste kohta,
ja konsultatsioonide tulemusi, ning otsuse 
kohta teabe esitamine vastavalt artiklitele 



PE510.827v01-00 36/72 AM\936759ET.doc

ET

5–10.

Or. de

Muudatusettepanek 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lõikesse 2 lisatakse järgmine mõiste: 
„(g a) „standard” – tehniline 
spetsifikatsioon, mille tunnustatud 
standardiorganisatsioon on korduvaks või 
pidevaks kasutuseks vastu võtnud, mille 
järgimine ei ole kohustuslik ja mis on kas:
(a) „rahvusvaheline standard” – standard, 
mille on vastu võtnud rahvusvaheline 
standardiorganisatsioon;
(b) „Euroopa standard” – standard, mille 
on vastu võtnud mõni Euroopa 
standardiorganisatsioon;
(c) „harmoneeritud standard” – Euroopa 
standard, mis on vastu võetud komisjoni 
taotluse põhjal liidu ühtlustamise 
õigusaktide kohaldamiseks;
(d) „riiklik standard” – standard, mille on 
vastu võtnud riigi 
standardiorganisatsioon;”

Or. en

Selgitus

Mõisted on võetud määrusest (EL) nr 1025/2012 Euroopa standardimise kohta.

Muudatusettepanek 122
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lõikesse 2 lisatakse järgmine mõiste: 
„(g a) „ajaloolise väärtusega kohad 
linnas” – osa tervikust, mis hõlmab 
looduslikku ja hoonestatud keskkonda 
ning nende elanike igapäevaelu 
kogemust. Selles laiemas ruumis, mida 
rikastavad vanad või hiljutised väärtused 
ja kus toimuvad jätkuvalt pidevad 
dünaamilised muutuste protsessid, võib 
uut linnaruumi käsitleda keskkonnaalase 
tõendina selle arengus.”

Or. en

Muudatusettepanek 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b b (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) lõikele 2 lisatakse järgmine mõiste:
„(g b) „visuaalse mõju hindamine” –
nähtavat mõju määratletakse kui ehitatud 
või loodusliku maastiku ning linnastunud 
alade välimuse või vaate muutust 
arendustegevuse tõttu, mis võib olla nii 
soodne kui ka ebasoodne). Visuaalse 
mõju hindamine hõlmab ka kaitse all 
olevate rajatiste või kindla asukoha või 
maastiku strateegilise rolliga 
traditsioonilist kujutist sümboliseerivate 
ehitiste lammutustöid. See hõlmab ka 
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geoloogilise topograafia ilmselget muutust 
ning teisi takistusi, nagu ehitised või 
seinad, mis piiravad loodusvaadet ja 
maastiku harmooniat. Visuaalset mõju 
hinnatakse suurel määral kvalitatiivsete 
hinnangute alusel, mis puudutavad 
maastiku tunnustamist ja interaktsiooni 
inimeste poolt ning väärtust, mida see 
sellele asukohale annab (genius loci).”

Or. en

Selgitus

Visuaalne mõju on tähtis muu hulgas rannikualade, tuuleparkide ja ajalooliste hoonete puhul.

Muudatusettepanek 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b c (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) lõikele 2 lisatakse järgmine mõiste:
„(g c) „ühismenetlus” – ilma et see 
piiraks muude asjaomaste liidu 
õigusaktide sätete kohaldamist, viib pädev 
asutus ühismenetluse raames läbi ühe 
keskkonnamõju hindamise ning ühendab 
selles ühe või mitme ametiasutuse 
hindamised.”

Or. en

Muudatusettepanek 125
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lõikele 2 lisatakse järgmine mõiste:
„(g a) „ühismenetlus” – ilma et see 
piiraks muude asjaomaste liidu 
õigusaktide sätete kohaldamist, viib pädev 
asutus ühismenetluse raames läbi ühe 
keskkonnamõju hindamise ning ühendab 
selles ühe või mitme ametiasutuse 
hindamised.”

Or. en

Muudatusettepanek 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b d (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b d) lõikele 2 lisatakse järgmine mõiste:
„(g d) „lihtsustamine” – vormide ja 
haldusmenetluste vähendamine, 
ühismenetluste ja 
koordineerimisvahendite loomine, et 
mitme asutuse läbiviidud hindamised 
ühendada. Lihtsustamine hõlmab ka 
ühiste kriteeriumide loomist, aruannete 
esitamise tähtaegade lühendamist ning 
objektiivsete ja teaduslike hindamiste 
tugevdamist.”

Or. en

Muudatusettepanek 127
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b b (uus) 
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) lõikele 2 lisatakse järgmine mõiste:
„(g b) „lihtsustamine” – vormide 
vähendamine, ühismenetluste ja 
koordineerimisvahendite loomine, et 
asjaomaste asutuste läbiviidud 
hindamised ühendada. Lihtsustamine 
hõlmab ka ühiste kriteeriumite loomist, 
aruannete esitamise tähtaegade 
lühendamist ning objektiivsete ja 
teaduslike hindamiste tugevdamist.”

Or. en

Muudatusettepanek 128
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 2 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lõikele 2 lisatakse järgmine mõiste:
„(g a) „sõltumatu” – suuteline kasutama 
tehnilist või teaduslikku objektiivsust, mis 
on vaba arendaja, pädeva asutuse või 
riigi, piirkondliku või kohaliku valitsuse 
suunamisest või mõjust.”

Or. en

Muudatusettepanek 129
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad – igal üksikjuhul 
eraldi ja kui siseriiklikes õigusaktides on 
nii sätestatud –otsustada mitte kohaldada 
käesolevat direktiivi sellistele projektidele, 
mille ainus eesmärk on riigikaitse või 
tsiviilhädaolukorras reageerimine, kui nad 
leiavad, et selline kohaldamine võib 
nimetatud eesmärke kahjustada.

3. Liikmesriigid võivad – igal üksikjuhul 
eraldi otsustada mitte kohaldada käesolevat 
direktiivi sellistele projektidele, mille ainus 
eesmärk on riigikaitse või 
tsiviilhädaolukorras reageerimine, kui nad 
leiavad, et selline kohaldamine võib 
nimetatud eesmärke kahjustada.”

Or. en

Muudatusettepanek 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad – igal üksikjuhul 
eraldi ja kui siseriiklikes õigusaktides on 
nii sätestatud –otsustada mitte kohaldada 
käesolevat direktiivi sellistele projektidele, 
mille ainus eesmärk on riigikaitse või 
tsiviilhädaolukorras reageerimine, kui nad 
leiavad, et selline kohaldamine võib 
nimetatud eesmärke kahjustada.

3. Liikmesriigid võivad – igal üksikjuhul 
eraldi ja kui siseriiklikes õigusaktides on 
nii sätestatud – otsustada mitte kohaldada 
käesolevat direktiivi sellistele projektidele, 
mille ainus eesmärk on riigikaitse, kui nad 
leiavad, et selline kohaldamine võib 
nimetatud eesmärke kahjustada.

Or. en

Selgitus

Üksnes tsiviilhädaolukorras reageerimise eesmärki täitvate projektide erand lisatakse artikli 
2 lõikesse 4.

Muudatusettepanek 131
Andrés Perelló Rodríguez
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad – igal üksikjuhul 
eraldi ja kui siseriiklikes õigusaktides on 
nii sätestatud –otsustada mitte kohaldada 
käesolevat direktiivi sellistele projektidele, 
mille ainus eesmärk on riigikaitse või 
tsiviilhädaolukorras reageerimine, kui nad 
leiavad, et selline kohaldamine võib 
nimetatud eesmärke kahjustada.

3. Liikmesriigid võivad – igal üksikjuhul 
eraldi ja kui siseriiklikes õigusaktides on 
nii sätestatud – otsustada mitte kohaldada 
käesolevat direktiivi sellistele projektidele, 
mille ainus eesmärk on riigikaitse või 
tsiviilhädaolukorras reageerimine, kui nad 
leiavad, et selline kohaldamine võib 
nimetatud eesmärke kahjustada, ja 
tingimusel, et see ei kujuta endast tõsist 
ohtu inimeste tervisele.

Or. es

Muudatusettepanek 132
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
selliste projektide suhtes, mille üksikasjad 
võetakse vastu konkreetse siseriikliku 
õigusaktiga, eeldusel et käesoleva 
direktiivi eesmärgid, sealhulgas teabe 
andmine, saavutatakse seadusandliku 
tegevuse kaudu. Liikmesriigid teatavad 
iga kahe aasta tagant alates direktiivi 
XXX [OPOCE palun lisada kõnealuse 
direktiivi nr] artikli 2 lõikes 1 osutatud 
kuupäevast komisjonile igast kõnealuse 
sätte kohaldamise juhtumist.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

See on palju võimalusi jättev erand, millel on piiratud menetluslikud tagatised. Kuigi enamik 
liikmesriike seda erandit ei kasuta, võib see oluliselt takistada direktiivi kohaldamist.

Muudatusettepanek 133
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
selliste projektide suhtes, mille üksikasjad 
võetakse vastu konkreetse siseriikliku 
õigusaktiga, eeldusel et käesoleva 
direktiivi eesmärgid, sealhulgas teabe 
andmine, saavutatakse seadusandliku 
tegevuse kaudu. Liikmesriigid teatavad 
iga kahe aasta tagant alates direktiivi 
XXX [OPOCE palun lisada kõnealuse 
direktiivi nr] artikli 2 lõikes 1 osutatud 
kuupäevast komisjonile igast kõnealuse 
sätte kohaldamise juhtumist.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 134
Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
selliste projektide suhtes, mille üksikasjad
võetakse vastu konkreetse siseriikliku 
õigusaktiga, eeldusel et käesoleva direktiivi 

4. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
selliste projektide suhtes, mille üksikasjad
määratakse kindlaks konkreetse 
siseriikliku õigusaktiga, eeldusel et 
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eesmärgid, sealhulgas teabe andmine, 
saavutatakse seadusandliku tegevuse 
kaudu. Liikmesriigid teatavad iga kahe 
aasta tagant alates direktiivi XXX [OPOCE 
palun lisada kõnealuse direktiivi nr] artikli 
2 lõikes 1 osutatud kuupäevast komisjonile 
igast kõnealuse sätte kohaldamise 
juhtumist.

käesoleva direktiivi eesmärgid, sealhulgas 
teabe andmine, saavutatakse seadusandliku 
tegevuse kaudu. Liikmesriigid teatavad iga 
kahe aasta tagant alates direktiivi XXX 
[OPOCE palun lisada kõnealuse direktiivi 
nr] artikli 2 lõikes 1 osutatud kuupäevast 
komisjonile igast kõnealuse sätte 
kohaldamise juhtumist.

Or. en

Muudatusettepanek 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 1 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) lisatakse lõige 4 a:
„4 a. Direktiivi ei kohaldata tööde suhtes, 
mis on sätestatud direktiivi 2010/75/EL 
alusel väljastatud loaga seoses, või tööde 
suhtes, mida on vaja keskkonnakahju 
ennetavate või leevendavate meetmete 
võtmiseks kooskõlas direktiiviga 
2004/35/EÜ.”

Or. it

Selgitus

Eesmärk on vältida õigusaktide ja menetluste kattuvust.

Muudatusettepanek 136
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Artikli 2 lõige 1 asendatakse 
järgmisega:
„1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, tagamaks, et enne loa andmist 
nõutakse keskkonda muu hulgas oma 
laadi mahu või asukoha tõttu oluliselt 
mõjutada võivatelt töödelt teostusluba ja 
hinnatakse nende mõju pärast 
avalikkusega konsulteerimist. Teostusloa 
andmisel võib pädev asutus vajaduse 
korral sätestada meetmed olulise 
kahjuliku keskkonnamõju jälgimiseks 
ning leevendus- ja hüvitusmeetmed. 
Sellised projektid on piiritletud artiklis 4.”

Or. en

Selgitus

Artikli 2 lõige 1 kooskõlastatakse artikli 8 lõike 2 uue tekstiga, kus nähakse ette meetmed 
olulise kahjuliku keskkonnamõju jälgimiseks ning leevendus- või hüvitusmeetmed. Lisaks 
suurendadakse avalikkuse osalust.

Muudatusettepanek 137
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selliste projektide suhtes, mille 
keskkonnamõju hindamise kohustus 
tuleneb samaaegselt käesolevast direktiivist 
ja muust liidu õigusaktist, kohaldatakse
kooskõlastatud või ühist menetlust, mis 
vastab ühenduse asjaomaste õigusaktide 
nõuetele.

3. Selliste projektide puhul, mille 
keskkonnamõju hindamise kohustus 
tuleneb samaaegselt käesolevast direktiivist 
ja muust liidu õigusaktist, püüavad 
liikmesriigid võtta kasutusele
kooskõlastatud või ühise menetluse, mis 
vastab ühenduse asjaomaste õigusaktide 
nõuetele, kui see tundub asjakohane.
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Or. de

Selgitus

Kooskõlastatud menetlus, mida soovitas komisjon, on iseenesest teretulnud, aga 
liikmesriikidel peaks olema vabadus valida ELi õiguslik alus, mis neile kõige sobivam tundub.
Tuleks vältida iga hinna eest kooskõlastamist.

Muudatusettepanek 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selliste projektide suhtes, mille 
keskkonnamõju hindamise kohustus 
tuleneb samaaegselt käesolevast direktiivist 
ja muust liidu õigusaktist, kohaldatakse
kooskõlastatud või ühist menetlust, mis 
vastab ühenduse asjaomaste õigusaktide 
nõuetele.

3. Selliste projektide suhtes, mille 
keskkonnamõju hindamise kohustus 
tuleneb samaaegselt käesolevast direktiivist 
ja muust liidu õigusaktist, võib kohaldada
kooskõlastatud või ühist menetlust, mis 
vastab ühenduse asjaomaste õigusaktide 
nõuetele, kui liikmesriikide ametiasutused 
peavad seda asjakohaseks.

Or. en

Selgitus

Ühise menetlusega on võimalik ühtlustada protsessi, aga praegune sõnastus välistab muud 
paindlikud lahendused. Kohustuslik kooskõlastamine lihtsustaks protsessi või muudaks selle 
kiiremaks, aga seda tuleb kasutada vajaduse korral. Mõnes liikmesriigis on kohtud kaasatud 
hindamisprotsessi ja muud ametiasutused ei saa kohtu eest otsustada.

Muudatusettepanek 139
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selliste projektide suhtes, mille 
keskkonnamõju hindamise kohustus 
tuleneb samaaegselt käesolevast direktiivist 
ja muust liidu õigusaktist, kohaldatakse
kooskõlastatud või ühist menetlust, mis 
vastab ühenduse asjaomaste õigusaktide 
nõuetele.

3. Selliste projektide suhtes, mille 
keskkonnamõju hindamise kohustus 
tuleneb samaaegselt käesolevast direktiivist 
ja muust liidu õigusaktist, võidakse 
kohaldada kooskõlastatud või ühist 
menetlust, mis vastab ühenduse asjaomaste 
õigusaktide nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selliste projektide suhtes, mille 
keskkonnamõju hindamise kohustus 
tuleneb samaaegselt käesolevast direktiivist 
ja muust liidu õigusaktist, kohaldatakse
kooskõlastatud või ühist menetlust, mis 
vastab ühenduse asjaomaste õigusaktide 
nõuetele.

3. Selliste projektide suhtes, mille 
keskkonnamõju hindamise kohustus 
tuleneb samaaegselt käesolevast direktiivist 
ja muust liidu õigusaktist, võidakse 
kohaldada kooskõlastatud või ühist 
menetlust, mis vastab ühenduse asjaomaste 
õigusaktide nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selliste projektide suhtes, mille 3. Selliste projektide suhtes, mille 
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keskkonnamõju hindamise kohustus 
tuleneb samaaegselt käesolevast direktiivist 
ja muust liidu õigusaktist, kohaldatakse
kooskõlastatud või ühist menetlust, mis 
vastab ühenduse asjaomaste õigusaktide 
nõuetele.

keskkonnamõju hindamise kohustus 
tuleneb samaaegselt käesolevast direktiivist 
ja muust liidu õigusaktist, võidakse 
kohaldada kooskõlastatud või ühist 
menetlust, mis vastab ühenduse asjaomaste 
õigusaktide nõuetele.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleks jätta teatav paindlikkus valida viis, kuidas ELi eri direktiivide nõudeid 
täita, ilma et kahjustataks selliste õigusaktide üldisi eesmärke.

Muudatusettepanek 142
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selliste projektide suhtes, mille 
keskkonnamõju hindamise kohustus 
tuleneb samaaegselt käesolevast direktiivist 
ja muust liidu õigusaktist, kohaldatakse
kooskõlastatud või ühist menetlust, mis 
vastab ühenduse asjaomaste õigusaktide 
nõuetele.

3. Selliste projektide suhtes, mille 
keskkonnamõju hindamise kohustus 
tuleneb samaaegselt käesolevast direktiivist 
ja muust liidu õigusaktist, võidakse 
kohaldada kooskõlastatud või ühist
menetlust, mis vastab ühenduse asjaomaste 
õigusaktide nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 143
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Selliste projektide suhtes, mille 
keskkonnamõju hindamise kohustus 
tuleneb samaaegselt käesolevast direktiivist 
ja muust liidu õigusaktist, kohaldatakse 
kooskõlastatud või ühist menetlust, mis 
vastab ühenduse asjaomaste õigusaktide 
nõuetele.

3. Selliste projektide suhtes, mille 
keskkonnamõju hindamise kohustus 
tuleneb samaaegselt käesolevast direktiivist 
ja muust liidu õigusaktist, kohaldatakse 
kooskõlastatud või ühist menetlust, mis 
vastab ühenduse järgmiste õigusaktide 
nõuetele:
– direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku 
linnustiku kaitse kohta;
– direktiiv 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik;
– direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete 
kohta;
– nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ 
looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 144
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks muude asjaomaste 
liidu õigusaktide vastupidiste sätete 
kohaldamist, kooskõlastab pädev asutus 
kooskõlastatud menetluse raames mitme 
erineva ametiasutuse poolt läbiviidavad 
üksikud hindamised, mis on nõutud 
asjaomaste liidu õigusaktidega.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Me hindame komisjoni kavatsust kiirendada ja ühtlustada otsustusprotsessi, aga me ei toeta 
kohustusliku ühise või kooskõlastatud hindamismenetluse sisseviimist. Muudetud direktiiv 
peaks võimaldama liikmesriikidel kasutada otsustusprotsessi, mis vastab konkreetse projekti 
vajadustele. See tähendab, et liikmesriikidel peaks olema vabadus otsustada, kas paralleelsed 
või mitteparalleelsed menetlused, ühised või mitte ühised menetlused täidaksid teatava 
projektiga seotud vajadusi.

Muudatusettepanek 145
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks muude asjaomaste liidu 
õigusaktide vastupidiste sätete 
kohaldamist, kooskõlastab pädev asutus
kooskõlastatud menetluse raames mitme 
erineva ametiasutuse poolt läbiviidavad 
üksikud hindamised, mis on nõutud 
asjaomaste liidu õigusaktidega.

Ilma et see piiraks muude asjaomaste liidu 
õigusaktide vastupidiste sätete 
kohaldamist, kui projekt kuulub 
kooskõlastatud menetluse alla,
kooskõlastab pädev asutus mitme erineva 
ametiasutuse poolt läbiviidavad üksikud 
hindamised, mis on nõutud asjaomaste 
liidu õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks muude asjaomaste liidu 
õigusaktide vastupidiste sätete
kohaldamist, kooskõlastab pädev asutus 
kooskõlastatud menetluse raames mitme 

Ilma et see piiraks muude asjaomaste liidu 
õigusaktide kohaldamist, kooskõlastab 
pädev asutus kooskõlastatud menetluse 
raames mitme erineva ametiasutuse poolt 
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erineva ametiasutuse poolt läbiviidavad 
üksikud hindamised, mis on nõutud 
asjaomaste liidu õigusaktidega.

läbiviidavad üksikud hindamised, mis on 
nõutud asjaomaste liidu õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 147
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks muude asjaomaste liidu 
õigusaktide vastupidiste sätete 
kohaldamist, kooskõlastab pädev asutus 
kooskõlastatud menetluse raames mitme 
erineva ametiasutuse poolt läbiviidavad 
üksikud hindamised, mis on nõutud 
asjaomaste liidu õigusaktidega.

Ilma et see piiraks muude asjaomaste liidu 
õigusaktide vastupidiste sätete 
kohaldamist, kooskõlastab pädev asutus või 
kooskõlastavad pädevad asutused
kooskõlastatud menetluse raames mitme 
erineva ametiasutuse poolt läbiviidavad 
üksikud hindamised, mis on nõutud 
asjaomaste liidu õigusaktidega.

Or. de

Muudatusettepanek 148
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks muude asjaomaste 
liidu õigusaktide vastupidiste sätete 
kohaldamist, viib pädev asutus 
ühismenetluse raames läbi ühe 
keskkonnamõju hindamise ning ühendab 
selles ühe või mitme ametiasutuse 
hindamised.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Nõustume põhimõtteliselt, et topelthindamise probleemi ja kõiki muid probleeme, mis 
takistavad otsustamisprotsessi sujuvust või aeglustavad seda, tuleks käsitleda. Muudetud 
direktiiv peaks võimaldama arendada projekte etappide kaupa ja selles tuleks tunnistada, et 
konkreetse projektiga seoses võib eri etappides ja eri aegadel vaja olla eri ametiasutuste 
nõusolekut.

Muudatusettepanek 149
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks muude asjaomaste liidu 
õigusaktide vastupidiste sätete 
kohaldamist, viib pädev asutus
ühismenetluse raames läbi ühe 
keskkonnamõju hindamise ning ühendab 
selles ühe või mitme ametiasutuse 
hindamised.

Ilma et see piiraks muude asjaomaste liidu 
õigusaktide vastupidiste sätete kohaldamist
ja kui projekt kuulub ühismenetluse alla, 
viib pädev asutus läbi ühe keskkonnamõju 
hindamise ning ühendab selles ühe või 
mitme ametiasutuse hindamised.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks muude asjaomaste liidu 
õigusaktide vastupidiste sätete 
kohaldamist, viib pädev asutus 
ühismenetluse raames läbi ühe 
keskkonnamõju hindamise ning ühendab 

Ilma et see piiraks muude asjaomaste liidu 
õigusaktide vastupidiste sätete 
kohaldamist, viib pädev asutus või viivad 
pädevad asutused ühismenetluse raames 
läbi ühe keskkonnamõju hindamise ning 
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selles ühe või mitme ametiasutuse 
hindamised.

ühendab selles ühe või mitme ametiasutuse 
hindamised.

Or. de

Muudatusettepanek 151
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad ühe 
ametiasutuse, kelle ülesanne on 
lihtsustada iga projekti puhul teostusloa 
andmise menetlust.”

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kooskõlastatud menetlus, mida soovitas komisjon, on iseenesest teretulnud, aga 
liikmesriikidel peaks olema vabadus valida ELi õiguslik alus, mis neile kõige sobivam tundub.
Tuleks vältida iga hinna eest kooskõlastamist.

Muudatusettepanek 152
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad ühe 
ametiasutuse, kelle ülesanne on 
lihtsustada iga projekti puhul teostusloa 
andmise menetlust.”

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 153
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad ühe 
ametiasutuse, kelle ülesanne on 
lihtsustada iga projekti puhul teostusloa 
andmise menetlust.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Samuti peaks ametiasutuse määramine jääma liikmesriikide pädevusse, nii saab pädeva 
asutuse struktureerida ja korraldada viisil, mis sobib asjaomase liikmesriigi süsteemi, 
õigusraamistiku ja konkreetsete projektidega. Muudetud direktiivis on piisav märkida, et 
sellega ei keelata ühist või kooskõlastatud menetlust, kui liikmesriik leiab, et selline ühine või 
kooskõlastatud menetlus vastaks konkreetse projekti vajadustele.

Muudatusettepanek 154
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad ühe ametiasutuse,
kelle ülesanne on lihtsustada iga projekti 
puhul teostusloa andmise menetlust.”

Liikmesriigid võivad määrata ühe 
ametiasutuse, kes lihtsustab iga projekti 
puhul teostusloa andmise menetlust.”

Or. nl
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Muudatusettepanek 155
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad ühe ametiasutuse, 
kelle ülesanne on lihtsustada iga projekti 
puhul teostusloa andmise menetlust.

Liikmesriigid võivad määrata ühe 
ametiasutuse, kelle ülesanne on lihtsustada 
iga projekti puhul teostusloa andmise 
menetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 156
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad ühe ametiasutuse, 
kelle ülesanne on lihtsustada iga projekti 
puhul teostusloa andmise menetlust.

Liikmesriigid võivad määrata ühe 
ametiasutuse, kelle ülesanne on lihtsustada 
iga projekti puhul teostusloa andmise 
menetlust.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleks jätta teatav paindlikkus valida viis, kuidas ELi eri direktiivide nõudeid 
täita, ilma et kahjustataks selliste õigusaktide üldisi eesmärke.

Muudatusettepanek 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad ühe ametiasutuse, 
kelle ülesanne on lihtsustada iga projekti 
puhul teostusloa andmise menetlust.

Liikmesriigid määravad ühe ametiasutuse, 
kelle ülesanne on lihtsustada iga projekti 
puhul keskkonnamõju hindamise
menetlust.

Or. pl

Muudatusettepanek 158
Chris Davies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõigi keskkonnamõju hindamiste puhul 
peab arendaja keskkonnaaruandes 
näitama, et ta on võtnud arvesse muid 
liidu õigusakte, mis käsitlevad kavandatud 
arendust, mille jaoks on vaja eraldi 
keskkonnamõju hinnangut.

Or. en

Selgitus

Oluline on rõhutada, et keskkonnaaruande ulatus tuleks viia kooskõlla keskkonnamõju 
hindamist käsitlevate ELi õigusaktide üldiste eesmärkidega.

Muudatusettepanek 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 2 lõiget 4 muudetakse 
järgmiselt:
„4. Ilma et see piiraks artikli 7 
kohaldamist, võivad liikmesriigid 
erandjuhul teha teatava projekti puhul 
täieliku või osalise erandi käesoleva 
direktiivi sätetest.
Selleks peavad liikmesriigid kehtestama 
vabastusläve projektidele, mis ei mõjuta 
keskkonda olulisel määral, et vähendada 
nõuandvate teenistuste koormat ja kaitsta 
projektide läbiviijaid, võimaldades neil 
projektid lõpule viia mõistliku ja kindla 
aja jooksul.”

Or. fr

Muudatusettepanek 160
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nessa Childers, Vittorio 
Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Artikli 2 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
„4. Ilma et see piiraks artikli 7 
kohaldamist, võivad liikmesriigid 
erandjuhul, kui see on sätestatud riiklikus 
õiguses, teha teatava projekti puhul, mille 
ainus eesmärk on tsiviilhädaolukorras 
reageerimine, täieliku või osalise erandi 
käesoleva direktiivi sätetest, kui nende 
kohaldamisel oleks sellele kahjulik mõju.
Sel juhul toimivad liikmesriigid 
järgmiselt:
(-a) teavitavad üldsust ja konsulteerivad 
asjaomase üldsusega;
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(a) kaaluvad, kas kohane oleks mõni muu 
hindamisviis;
(b) teevad üldsusele kättesaadavaks 
punktis a nimetatud muu hindamisviisi 
põhjal saadud teabe, erandi tegemise 
otsusega seotud teabe ja erandi tegemise 
põhjused;
(c) teatavad komisjonile enne loa andmist 
erandi tegemise põhjendused, vajaduse 
korral koos oma kodanikele 
kättesaadavaks tehtud teabega.
Komisjon edastab saadud dokumendid 
viivitamata teistele liikmesriikidele.
Komisjon annab nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile käesoleva lõigu 
kohaldamisest aru üks kord aastas.”

Or. en

Selgitus

Artikli 1 lõikes 3 sätestatud üksnes tsiviilhädaolukorras reageerimise eesmärki täitvate 
projektide erand lisatakse artikli 2 lõikesse 4. Lisaks suurendatakse avalikkuse osalust.

Muudatusettepanek 161
Franco Bonanini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 2 lõige 4 asendatakse 
järgmisega.
„4. Ilma et see piiraks artikli 7 
kohaldamist, võivad liikmesriigid 
erandjuhul teha teatava projekti puhul 
täieliku või osalise erandi käesoleva 
direktiivi sätetest. Sel juhul toimivad 
liikmesriigid järgmiselt:
-a) konsulteerivad asjaomase 
avalikkusega ja tagavad, et sotsiaalsed ja 
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majanduskategooriad, mis kuuluvad tööst 
mõjutatud keskkonda, on asjakohaselt 
esindatud;
(a) kaaluvad, kas kohane oleks mõni muu 
hindamisviis;
(b) teevad üldsusele kättesaadavaks 
punktis a nimetatud muu hindamisviisi 
põhjal saadud teabe, erandi tegemise 
otsusega seotud teabe ja erandi tegemise 
põhjused;
(c) teatavad komisjonile enne loa andmist 
erandi tegemise põhjendused, vajaduse 
korral koos oma kodanikele 
kättesaadavaks tehtud teabega.
Komisjon edastab saadud dokumendid 
viivitamata teistele liikmesriikidele. 
Komisjon annab nõukogule ja Euroopa 
Parlamendile käesoleva lõigu 
kohaldamisest aru üks kord aastas.”

Or. it

Muudatusettepanek 162
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 2 lõike 4 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„4. Ilma et see piiraks artikli 7 
kohaldamist, võivad liikmesriigid 
erandjuhul ja üksnes pärast üldsusega 
konsulteerimist teha teatava projekti 
puhul täieliku või osalise erandi käesoleva 
direktiivi sätetest.”

Or. en
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Muudatusettepanek 163
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2a) Artikli 2 lõike 4 esimene lõik 
asendatakse järgmisega:
„4. Ilma et see piiraks artikli 6 lõike 1 
(uus) ja artikli 7 kohaldamist, võivad 
liikmesriigid erandjuhul teha teatava 
projekti puhul täieliku või osalise erandi 
käesoleva direktiivi sätetest.”

Or. pt

Selgitus

Eesmärk on lisada „artikli 6 lõige 1 (uus)”, et tagada kooskõla muudatusettepanekuga, mille 
kohaselt on üldsusel õigus nõuda keskkonnamõju hinnangut murettekitava projekti kohta.
Selleks võib üldsus kasutada menetlust, millesse on aktiivselt kaasatud üksikisikud, kohalikud 
ametiasutused või organisatsioonid.

Muudatusettepanek 164
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskkonnamõju hindamisel tehakse 
kindlaks projekti otsene ja kaudne oluline 
mõju järgmistele elementidele ning 
kirjeldatakse ja hinnatakse seda sobival 
viisil, võttes arvesse iga üksikjuhtumi 
asjaolusid ja artikleid 4–11:

Keskkonnamõju hindamisel tehakse iga 
üksikjuhtumi asjaolusid ja artikleid 5–10 
arvesse võttes ja asjakohasel viisil
kindlaks projekti otsene ja kaudne oluline 
mõju järgmistele elementidele ning 
kirjeldatakse seda ning hinnatakse, kas 
mõju on märkimisväärne:

Or. en



AM\936759ET.doc 61/72 PE510.827v01-00

ET

Selgitus

Sõna „märkimisväärne” lisamine on kasulik selleks, et see muudaks selgeks, et 
keskkonnamõju hindamisel tuleks keskenduda nendele keskkonnaaspektidele, mida see 
mõjutab olulisel määral. Sõna „asjakohane” muudab selgeks, et keskkonnamõju hindamine 
peaks hõlmama ainult asjakohast mõju. Direktiivi asjakohastele artiklitele viitamisel tuleks 
viidata artiklitele 5–10, mitte artiklitele 4–11, sest sõelumine (artikkel 4) ega ka kohtu poole 
pöördumine (artikkel 11) ei ole keskkonnamõju hindamise osa.

Muudatusettepanek 165
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Keskkonnamõju hindamisel tehakse 
kindlaks projekti otsene ja kaudne oluline 
mõju järgmistele elementidele ning 
kirjeldatakse ja hinnatakse seda sobival 
viisil, võttes arvesse iga üksikjuhtumi 
asjaolusid ja artikleid 4–11:

Keskkonnamõju hindamisel tehakse 
kindlaks projekti otsene ja kaudne oluline 
mõju järgmistele elementidele ning 
kirjeldatakse ja hinnatakse seda sobival 
viisil, võttes arvesse iga üksikjuhtumi 
asjaolusid, keskkonna alustingimusi ja 
artikleid 4–11:

Or. en

Muudatusettepanek 166
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) elanikkond, inimeste tervis ja 
bioloogiline mitmekesisus, pöörates erilist 
tähelepanu nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ(*) ja Euroopa Parlamendi ja 

a) inimesed, loomad ja taimed,



PE510.827v01-00 62/72 AM\936759ET.doc

ET

nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ(**) 
kohaselt kaitstud liikidele ja elupaikadele;

Or. de

Selgitus

Praeguse keskkonnamõju hindamise direktiivi sõnastus tuleks säilitada. Soovitatud uued 
mõisted on liiga laialivalguvad ega ole selgelt seotud praeguste projektidega.

Muudatusettepanek 167
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) elanikkond, inimeste tervis ja 
bioloogiline mitmekesisus, pöörates erilist 
tähelepanu nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ(*) ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ(**)
kohaselt kaitstud liikidele ja elupaikadele;

a) elanikkond, inimeste tervis, loomad, 
taimed ja bioloogiline mitmekesisus, 
pöörates erilist tähelepanu direktiivide
92/43/EMÜ ja 2009/147/EÜ kohaselt 
kaitstud liikidele ja elupaikadele;

Or. en

Muudatusettepanek 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) elanikkond, inimeste tervis ja
bioloogiline mitmekesisus, pöörates erilist 
tähelepanu nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ(*) ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ(**)

a) elanikkond, inimeste tervis ning loomad
ja taimed, pöörates erilist tähelepanu 
nõukogu direktiivi 92/43/EMÜja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/147/EÜ kohaselt kaitstud liikidele ja 
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kohaselt kaitstud liikidele ja elupaikadele; elupaikadele;

Or. it

Selgitus

Ümbersõnastamine põhineb olemasoleval tekstil.

Muudatusettepanek 169
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) elanikkond, inimeste tervis ja 
bioloogiline mitmekesisus, pöörates erilist 
tähelepanu nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ(*) ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ(**)
kohaselt kaitstud liikidele ja elupaikadele;

a) elanikkond, inimeste tervis ja 
bioloogiline mitmekesisus, pöörates
vajaduse korral erilist tähelepanu nõukogu 
direktiivi 92/43/EMÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/147/EÜ kohaselt kaitstud liikidele ja 
elupaikadele;

Or. en

Muudatusettepanek 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) elanikkond, inimeste tervis ja 
bioloogiline mitmekesisus, pöörates erilist 
tähelepanu nõukogu direktiivi
92/43/EMÜ(*) ja Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ(**)
kohaselt kaitstud liikidele ja elupaikadele;

a) elanikkond, inimeste tervis ja 
bioloogiline mitmekesisus, pöörates erilist 
tähelepanu nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ
ja Euroopa Parlamendi, nõukogu direktiivi 
2009/147/EÜ ja direktiivi 2000/60/EÜ1

kohaselt kaitstud liikidele ja elupaikadele;
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_______________
1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.

Or. en

Selgitus

Lisatakse veepoliitika raamdirektiiv.

Muudatusettepanek 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) maa, muld, vesi, õhk ja
kliimamuutused;

b) muld, vesi, õhk, kliima ja maastik,

Or. de

Selgitus

Direktiivi praegust sõnastust ei tuleks muuta. Soovitatud uued mõisted on liiga laialivalguvad 
ja võivad tekitada õiguskindlusetust direktiivi kohaldamisel. Keskkonnamõju hindamise ulatus 
ei oleks selge. Praegu kasutatavad mõisted tuleks säilitada. Mõju kliimamuutusele on 
käsitletud juba punktides d ja e.

Muudatusettepanek 172
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) maa, muld, vesi, õhk ja
kliimamuutused;

b) muld, vesi, õhk ja kliima;
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Or. en

Selgitus

„Maa” tuleks välja jätta, kuna maakasutus kuulub liikmesriikide pädevusalasse vastavalt ELi 
toimimise lepingu artikli 192 lõikele 2. Kohalike projektide arendajatel ei ole võimalik 
hinnata selle mõju ülemaailmsele kliimamuutusele.

Muudatusettepanek 173
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) maa, muld, vesi, õhk ja
kliimamuutused;

b) muld, vesi, õhk ja kliima;

Or. de

Muudatusettepanek 174
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) maa, muld, vesi, õhk ja
kliimamuutused;

b) maa, muld, vesi, õhk ja kliima;

Or. de

Muudatusettepanek 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) maa, muld, vesi, õhk ja
kliimamuutused;

b) maa, muld, vesi, õhk ja kliima;

Or. pl

Muudatusettepanek 176
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) maa, muld, vesi, õhk ja kliimamuutused; b) maa, muld, aluspinnas, vesi, õhk, 
kliima ja kliimamuutused ning 
loodusvarad;

Or. en

Muudatusettepanek 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) maa, muld, vesi, õhk ja kliimamuutused; b) maa, aluspinnas, muld, vesi, õhk ja 
kliimamuutused;

Or. lt

Muudatusettepanek 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) maa, muld, vesi, õhk ja kliimamuutused; b) maa, muld, vesi, õhk ja kliimamuutused
(kasvuhoonegaaside heide);

Or. it

Muudatusettepanek 179
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) põllumajanduses ja metsanduses 
kasutatav maa;

Or. de

Selgitus

Euroopa Komisjoni ettepaneku tingimuste kohaselt hakatakse osana keskkonnamõju 
hindamisest esimest korda kontrollima projekti mõju maale. Kuid eesmärk kaitsta maad ei 
peaks hõlmama ainult puhtalt kvalitatiivseid keskkonnaaspekte, nagu mullaviljakust, vaid 
seda tuleks laiendada selle tagamiseks, et põllumajanduses ja metsanduses kasutatavat maad 
oleks piisavalt.

Muudatusettepanek 180
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) aineline vara, kultuuripärand ja maastik; c) aineline vara ja kultuuripärand;
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Or. de

Selgitus

Direktiivi praegust sõnastust ei tuleks muuta. Soovitatud uued mõisted on liiga laialivalguvad 
ja võivad tekitada õiguskindlusetust direktiivi kohaldamisel. Keskkonnamõju hindamise ulatus 
ei oleks selge.

Muudatusettepanek 181
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) aineline vara, kultuuripärand ja maastik; c) aineline vara (sealhulgas mõju vara 
väärtusele), kultuuripärand ja maastik;

Or. en

Muudatusettepanek 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) aineline vara, kultuuripärand ja maastik; c) aineline vara, kultuuripärand ja maastik
Euroopa Liidu lepingu artikli 3 ning ELi 
toimimise lepingu artiklite 36 ja 167 
kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 183
Christa Klaß



AM\936759ET.doc 69/72 PE510.827v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) aineline vara, kultuuripärand ja maastik; c) aineline vara, kultuuripärand ja maastik
Euroopa Liidu lepingu artikli 3 kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 184
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) punktides a, b ja c osutatud elementide 
avatus loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohule ning nende 
tundlikkus ja vastupanuvõime sellise 
katastroofiohu suhtes.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) punktides a, b ja c osutatud elementide 
avatus loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohule ning nende 
tundlikkus ja vastupanuvõime sellise 

välja jäetud
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katastroofiohu suhtes.

Or. de

Selgitus

Loodusõnnetuste mõju on raske ette ennustada ja seda ei saa piisaval tasemel määratleda.

Muudatusettepanek 186
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) punktides a, b ja c osutatud elementide 
avatus loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohule ning nende 
tundlikkus ja vastupanuvõime sellise 
katastroofiohu suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ettepanekus tuuakse sisse punktides a, b ja c osutatud elementide avatus loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud katastroofide ohule ning nende tundlikkus ja vastupanuvõime sellise 
katastroofiohu suhtes. Sellega laiendatakse direktiivi kohaldamisala valdkonda, mis jääb 
keskkonnaküsimustest väljapoole, võib viia keerulisemate, kallimate ja aeganõudvamate 
keskkonnaaruanneteni ning korrata nõudeid, mis on esitatud ELi muudes õigusaktides, nagu 
Seveso III direktiiv (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise kohta), näiteks 
seoses hoonete hindamisega, mis võivad õnnetuse põhjustada.

Muudatusettepanek 187
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) punktides a, b ja c osutatud elementide 
avatus loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohule ning nende 
tundlikkus ja vastupanuvõime sellise 
katastroofiohu suhtes.

e) punktides a, b ja c osutatud elementide 
avatus võimalikele loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud katastroofide ohule 
ning nende tundlikkus ja vastupanuvõime 
sellise katastroofiohu suhtes, kui kehtivad 
ELi õigusaktid või rahvusvahelised 
konventsioonid nõuavad sellist hindamist.

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjust kohaldada seda nõuet kõigi direktiivi kohaldamisalasse kuuluvate projektide 
suhtes, sest see oleks neist paljude puhul liiga koormav. Projektid, mis on avatud õnnetustele 
ja nende suhtes tundlikud, kuuluvad ELi muude õigusaktide või rahvusvaheliste 
konventsioonide kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 188
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) Punktides a, b ja c nimetatud tegurite 
alusel tuleb võtta nõuetekohaselt arvesse 
olulist keskkonnamõju, mis esineb 
projektiga seotud loodusõnnetuste või 
inimtegevusest tingitud katastroofide ohu 
kujul. Kõnealused sündmused on sellised, 
mida saab põhjendatult kirjeldada 
kõnealuse projekti liigile iseloomulikena. 

Or. de

Muudatusettepanek 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui teatava projekti või hoone puhul on 
menetlused standarditud kooskõlas 
parima võimaliku tehnoloogia 
kriteeriumiga, peab pädev asutus seda 
standardimist arvesse võtma ja 
keskenduma keskkonnamõju hindamisel 
kas hoonete asukohale või projektile.

Or. es


