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Muudatusettepanek 316
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui akrediteeritud ja tehniliselt pädevad 
eksperdid aitasid pädeval asutusel 
koostada artikli 5 lõikes 2 osutatud otsust, 
ei tohi arendaja kasutada 
keskkonnaaruande koostamisel samu 
eksperte.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 317
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui akrediteeritud ja tehniliselt pädevad 
eksperdid aitasid pädeval asutusel koostada 
artikli 5 lõikes 2 osutatud otsust, ei tohi 
arendaja kasutada keskkonnaaruande 
koostamisel samu eksperte.

Kui tehniliselt pädevad eksperdid aitasid 
pädeval asutusel koostada artikli 5 lõikes 2 
osutatud otsust, tohib arendaja kasutada 
keskkonnaaruande koostamisel samu 
eksperte.

Or. nl

Muudatusettepanek 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui akrediteeritud ja tehniliselt pädevad 
eksperdid aitasid pädeval asutusel koostada 
artikli 5 lõikes 2 osutatud otsust, ei tohi
arendaja kasutada keskkonnaaruande 
koostamisel samu eksperte.

Kui tehniliselt pädevad eksperdid aitasid 
pädeval asutusel koostada artikli 5 lõikes 2 
osutatud otsust, peaks arendaja vältima
keskkonnaaruande koostamisel samade 
ekspertide kasutamist.

Or. en

Selgitus

Mõned eksperdid võivad olla väga kitsalt spetsialiseerunud ja mõnel juhul võib olla 
kättesaadav ainult üks ekspert. Praegune sõnastus ei ole selle lihtsustamiseks piisavalt 
paindlik.

Muudatusettepanek 319
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui akrediteeritud ja tehniliselt pädevad 
eksperdid aitasid pädeval asutusel koostada 
artikli 5 lõikes 2 osutatud otsust, ei tohi 
arendaja kasutada keskkonnaaruande 
koostamisel samu eksperte.

Kui pädevad eksperdid aitasid pädeval 
asutusel koostada artikli 5 lõikes 2 osutatud 
otsust, ei tohi arendaja kasutada 
keskkonnaaruande koostamisel samu 
eksperte.

Or. de

Muudatusettepanek 320
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui akrediteeritud ja tehniliselt pädevad 
eksperdid aitasid pädeval asutusel koostada 
artikli 5 lõikes 2 osutatud otsust, ei tohi 
arendaja kasutada keskkonnaaruande 
koostamisel samu eksperte.

Kui sõltumatud ja tehniliselt pädevad 
eksperdid aitasid pädeval asutusel koostada 
artikli 5 lõikes 2 osutatud otsust, ei tohi 
arendaja kasutada keskkonnaaruande 
koostamisel samu eksperte.

Or. es

Muudatusettepanek 321
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui akrediteeritud ja tehniliselt pädevad 
eksperdid aitasid pädeval asutusel koostada 
artikli 5 lõikes 2 osutatud otsust, ei tohi 
arendaja kasutada keskkonnaaruande 
koostamisel samu eksperte.

Kui kvalifitseeritud ja tehniliselt pädevad 
eksperdid aitasid pädeval asutusel koostada 
artikli 5 lõikes 2 osutatud otsust, ei tohi 
arendaja kasutada keskkonnaaruande 
koostamisel samu eksperte.

Or. en

Muudatusettepanek 322
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui akrediteeritud ja tehniliselt pädevad
eksperdid aitasid pädeval asutusel koostada 
artikli 5 lõikes 2 osutatud otsust, ei tohi 
arendaja kasutada keskkonnaaruande 

Kui tehniliselt pädevad ja asjatundlikud 
isikud aitasid pädeval asutusel koostada 
artikli 5 lõikes 2 osutatud otsust, ei tohi 
arendaja kasutada keskkonnaaruande 



PE510.871v01-00 6/83 AM\937206ET.doc

ET

koostamisel samu eksperte. koostamisel samu asjatundlikke isikuid.

Or. de

Selgitus

Keskkonnaruannete täielikkuse ja kvaliteedi tagamise või parandamise eesmärki tuleks 
toetada, kuid ekspertide akrediteerimine ei ole sealjuures vajalik. Kui asutusel ja/või 
arendajal on vajalikud eksperditeadmised olemas, tuleks neid ka kasutada.

Muudatusettepanek 323
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui akrediteeritud ja tehniliselt pädevad 
eksperdid aitasid pädeval asutusel koostada 
artikli 5 lõikes 2 osutatud otsust, ei tohi 
arendaja kasutada keskkonnaaruande 
koostamisel samu eksperte.

Kui tehniliselt pädevad eksperdid aitasid 
pädeval asutusel koostada artikli 5 lõikes 2 
osutatud otsust, ei tohi arendaja kasutada 
keskkonnaaruande koostamisel samu 
eksperte.

Or. fr

Muudatusettepanek 324
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
akrediteeritud ja tehniliselt pädevate 
ekspertide kasutamise ja väljavalimise 
üksikasjaliku korra (nt vajalik 
kvalifikatsioon, hindamisülesande 

välja jäetud
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määramine, litsentsid ja tegevusest 
kõrvaldamine).

Or. de

Selgitus

Keskkonnaruannete täielikkuse ja kvaliteedi tagamise või parandamise eesmärki tuleks 
toetada, kuid ekspertide akrediteerimine ei ole sealjuures vajalik. Kui asutusel ja/või 
arendajal on vajalikud eksperditeadmised olemas, tuleks neid ka kasutada.

Muudatusettepanek 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
akrediteeritud ja tehniliselt pädevate 
ekspertide kasutamise ja väljavalimise 
üksikasjaliku korra (nt vajalik 
kvalifikatsioon, hindamisülesande 
määramine, litsentsid ja tegevusest 
kõrvaldamine).

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ekspertide valimise üle peaks otsustama arendaja ametiasutustega konsulteerides ja 
käesoleva direktiiviga kooskõlas. Nõue, et keskkonnamõju hindamise peavad koostama ja 
kinnitama akrediteeritud eksperdid, ei paranda keskkonnamõju hindamise kvaliteeti, vaid see 
üksnes suurendab halduskoormust ja -kulusid.

Muudatusettepanek 326
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
akrediteeritud ja tehniliselt pädevate 
ekspertide kasutamise ja väljavalimise 
üksikasjaliku korra (nt vajalik 
kvalifikatsioon, hindamisülesande 
määramine, litsentsid ja tegevusest 
kõrvaldamine).

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 327
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
akrediteeritud ja tehniliselt pädevate 
ekspertide kasutamise ja väljavalimise 
üksikasjaliku korra (nt vajalik 
kvalifikatsioon, hindamisülesande 
määramine, litsentsid ja tegevusest 
kõrvaldamine).

Liikmesriigid määravad kindlaks pädevate 
ekspertide kasutamise ja väljavalimise 
üksikasjaliku korra (nt vajalik 
kvalifikatsioon, hindamisülesande 
määramine, litsentsid ja tegevusest 
kõrvaldamine).

Or. de

Muudatusettepanek 328
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
akrediteeritud ja tehniliselt pädevate 
ekspertide kasutamise ja väljavalimise 
üksikasjaliku korra (nt vajalik 
kvalifikatsioon, hindamisülesande 
määramine, litsentsid ja tegevusest 
kõrvaldamine).

Liikmesriigid määravad kindlaks 
akrediteeritud pädevate ekspertide 
kasutamise ja väljavalimise üksikasjaliku 
korra (nt vajalik kvalifikatsioon, 
hindamisülesande määramine, litsentsid ja 
tegevusest kõrvaldamine).

Or. fr

Selgitus

Keskkonnamõju hindamise aruande koostamine on arendaja ülesanne. Seetõttu vastutab 
arendaja nimetatud keskkonnaaruande kvaliteedi eest.

Muudatusettepanek 329
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
akrediteeritud ja tehniliselt pädevate 
ekspertide kasutamise ja väljavalimise 
üksikasjaliku korra (nt vajalik 
kvalifikatsioon, hindamisülesande 
määramine, litsentsid ja tegevusest 
kõrvaldamine).

Liikmesriigid määravad kindlaks 
kvalifitseeritud ja tehniliselt pädevate 
ekspertide kasutamise ja väljavalimise 
üksikasjaliku korra (nt vajalik 
kvalifikatsioon, hindamisülesande 
määramine, litsentsid ja tegevusest 
kõrvaldamine).

Or. en

Muudatusettepanek 330
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
akrediteeritud ja tehniliselt pädevate 
ekspertide kasutamise ja väljavalimise 
üksikasjaliku korra (nt vajalik 
kvalifikatsioon, hindamisülesande 
määramine, litsentsid ja tegevusest 
kõrvaldamine).

Liikmesriigid määravad kindlaks 
akrediteeritud ja tehniliselt pädevate 
sõltumatute ekspertide kasutamise ja 
väljavalimise üksikasjaliku korra (nt 
vajalik kvalifikatsioon, hindamisülesande 
määramine, litsentsid ja tegevusest 
kõrvaldamine).

Or. en

Muudatusettepanek 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
 Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
akrediteeritud ja tehniliselt pädevate 
ekspertide kasutamise ja väljavalimise 
üksikasjaliku korra (nt vajalik 
kvalifikatsioon, hindamisülesande 
määramine, litsentsid ja tegevusest 
kõrvaldamine).

Liikmesriigid määravad kindlaks 
akrediteeritud ja tehniliselt pädevate 
ekspertide kasutamise ja väljavalimise 
üksikasjaliku korra (nt vajalik 
kvalifikatsioon, hindamisülesande 
määramine, litsentsid, tegevusest 
kõrvaldamine ja tasustamise kord).

Or. lt

Muudatusettepanek 332
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltumatud eksperdid vastutavad 
keskkonnamõju hindamiste eest, mille 
nad on läbi viinud ise, mis on läbi viidud 
nende järelevalve all või millele nad on 
andnud positiivse või negatiivse 
hinnangu. 

Or. es

Muudatusettepanek 333
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) lisatakse lõige -1 järgmises 
sõnastuses:
„-1. Üldsusel peab olema õigus taotleda 
üldsuse huvides oleva teatud projekti 
keskkonnamõju hindamist aktiivse 
osalemise mehhanismide kaudu, millesse 
on kaasatud nimelt elanikkond, kohalikud 
omavalitsused või valitsusvälised 
organisatsioonid.
Liikmesriigid kehtestavad selle õiguse 
tõhusaks rakendamiseks vajalikud 
meetmed ja tingimused.”

Or. pt

Muudatusettepanek 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt -a (uus)
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et asutustele, kes on 
oma teatavate keskkonnaülesannete või 
territoriaalse pädevuse tõttu tulevikus 
projektiga tõenäoliselt seotud, antakse 
võimalus avaldada oma arvamust 
arendaja esitatud teabe ja teostusloa 
taotluse kohta. Selleks määravad 
liikmesriigid asutused, kellega tuleb nõu 
pidada kas üldiselt või olukorrakohaselt. 
Artikli 5 kohaselt kogutud teave 
edastatakse kõnealustele asutustele. 
Nõupidamise üksikasjaliku korra 
kehtestavad liikmesriigid.”

Or. it

Selgitus

Täpsustatakse, et keskkonnamõju hindamise objektiks oleva projektiga seotud asutuste hulka, 
kellega tuleb konsulteerida, kuuluvad ka kohalikud omavalitsused, kelle territooriumil projekt 
asub, kui need asutused ei ole samad, mis ametiasutused või päevad asutused.

Muudatusettepanek 335
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) lõige 2 asendatakse järgmisega:
„2. Üldsust teavitatakse kas keskportaali 
kaudu, mis on üldsusele kättesaadav 
vastavalt direktiivi 2003/4/EÜ artikli 7 
lõikele 1, avalike teadaannete abil või 
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muul kohasel viisil, näiteks olemasolu 
korral elektroonilise ajakirjanduse abil, 
järgmistest küsimustest artikli 2 lõikes 2 
osutatud keskkonnaalaste otsuste 
tegemise korra varases etapis ja 
hiljemalt siis, kui teavet saab 
nõuetekohaselt esitada:
a) teostusloa taotlus; 
b) tõsiasi, et projekti keskkonnamõju 
tuleb hinnata, ja vajadusel tõsiasi, et 
selle suhtes kohaldatakse artiklit 7; 
c) üksikasjad pädevate asutuste kohta, 
kes vastutavad otsuse tegemise eest, 
asutuste kohta, kust saab asjakohast 
teavet, asutuste kohta, kellele võib 
esitada märkusi ja küsimusi ning 
märkuste ja küsimuste edastamise 
ajakava koha; 
d) võimaliku otsuse laad ja olemasolu 
korral otsuse eelnõu; 
e) teadaanne artikli 5 kohaselt kogutud 
teabe kättesaadavuse kohta; 
f) teadaanne selle kohta, millal, kus ja 
kuidas tehakse asjakohane teave 
kättesaadavaks; 
g) üksikasjad käesoleva artikli lõike 5 
kohase üldsuse kaasamise korra kohta.
g a) asjaolu, et kohaldatakse artikli 8 
lõiget 2, ning üksikasjad 
keskkonnaaruande läbivaatamise või 
muutmise ning kaalumisel olevate 
leevendus- või hüvitusmeetmete kohta; 
g b) artikli 8 lõike 2 kohaselt läbi viidud 
seire tulemused.”

Or. en

Selgitus

Juurdepääsu ja läbipaistvuse parandamise eesmärgil tuleks igas liikmesriigis teha 
kättesaadavaks keskportaal, mis pakub elektrooniliselt ja õigeaegselt keskkonnateavet. Lisaks 
tagavad uued punktid g a ja g b juurdepääsu keskkonnaaruande läbivaatamise ja muutmisega 
ning leevendus- ja hüvitusmeetmetega seotud teabele, mis on sätestatud artikli 8 lõike 2 uues 
tekstis.
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Muudatusettepanek 336
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt -a a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a a) lõige 3 asendatakse järgmisega:
„3. Liikmesriigid tagavad, et üldsusele 
tehakse mõistlike tähtaegade piires 
kättesaadavaks vähemalt keskportaali 
kaudu, mis on üldsusele elektrooniliselt 
kättesaadav, järgmine:
a) mis tahes artikli 5 kohaselt kogutud 
teave; 
b) kooskõlas siseriiklike õigusaktidega 
peamised aruanded ja nõuanded, mis on 
pädevale asutusele või pädevatele 
asutustele esitatud ajal, mil asjaomast 
üldsust teavitati käesoleva artikli lõike 2 
kohaselt; 
c) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 
2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku 
juurdepääsu kohta) sätete kohaselt muu 
kui käesoleva artikli lõikes 2 nimetatud 
teave, mis on vajalik otsuse tegemiseks 
vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 8 
ja mis saab kättesaadavaks alles pärast 
seda, kui asjaomast üldsust on käesoleva 
artikli lõike 2 kohaselt teavitatud.”

Or. en

Selgitus

Juurdepääsu ja läbipaistvuse parandamise eesmärgil tuleks igas liikmesriigis teha 
kättesaadavaks keskportaal, mis pakub elektrooniliselt ja õigeaegselt keskkonnateavet.
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Muudatusettepanek 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – punkt -a a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a a) lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:
„Käesolevas lõikes osutatud teabetaotlusi 
käsitletakse kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2003/4/EÜ artiklitega 3, 4 ja 5.”

Or. it

Muudatusettepanek 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt -a b (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a b) lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Asjaomasele üldsusele antakse suhte 
kaudu ametiasutustega või pädevate 
asutustega õigeaegsed ja tõhusad 
võimalused võtta osa artikli 2 lõikes 2 
nimetatud keskkonnaalaste otsuste 
tegemise korrast. Need asutused on 
kohustatud otsustamise ajal ette kandma 
märkused ja arvamused, mida üldsusel on 
õigus väljendada, kui selleks on enne 
teostusloa taotluse kohta otsuse tegemist 
veel võimalus.”

Or. it
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Muudatusettepanek 339
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt -a b (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a b) lõige 4 asendatakse järgmisega:
„4. Asjaomasele üldsusele antakse 
õigeaegsed ja tõhusad võimalused võtta 
osa artikli 2 lõikes 2, artikli 4 lõigetes 1 ja 
5 ja artikli 5 lõikes 2 nimetatud 
keskkonnaalaste otsuste tegemise 
korrast ning selleks antakse üldsusele 
õigus esitada pädevale asutusele või 
pädevatele asutustele märkusi ja 
arvamusi, kui selleks on enne [...] otsuse 
tegemist veel võimalus.”

Or. en

Selgitus

Üldsuse osalemine peaks olema nõutav ka sõelumisel ja sisu määramisel, mis on 
keskkonnaalaste otsuste tegemise korra olulised osad.

Muudatusettepanek 340
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt -a c (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a c) lõige 5 asendatakse järgmisega:
„5. Üldsuse teavitamise (näiteks 
müürilehtede kasutamine teatavas 
ümbruskonnas, avaldamine kohalikes 
ajalehtedes) ning asjaomase üldsusega 
konsulteerimise (näiteks kirjalike 
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esildiste või avalike küsitluste teel) 
üksikasjaliku korra määravad kindlaks 
liikmesriigid. Liikmesriigid võtavad 
vajalikke meetmeid, et tagada, et 
asjakohast teavet pakutakse keskportaali 
kaudu, mis on üldsusele elektrooniliselt 
kättesaadav vastavalt direktiivi 2003/4/EÜ 
artikli 7 lõikele 1.”

Or. en

Selgitus

Juurdepääsu ja läbipaistvuse parandamise eesmärgil tuleks igas liikmesriigis teha 
kättesaadavaks keskportaal, mis pakub elektrooniliselt ja õigeaegselt keskkonnateavet.

Muudatusettepanek 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige 6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Menetluse eri etappideks nähakse ette 
mõistlikud tähtajad, jättes piisavalt aega:

Liikmesriigid kehtestavad menetluse eri 
etappideks siduvad tähtajad:

Or. en

Selgitus

Siduvad tähtajad menetluse eri etappideks, v.a üldsusega konsulteerimiseks, peaksid olema 
käesolevas direktiivis paremini määratletud. Ettepanekut konkreetsete tähtaegade 
kehtestamiseks nende menetluse etappide jaoks tuleks arvesse võtta.

Muudatusettepanek 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige 6 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Menetluse eri etappideks nähakse ette 
mõistlikud tähtajad, jättes piisavalt aega:

Liikmesriigid kehtestavad menetluse eri 
etappideks siduvad tähtajad:

Or. it

Selgitus

Kindlad ajad on otsustava tähtsusega kogu menetluse edukalt lõpule viimiseks.

Muudatusettepanek 343
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige 6 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) artikli 6 lõikes 1 osutatud ametiasutusele 
ja asjaomasele üldsusele, et valmistada ette 
keskkonnaalaseid otsuseid ja nende 
tegemises tõhusalt osaleda vastavalt 
käesoleva artikli sätetele.

b) artikli 6 lõikes 1 osutatud ametiasutusele 
ja asjaomasele üldsusele, et valmistada ette
keskkonnamõju hindamist. Eelkõige ei ole 
asjaomase üldsusega artikli 5 lõikes 1 
osutatud keskkonnaaruande asjus 
konsulteerimise tähtaeg lühem kui 30 
päeva.

Or. en

Selgitus

Keskkonnaalaste otsuste tegemise mõiste tuleks asendada keskkonnamõju hindamise 
mõistega. Me võime aktsepteerida üldsusega konsulteerimise puhul miinimumtähtaegu, kuid 
ei nõustu maksimumtähtaegadega.

Muudatusettepanek 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige 7



AM\937206ET.doc 19/83 PE510.871v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Asjaomase üldsusega artikli 5 lõikes 1 
osutatud keskkonnaaruande asjus 
konsulteerimise tähtaeg ei ole lühem kui 
30 päeva ega pikem kui 60 päeva. 
Erandjuhul, kui kavandatava projekti 
laad, keerukus, asukoht või maht seda 
nõuab, võib pädev asutus kõnealust 
tähtaega 30 päeva võrra pikendada; 
sellisel juhul teatab pädev asutus 
arendajale tähtaja pikendamise põhjused.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tähtaegu tuleks reguleerida asjaomase valdkonna õigusaktidega.

Muudatusettepanek 345
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Asjaomase üldsusega artikli 5 lõikes 1 
osutatud keskkonnaaruande asjus 
konsulteerimise tähtaeg ei ole lühem kui 
30 päeva ega pikem kui 60 päeva. 
Erandjuhul, kui kavandatava projekti 
laad, keerukus, asukoht või maht seda 
nõuab, võib pädev asutus kõnealust 
tähtaega 30 päeva võrra pikendada; 
sellisel juhul teatab pädev asutus 
arendajale tähtaja pikendamise põhjused.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Me võime aktsepteerida üldsusega konsulteerimise puhul miinimumtähtaegu, kuid ei nõustu 
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maksimumtähtaegadega.

Muudatusettepanek 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Asjaomase üldsusega artikli 5 lõikes 1 
osutatud keskkonnaaruande asjus 
konsulteerimise tähtaeg ei ole lühem kui 30 
päeva ega pikem kui 60 päeva. 
Erandjuhul, kui kavandatava projekti 
laad, keerukus, asukoht või maht seda 
nõuab, võib pädev asutus kõnealust 
tähtaega 30 päeva võrra pikendada; 
sellisel juhul teatab pädev asutus 
arendajale tähtaja pikendamise põhjused.

7. Asjaomase üldsusega artikli 5 lõikes 1 
osutatud keskkonnaaruande asjus 
konsulteerimise tähtaeg ei ole lühem kui 30 
päeva ega pikem kui 60 päeva.

Or. it

Selgitus

Kindlad ajad on otsustava tähtsusega kogu menetluse edukalt lõpule viimiseks.

Muudatusettepanek 347
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Asjaomase üldsusega artikli 5 lõikes 1 
osutatud keskkonnaaruande asjus 
konsulteerimise tähtaeg ei ole lühem kui 30 
päeva ega pikem kui 60 päeva. Erandjuhul, 
kui kavandatava projekti laad, keerukus, 
asukoht või maht seda nõuab, võib pädev 

7. Asjaomase üldsusega artikli 5 lõikes 1 
osutatud keskkonnaaruande asjus 
konsulteerimise tähtaeg ei ole lühem kui 30 
päeva ega pikem kui 60 päeva. Erandjuhul, 
kui kavandatava projekti laad, keerukus, 
asukoht või maht seda nõuab, võib pädev 



AM\937206ET.doc 21/83 PE510.871v01-00

ET

asutus kõnealust tähtaega 30 päeva võrra 
pikendada; sellisel juhul teatab pädev 
asutus arendajale tähtaja pikendamise 
põhjused.

asutus kõnealust tähtaega kuni 30 päeva 
võrra pikendada; sellisel juhul teatab pädev 
asutus arendajale tähtaja pikendamise 
põhjused.

Or. de

Muudatusettepanek 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lisatakse järgmine lõige 7 a:
„7 a. Kavandatud projektile alternatiivide 
esitamisel juhtudel, kus seda peetakse 
seaduse järgi oluliseks, tuleb lahenduste 
leidmisse kaasata eramaatükkide puhul 
maaomanikud või ühiskondlike 
maatükkide puhul nende tavapärased 
kasutajad.”

Or. es

Selgitus

Eesmärk on suurendada maatüki omaniku või kasutaja osalemist, kui see on liikmesriigi 
ülevõtva seadusega ette nähtud.

Muudatusettepanek 349
Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige -1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed, milles sätestatakse projektide 
koostamine ja käitamine kooskõlas 
järgmiste põhimõtetega:
a) võetakse kõik asjakohased 
ennetusmeetmed saastuse vältimiseks ega 
põhjustata olulist saastust;
b) kasutatakse parimat võimalikku 
tehnikat ning loodusvarasid ja energiat 
kasutatakse tõhusalt;
c) välditakse jäätmete tekitamist ja kui 
jäätmeid tekitatakse, siis eelistatuse 
järjekorras ja vastavalt direktiivile 
2008/98/EÜ valmistatakse need ette 
korduskasutamiseks, võetakse ringlusse, 
taaskasutatakse või kui see on tehniliselt 
ja majanduslikult võimatu, need 
kõrvaldatakse, vältides või vähendades 
mõju keskkonnale;
d) võetakse vajalikud meetmed õnnetuste 
vältimiseks ja nende tagajärgede 
piiramiseks;
e) võetakse vajalikud meetmed tegevuse 
täieliku lõpetamise järel, et vältida 
saastuse ohtu ja viia tegevuskoht tagasi 
rahuldavasse seisukorda.
Kui keskkonnakvaliteedi standardis on 
ette nähtud rangemad tingimused kui 
need, mida on võimalik täita parima 
võimaliku tehnika kasutamisega, peab 
teostusluba sisaldama lisameetmeid, ilma 
et see piiraks muude võimalike meetmete 
võtmist keskkonnakvaliteedi standardite 
täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Direktiiviga 2010/75/EL tööstusheidete kohta (ja endise IPPC direktiiviga) on põhilised 
otsustamiskriteeriumid teatavate tööstuskäitiste kohta ELi tasandil juba kehtestatud. Sellised 
kriteeriumid võivad olla kasulikud ka keskkonnamõju hindamise puhul. Kuna keskkonnamõju 



AM\937206ET.doc 23/83 PE510.871v01-00

ET

hindamise direktiivis nõutakse keskkonnamõjude põhjalikku hindamist, tundub üsna loogiline, 
et pärast seda, kui arendajalt nõutakse põhjalikke dokumente, tuleks direktiivi lisada ka 
konkreetsed kriteeriumid, mille alusel projekte heaks kiidetakse.

Muudatusettepanek 350
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikke 
meetmeid, et tagada projektide algatamine 
ja rakendamine järgmistel põhimõtetel:
a) võetakse kõik asjakohased 
ennetusmeetmed saastuse vältimiseks ega 
põhjustata olulist saastust;
b) kohaldatakse parimat võimalikku 
tehnikat ning loodusvarasid ja energiat 
kasutatakse tõhusalt;
c) välditakse jäätmeteket ja kui jäätmeid 
tekitatakse, siis eelistatuse järjekorras ja 
vastavalt direktiivile 2008/98/EÜ 
valmistatakse need ette 
korduskasutamiseks, võetakse ringlusse, 
taaskasutatakse või kui see ei ole 
tehniliselt ja majanduslikult võimalik, 
need kõrvaldatakse vältides või 
vähendades mõju keskkonnale;
d) võetakse vajalikud meetmed õnnetuste 
vältimiseks ja nende tagajärgede 
vähendamiseks;
e) tegevuse täieliku lõpetamise järel 
võetakse vajalikud meetmed, et vältida 
saastuse ohtu ja taastada tegevuskoha 
rahuldav seisukord.
Kui keskkonnakvaliteedi standardis on 
ette nähtud rangemad tingimused kui 
need, mida on võimalik täita parima 
võimaliku tehnika kasutamisega, peab 
luba sisaldama lisameetmeid, ilma et see 
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piiraks muude võimalike meetmete 
võtmist keskkonnakvaliteedi standardite 
täitmiseks.

Or. de

Muudatusettepanek 351
João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teostusloa menetlemisel tuleb arvesse 
võtta konsultatsioonide tulemusi ja artiklite 
5, 6 ja 7 kohaselt kogutud teavet. Selleks 
sisaldab projektile teostusloa andmise otsus 
järgmist teavet:

1. Teostusloa menetlemisel tuleb 
nõuetekohaselt arvesse võtta 
konsultatsioonide tulemusi ja artiklite 5, 6 
ja 7 kohaselt kogutud teavet. Asutustega 
konsulteerimise tulemused ning isikute ja 
organisatsioonide vabatahtliku 
konsulteerimise tulemused tuleb teha täies 
mahus elektrooniliselt kättesaadavaks, 
sisukorraga ja nii, et neis oleks lihtne teha 
otsinguid ja nendega tutvuda. Selleks 
sisaldab projektile teostusloa andmise otsus 
järgmist teavet:

Or. pt

Muudatusettepanek 352
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teostusloa menetlemisel tuleb arvesse 
võtta konsultatsioonide tulemusi ja 
artiklite 5, 6 ja 7 kohaselt kogutud teavet. 
Selleks sisaldab projektile teostusloa 

1. Teostusloa menetlemisel tuleb 
konsultatsioonide tulemusi ja artiklite 5, 6 
ja 7 kohaselt kogutud teavet 
nõuetekohaselt arvesse võtta ja 
üksikasjalikult hinnata. Selleks sisaldab 
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andmise otsus järgmist teavet: projektile teostusloa andmise otsus 
järgmist teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 353
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teostusloa menetlemisel tuleb arvesse 
võtta konsultatsioonide tulemusi ja artiklite 
5, 6 ja 7 kohaselt kogutud teavet. Selleks 
sisaldab projektile teostusloa andmise 
otsus järgmist teavet:

1. Teostusloa menetlemisel tuleb arvesse 
võtta konsultatsioonide tulemusi ja artiklite 
5, 6 ja 7 kohaselt kogutud teavet. Projektile 
teostusloa andmise otsus sisaldab järgmist 
teavet:

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekut saab lihtsustada.

Muudatusettepanek 354
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artikli 3 kohane pädeva asutuse poolt 
koostatud keskkonnamõju hinnang ning
otsusele lisatud keskkonnaalased 
tingimused, sealhulgas kirjeldus olulise 
kahjuliku mõju vältimise, vähendamise ja 
võimaluse korral kõrvaldamise peamiste 
meetmete kohta;

a) otsusele lisatud keskkonnaalased 
tingimused, sealhulgas kirjeldus olulise 
kahjuliku mõju vältimise, vähendamise ja 
võimaluse korral kõrvaldamise peamiste 
meetmete kohta;
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Or. en

Selgitus

Hindamine pädeva asutuse poolt peaks tegelikkuses seisnema keskkonnaaruande 
tõendamises. Lisaks ei tohiks nimetatud tõendamist lisada teostusloa andmise otsusele.

Muudatusettepanek 355
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artikli 3 kohane pädeva asutuse poolt 
koostatud keskkonnamõju hinnang ning 
otsusele lisatud keskkonnaalased 
tingimused, sealhulgas kirjeldus olulise 
kahjuliku mõju vältimise, vähendamise ja 
võimaluse korral kõrvaldamise peamiste 
meetmete kohta;

a) keskkonnamõju hindamise tulemused, 
sealhulgas artiklite 6 ja 7 kohaselt saadud 
märkuste kokkuvõte ning otsusele lisatud 
keskkonnaalased tingimused, sealhulgas 
kirjeldus olulise kahjuliku mõju vältimise, 
vähendamise ja võimaluse korral 
kõrvaldamise peamiste meetmete kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artikli 3 kohane pädeva asutuse poolt 
koostatud keskkonnamõju hinnang ning 
otsusele lisatud keskkonnaalased 
tingimused, sealhulgas kirjeldus olulise 
kahjuliku mõju vältimise, vähendamise ja 
võimaluse korral kõrvaldamise peamiste 
meetmete kohta;

a) keskkonnamõju hinnangu tulemused 
koos artiklite 6 ja 7 kohaselt saadud 
märkuste kokkuvõttega ning otsusele 
lisatud keskkonnaalased tingimused, 
sealhulgas kirjeldus olulise kahjuliku mõju 
vältimise, vähendamise ja võimaluse korral 
kõrvaldamise peamiste meetmete kohta;
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Or. pl

Muudatusettepanek 357
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) artikli 3 kohane pädeva asutuse poolt 
koostatud keskkonnamõju hinnang ning 
otsusele lisatud keskkonnaalased 
tingimused, sealhulgas kirjeldus olulise 
kahjuliku mõju vältimise, vähendamise ja 
võimaluse korral kõrvaldamise peamiste 
meetmete kohta;

a) artikli 3 kohase, pädeva asutuse poolt 
koostatud keskkonnamõju hinnangu 
tulemused ning otsusele lisatud 
keskkonnaalased tingimused, sealhulgas 
kirjeldus olulise kahjuliku mõju vältimise, 
vähendamise ja võimaluse korral 
kõrvaldamise peamiste meetmete kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 358
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projekti väljavalimise peamised 
põhjused, pidades silmas muid kaalutud 
alternatiive, sealhulgas seda, kuidas 
praegune keskkonnaseisund tõenäoliselt 
muutub, kui projekti ei rakendata 
(alusstsenaarium);

b) projektile loa andmise peamised 
põhjused;

Or. en

Selgitus

Arendaja esitatud projekt on teostusloa taotlemise subjekt. Pädev asutus peaks põhjendama, 
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miks antud projektile saab teostusloa anda või miks seda ei saa teha. Nimetatud põhjendus ei 
pea tingimata hõlmama alternatiivide kaalumist.

Muudatusettepanek 359
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projekti väljavalimise peamised 
põhjused, pidades silmas muid kaalutud 
alternatiive, sealhulgas seda, kuidas 
praegune keskkonnaseisund tõenäoliselt 
muutub, kui projekti ei rakendata 
(alusstsenaarium);

b) projekti peamised põhjused, pidades 
silmas muid kaalutud alternatiive;

Or. de

Selgitus

Keskkonnamõju hindamise direktiivis ei tohiks asutustele näha ette valikuvõimalust, see on 
vastuolus muude, käitiste rajamist käsitlevate ELi õigusaktidega. Alusstsenaariumi 
ettenägemine kujutab endast kehtiva õiguse põhjendamatut laiendamist; peale selle on 
ebaselge, kuidas seda stsenaariumit ette on võimalik näha.

Muudatusettepanek 360
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projekti väljavalimise peamised 
põhjused, pidades silmas muid kaalutud 
alternatiive, sealhulgas seda, kuidas 
praegune keskkonnaseisund tõenäoliselt 
muutub, kui projekti ei rakendata 

b) projekti väljavalimise peamised 
põhjused, pidades silmas muid kaalutud 
alternatiive;
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(alusstsenaarium);

Or. en

Muudatusettepanek 361
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projekti väljavalimise peamised 
põhjused, pidades silmas muid kaalutud 
alternatiive, sealhulgas seda, kuidas 
praegune keskkonnaseisund tõenäoliselt 
muutub, kui projekti ei rakendata 
(alusstsenaarium);

b) kokkuvõtet arendaja kaalutud 
alternatiividest, sealhulgas seda, kuidas 
praegune keskkonnaseisund tõenäoliselt 
muutub, kui projekti ei rakendata 
(alusstsenaarium);

Or. de

Muudatusettepanek 362
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projekti väljavalimise peamised 
põhjused, pidades silmas muid kaalutud 
alternatiive, sealhulgas seda, kuidas 
praegune keskkonnaseisund tõenäoliselt 
muutub, kui projekti ei rakendata 
(alusstsenaarium);

b) projekti väljavalimise peamised 
põhjused, pidades silmas muude mõistlike 
alternatiivide hindamist, sealhulgas seda, 
kuidas praegune keskkonnaseisund 
tõenäoliselt muutub, kui projekti ei 
rakendata (alusstsenaarium);

Or. en
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Muudatusettepanek 363
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) artikli 6 ja 7 kohaselt saadud märkuste 
kokkuvõte;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See säte ei ole õigusaktist välja jäetud, vaid see on lisatud punkti a, et muuta dokument 
sujuvamaks.

Muudatusettepanek 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) artikli 6 ja 7 kohaselt saadud märkuste 
kokkuvõte;

välja jäetud

Or. pl

Muudatusettepanek 365
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) artikli 6 ja 7 kohaselt saadud märkuste 
kokkuvõte;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Punkt c on juba lisatud punkti d.

Muudatusettepanek 366
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kokkuvõttev avaldus selle kohta, kuidas 
on teostusloas arvesse võetud 
keskkonnakaalutlusi ning kuidas on 
arvestatud konsultatsioonide tulemusel 
saadud ja artikli 5, 6 ja 7 kohaselt kogutud 
teavet või kuidas seda on muul viisil 
käsitletud.

d) kokkuvõttev avaldus selle kohta, kuidas 
on teostusloas arvesse võetud 
keskkonnakaalutlusi ning kuidas on 
arvestatud keskkonnaaruannet ja
konsultatsioonide tulemusel saadud ja 
artikli 5, 6 ja 7 kohaselt kogutud teavet või 
kuidas seda on muul viisil käsitletud.

Or. en

Muudatusettepanek 367
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste projektide puhul, millel on 
tõenäoliselt oluline kahjulik piiriülene 

välja jäetud
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mõju, esitab pädev asutus teabe selle 
kohta, et ta ei ole võtnud arvesse märkusi, 
mida mõjutatud liikmesriik sai artikli 7 
kohaselt toimuvate konsultatsioonide ajal.

Or. en

Selgitus

Viimase lause võib välja jätta, kuna see on juba kaetud punktidega a kuni d.

Muudatusettepanek 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) ülaltoodud tingimused loetakse 
täidetuks, kui liikmesriigid kehtestavad 
artikli 2 punkti 2 kohaselt käesoleva 
direktiivi nõuete täitmiseks eraldi 
protseduuri ja kui pärast 
keskkonnamõjude hindamist välja antud 
otsus sisaldab punktides a–d loetletud 
teavet ning kui punktis 4 sätestatud 
tingimuste täitmiseks kehtestatakse 
asjakohased reeglid.

Or. pl

Muudatusettepanek 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikli 5, 6 ja 7 kohaselt läbiviidud 
konsultatsioonide ja kogutud teabe 
tulemusena järeldatakse, et projektil on 
oluline kahjulik keskkonnamõju, kaalub 
pädev asutus nii varakult kui võimalik ja 
tihedas koostöös artikli 6 lõikes 1 osutatud 
ametiasutuste ja arendajaga, kas sellise 
kahjuliku mõju vältimiseks või 
vähendamiseks tuleks artikli 5 lõikes 1 
osutatud keskkonnaaruanne läbi vaadata 
ja projekti muuta ning kas oleks vaja võtta 
täiendavaid leevendus- või 
hüvitusmeetmeid.

välja jäetud

Kui pädev asutus otsustab anda projektile 
teostusloa, peab see sisaldama meetmeid 
olulise kahjuliku keskkonnamõju seireks, 
mille abil hinnata leevendus- ja 
hüvitusmeetmete rakendamist ja tõhusust 
ning kindlaks teha kahjulik mõju, mida ei 
suudetud prognoosida.
Seirega jälgitavate näitajate liik ja seire 
kestus on proportsionaalne kavandatava 
projekti laadi, asukoha ja mahuga ning 
projekti keskkonnamõju olulisusega.
Vajaduse korral võib kasutada muudest 
liidu õigusaktidest tulenevat seire korda.

Or. en

Selgitus

Järelseire kohustus olulise keskkonnamõjuga projektide puhul on juba sätestatud muude 
regulatiivsete vahenditega. Järelseire kohustused keskkonnamõju hindamise direktiivis 
põhjustaks õigusaktide ebavajalikku dubleerimist. Kohustus tuvastada sündmusi, mille mõju 
ei suudeta prognoosida, on iseenesest problemaatiline.

Muudatusettepanek 370
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikli 5, 6 ja 7 kohaselt läbiviidud 
konsultatsioonide ja kogutud teabe 
tulemusena järeldatakse, et projektil on 
oluline kahjulik keskkonnamõju, kaalub 
pädev asutus nii varakult kui võimalik ja 
tihedas koostöös artikli 6 lõikes 1 osutatud 
ametiasutuste ja arendajaga, kas sellise 
kahjuliku mõju vältimiseks või 
vähendamiseks tuleks artikli 5 lõikes 1 
osutatud keskkonnaaruanne läbi vaadata 
ja projekti muuta ning kas oleks vaja võtta 
täiendavaid leevendus- või 
hüvitusmeetmeid.

2. Kui pädev asutus järeldab artiklite 5, 6 
ja 7 kohaselt läbiviidud konsultatsioonide 
ja kogutud teabe tulemusena, et projektil 
on oluline kahjulik mõju keskkonnale, 
kaalub pädev asutus, kas teostusluba peaks 
hõlmama asjakohaseid meetmeid mis 
tahes leevendus- või hüvitusmeetmete 
tõhususe seireks. 

Or. en

Muudatusettepanek 371
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikli 5, 6 ja 7 kohaselt läbiviidud 
konsultatsioonide ja kogutud teabe 
tulemusena järeldatakse, et projektil on 
oluline kahjulik keskkonnamõju, kaalub 
pädev asutus nii varakult kui võimalik ja 
tihedas koostöös artikli 6 lõikes 1 osutatud 
ametiasutuste ja arendajaga, kas sellise 
kahjuliku mõju vältimiseks või 
vähendamiseks tuleks artikli 5 lõikes 1 
osutatud keskkonnaaruanne läbi vaadata ja 
projekti muuta ning kas oleks vaja võtta 
täiendavaid leevendus- või 
hüvitusmeetmeid.

2. Artiklite 6 ja 7 kohaselt läbiviidud 
konsultatsioonide alusel ja tihedas 
koostöös artikli 6 lõikes 1 osutatud 
ametiasutuste ja arendajaga kaalub pädev 
asutus või kaaluvad pädevad asutused, 
kas sellise kahjuliku mõju vältimiseks või 
vähendamiseks tuleks artikli 5 lõikes 1 
osutatud keskkonnaaruanne läbi vaadata ja 
teostusluba muuta ning kas oleks vaja 
võtta täiendavaid leevendus- või 
hüvitusmeetmeid.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni ettepanekus tundub nimetatud lõige käsitlevat kahte erinevat teemat: ühelt poolt 
esitatud projekti muutmist ja vastava teostusloa taotlemist keskkonnaaruande ja 
konsultatsioonide tulemuse valguses ning teiselt poolt vajadust keskkonnaaruande 
läbivaatamise järele eespool nimetatud konsultatsioonide valguses.

Muudatusettepanek 372
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 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikli 5, 6 ja 7 kohaselt läbiviidud 
konsultatsioonide ja kogutud teabe 
tulemusena järeldatakse, et projektil on 
oluline kahjulik keskkonnamõju, kaalub
pädev asutus nii varakult kui võimalik ja 
tihedas koostöös artikli 6 lõikes 1 osutatud 
ametiasutuste ja arendajaga, kas sellise 
kahjuliku mõju vältimiseks või 
vähendamiseks tuleks artikli 5 lõikes 1 
osutatud keskkonnaaruanne läbi vaadata 
ja projekti muuta ning kas oleks vaja võtta 
täiendavaid leevendus- või 
hüvitusmeetmeid.

2. Kui artiklite 5, 6 ja 7 kohaselt läbiviidud 
konsultatsioonide ja kogutud teabe 
tulemusena järeldatakse, et projektil on 
oluline kahjulik keskkonnamõju, arutab
pädev asutus nii varakult kui võimalik 
artikli 6 lõikes 1 osutatud ametiasutuste ja 
arendajaga, kas sellise kahjuliku mõju 
vältimiseks või vähendamiseks saaks
artikli 5 lõikes 1 osutatud 
keskkonnaaruande läbi vaadata ja projekti 
muuta ning kas oleks vaja vastavalt 
asjaomase valdkonna õigusaktidele võtta 
täiendavaid leevendus- või 
hüvitusmeetmeid.

Or. de

Selgitus

Kavandatava ettekirjutuste tegemise õigusega muudetaks oluliselt keskkonnamõju hindamise 
või selle aluseks oleva süsteemi raame, sest see oleks menetlusvahendina ettevalmistus 
teostusloa andmise või sellest keeldumise otsuseks, kuid ei sisalda sisulisi ega tehnilisi 
nõudeid. Tehnilised nõuded on sätestatud asjaomastes konkreetsetes õigusaktides, nagu 
tööstusheidete direktiiv, looduslike elupaikade direktiiv jms. Seda süsteemi tuleb säilitada.

Muudatusettepanek 373
Esther de Lange
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikli 5, 6 ja 7 kohaselt läbiviidud 
konsultatsioonide ja kogutud teabe 
tulemusena järeldatakse, et projektil on 
oluline kahjulik keskkonnamõju, kaalub
pädev asutus nii varakult kui võimalik ja 
tihedas koostöös artikli 6 lõikes 1 osutatud 
ametiasutuste ja arendajaga, kas sellise 
kahjuliku mõju vältimiseks või 
vähendamiseks tuleks artikli 5 lõikes 1 
osutatud keskkonnaaruanne läbi vaadata ja 
projekti muuta ning kas oleks vaja võtta 
täiendavaid leevendus- või 
hüvitusmeetmeid.

2. Kui artiklite 5, 6 ja 7 kohaselt läbiviidud 
konsultatsioonide ja kogutud teabe 
tulemusena järeldatakse, et projektil on 
oluline kahjulik keskkonnamõju, võib
pädev asutus kaaluda nii varakult kui 
võimalik ja tihedas koostöös artikli 6 lõikes 
1 osutatud ametiasutuste ja arendajaga, kas 
sellise kahjuliku mõju vältimiseks või 
vähendamiseks oleks vaja artikli 5 lõikes 1 
osutatud keskkonnaaruanne läbi vaadata ja 
projekti muuta ning kas oleks vaja võtta 
täiendavaid leevendus- või 
hüvitusmeetmeid.

Or. nl

Muudatusettepanek 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui artikli 5, 6 ja 7 kohaselt läbiviidud 
konsultatsioonide ja kogutud teabe 
tulemusena järeldatakse, et projektil on 
oluline kahjulik keskkonnamõju, kaalub 
pädev asutus nii varakult kui võimalik ja 
tihedas koostöös artikli 6 lõikes 1 osutatud 
ametiasutuste ja arendajaga, kas sellise 
kahjuliku mõju vältimiseks või 
vähendamiseks tuleks artikli 5 lõikes 1 
osutatud keskkonnaaruanne läbi vaadata ja 
projekti muuta ning kas oleks vaja võtta 
täiendavaid leevendus- või 

2. Kui artiklite 5, 6 ja 7 kohaselt läbiviidud 
konsultatsioonide ja kogutud teabe 
tulemusena järeldatakse, et projektil on 
oluline kahjulik keskkonnamõju, kaalub 
pädev asutus nii varakult kui võimalik ja 
tihedas koostöös artikli 6 lõikes 1 osutatud 
ametiasutuste ja arendajaga, kas sellise 
kahjuliku mõju vältimiseks või 
vähendamiseks tuleks loa andmisest 
keelduda või artikli 5 lõikes 1 osutatud 
keskkonnaaruanne läbi vaadata ja projekti 
muuta ning kas oleks vaja võtta 
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hüvitusmeetmeid. täiendavaid leevendus- või 
hüvitusmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
nimetatud läbivaatamise üksikasjaliku 
korra.

Or. en

Muudatusettepanek 376
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev asutus otsustab anda projektile 
teostusloa, peab see sisaldama meetmeid 
olulise kahjuliku keskkonnamõju seireks, 
mille abil hinnata leevendus- ja 
hüvitusmeetmete rakendamist ja tõhusust 
ning kindlaks teha kahjulik mõju, mida ei 
suudetud prognoosida.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 377
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 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev asutus otsustab anda projektile 
teostusloa, peab see sisaldama meetmeid 
olulise kahjuliku keskkonnamõju seireks, 
mille abil hinnata leevendus- ja 
hüvitusmeetmete rakendamist ja tõhusust 
ning kindlaks teha kahjulik mõju, mida ei 
suudetud prognoosida.

Kui pädev asutus otsustab anda projektile 
teostusloa, peab see vastavalt asjaomaste 
konkreetsete õigusaktide nõuetele
sisaldama meetmeid olulise kahjuliku 
keskkonnamõju seireks.

Or. de

Selgitus

Kavandatava ettekirjutuste tegemise õigusega muudetaks oluliselt keskkonnamõju hindamise 
või selle aluseks oleva süsteemi raame, sest see oleks menetlusvahendina ettevalmistus 
teostusloa andmise või sellest keeldumise otsuseks, kuid ei sisalda sisulisi ega tehnilisi 
nõudeid. Tehnilised nõuded on sätestatud asjaomastes konkreetsetes õigusaktides, nagu 
tööstusheidete direktiiv, looduslike elupaikade direktiiv jms. Seda süsteemi tuleb säilitada.

Muudatusettepanek 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev asutus otsustab anda projektile 
teostusloa, peab see sisaldama meetmeid 
olulise kahjuliku keskkonnamõju seireks, 
mille abil hinnata leevendus- ja 
hüvitusmeetmete rakendamist ja tõhusust 
ning kindlaks teha kahjulik mõju, mida ei 
suudetud prognoosida.

Kui pädev asutus otsustab anda projektile 
teostusloa, peab pädev asutus otsustama, 
kas teostusluba peaks sisaldama meetmeid 
olulise kahjuliku keskkonnamõju seireks, 
mille abil hinnata leevendus- ja 
hüvitusmeetmete rakendamist ja tõhusust 
ning kindlaks teha kahjulik mõju 
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ehitamise, haldamise, lammutamise ja 
sulgemisjärgses etapis, mida ei suudetud 
prognoosida.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev asutus otsustab anda projektile 
teostusloa, peab see sisaldama meetmeid 
olulise kahjuliku keskkonnamõju seireks, 
mille abil hinnata leevendus- ja 
hüvitusmeetmete rakendamist ja tõhusust 
ning kindlaks teha kahjulik mõju, mida ei 
suudetud prognoosida.

Kui pädev asutus otsustab anda projektile 
teostusloa, peab ta kaaluma, kas 
teostusluba peaks sisaldama meetmeid 
olulise kahjuliku keskkonnamõju seireks, 
mille abil hinnata leevendus- ja 
hüvitusmeetmete rakendamist ja tõhusust 
ning kindlaks teha ettenägematu kahjulik 
mõju.

Or. en

Selgitus

Seire vajalikkuse üle tuleks otsustada juhtumipõhiselt. Samuti peaksid kvalifitseeruma 
siseriiklikest õigusaktidest tulenevad seire korrad ja ka seire korrad, mis ei tulene üldiselt 
õigusaktidest.

Muudatusettepanek 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev asutus otsustab anda projektile Kui pädev asutus otsustab anda projektile 
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teostusloa, peab see sisaldama meetmeid 
olulise kahjuliku keskkonnamõju seireks, 
mille abil hinnata leevendus- ja 
hüvitusmeetmete rakendamist ja tõhusust 
ning kindlaks teha kahjulik mõju, mida ei 
suudetud prognoosida.

teostusloa, peab asutus kaaluma, kas see 
teostusluba peab sisaldama teisi meetmeid 
olulise kahjuliku keskkonnamõju seireks, 
mille abil hinnata leevendus- ja 
hüvitusmeetmete rakendamist ja tõhusust 
ning kindlaks teha kahjulik mõju, mida ei 
suudetud prognoosida.

Or. it

Muudatusettepanek 381
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev asutus otsustab anda projektile 
teostusloa, peab see sisaldama meetmeid 
olulise kahjuliku keskkonnamõju seireks, 
mille abil hinnata leevendus- ja 
hüvitusmeetmete rakendamist ja tõhusust 
ning kindlaks teha kahjulik mõju, mida ei 
suudetud prognoosida.

Kui pädev asutus otsustab anda projektile 
teostusloa, peab see sisaldama meetmeid 
olulise kahjuliku keskkonnamõju seireks, 
mille abil hinnata leevendus- ja 
hüvitusmeetmete rakendamist ja tõhusust 
ning kindlaks teha kahjulik mõju, mida ei 
suudetud prognoosida.

Kui seire tulemusel selgub, et leevendus-
või hüvitusmeetmed ei ole piisavad või kui 
täheldatakse ettenägematuid 
märkimisväärselt kahjulikke 
keskkonnamõjusid, peab pädev asutus 
kehtestama korrigeerivad leevendus- või 
hüvitusmeetmed.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev asutus otsustab anda projektile 
teostusloa, peab see sisaldama meetmeid 
olulise kahjuliku keskkonnamõju seireks, 
mille abil hinnata leevendus- ja 
hüvitusmeetmete rakendamist ja tõhusust 
ning kindlaks teha kahjulik mõju, mida ei 
suudetud prognoosida.

Kui pädev asutus otsustab anda projektile 
teostusloa või muu käesoleva direktiivi 
nõuete täitmiseks väljaantava otsuse, peab 
see sisaldama meetmeid olulise kahjuliku 
keskkonnamõju seireks, mille abil hinnata 
leevendus- ja hüvitusmeetmete 
rakendamist ja tõhusust ning kindlaks teha 
kahjulik mõju, mida ei suudetud 
prognoosida.

Or. pl

Muudatusettepanek 383
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 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirega jälgitavate näitajate liik ja seire 
kestus on proportsionaalne kavandatava 
projekti laadi, asukoha ja mahuga ning 
projekti keskkonnamõju olulisusega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kavandatava ettekirjutuste tegemise õigusega muudetaks oluliselt keskkonnamõju hindamise 
või selle aluseks oleva süsteemi raame, sest see oleks menetlusvahendina ettevalmistus 
teostusloa andmise või sellest keeldumise otsuseks, kuid ei sisalda sisulisi ega tehnilisi
nõudeid. Tehnilised nõuded on sätestatud asjaomastes konkreetsetes õigusaktides, nagu 
tööstusheidete direktiiv, looduslike elupaikade direktiiv jms. Seda süsteemi tuleb säilitada.
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Muudatusettepanek 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirega jälgitavate näitajate liik ja seire 
kestus on proportsionaalne kavandatava 
projekti laadi, asukoha ja mahuga ning 
projekti keskkonnamõju olulisusega.

Seirega jälgitavate näitajate liik ja seire 
kestus on kooskõlas muudest liidu 
õigusaktidest tulenevate ettekirjutustega 
ja proportsionaalne kavandatava projekti 
laadi, asukoha ja mahuga ning projekti 
keskkonnamõju olulisusega.

Or. en

Muudatusettepanek 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirega jälgitavate näitajate liik ja seire 
kestus on proportsionaalne kavandatava 
projekti laadi, asukoha ja mahuga ning 
projekti keskkonnamõju olulisusega.

Seirega jälgitavate näitajate liik ja seire 
kestus on kooskõlas muudest liidu 
õigusnormidest tulenevate ettekirjutustega 
ja proportsionaalne kavandatava projekti 
laadi, asukoha ja mahuga ning projekti 
keskkonnamõju olulisusega.

Or. it

Muudatusettepanek 386
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seirega jälgitavate näitajate liik ja seire 
kestus on proportsionaalne kavandatava 
projekti laadi, asukoha ja mahuga ning 
projekti keskkonnamõju olulisusega.

Seirega jälgitavate näitajate liik ja seire 
kestus on proportsionaalne kavandatava 
projekti laadi, asukoha ja mahuga ning 
projekti keskkonnamõju olulisusega. Seire 
tulemustest teavitatakse pädevat asutust ja 
need tehakse üldsusele kättesaadavaks 
lihtsalt juurdepääsetavas ja avatud 
vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 387
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võib kasutada muudest 
liidu õigusaktidest tulenevat seire korda.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kavandatava ettekirjutuste tegemise õigusega muudetaks oluliselt keskkonnamõju hindamise 
või selle aluseks oleva süsteemi raame, sest see oleks menetlusvahendina ettevalmistus 
teostusloa andmise või sellest keeldumise otsuseks, kuid ei sisalda sisulisi ega tehnilisi 
nõudeid. Tehnilised nõuded on sätestatud asjaomastes konkreetsetes õigusaktides, nagu 
tööstusheidete direktiiv, looduslike elupaikade direktiiv jms. Seda süsteemi tuleb säilitada.

Muudatusettepanek 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võib kasutada muudest 
liidu õigusaktidest tulenevat seire korda.

Vajaduse korral kasutatakse muudest liidu 
õigusaktidest tulenevat seire korda.

Or. en

Selgitus

Seire puhul, mida teeb pädev asutus, tuleks nõuetekohaselt arvesse võtta muude asjaomaste 
ELi õigusaktide, näiteks direktiivi 2010/75/EL (tööstusheidete kohta), direktiivi 2008/98/EÜ 
(jäätmete kohta) jne ettekirjutusi ja sätteid.

Muudatusettepanek 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võib kasutada muudest 
liidu õigusaktidest tulenevat seire korda.

Vajaduse korral kasutatakse muudest liidu 
õigusaktidest tulenevat seire korda.

Or. it

Muudatusettepanek 390
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võib kasutada muudest Vajaduse korral võib kasutada 
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liidu õigusaktidest tulenevat seire korda. olemasolevaid seire kordasid, sealhulgas 
neid, mis tulenevad muudest liidu või 
siseriiklikest õigusaktidest.

Or. en

Muudatusettepanek 391
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädevale asutusele on esitatud 
kogu artikli 5, 6 ja 7 kohaselt kogutud 
teave, sealhulgas vajaduse korral muude 
liidu õigusaktidega nõutud konkreetsete 
hindamiste tulemused, ning artiklites 6 ja 
7 osutatud konsultatsioonid on lõppenud, 
viib pädev asutus projekti keskkonnamõju 
hindamise lõpule kolme kuu jooksul.

välja jäetud

Sõltuvalt kavandatava projekti laadist,
keerukusest, asukohast ja mahust võib 
pädev asutus kõnealust tähtaega kolme 
kuu võrra pikendada; sellisel juhul teatab 
pädev asutus arendajale tähtaja 
pikendamise põhjused ja otsuse tegemise 
eeldatava kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 392
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädevale asutusele on esitatud 
kogu artikli 5, 6 ja 7 kohaselt kogutud 
teave, sealhulgas vajaduse korral muude 
liidu õigusaktidega nõutud konkreetsete 
hindamiste tulemused, ning artiklites 6 ja 
7 osutatud konsultatsioonid on lõppenud, 
viib pädev asutus projekti keskkonnamõju 
hindamise lõpule kolme kuu jooksul.

välja jäetud

Sõltuvalt kavandatava projekti laadist, 
keerukusest, asukohast ja mahust võib 
pädev asutus kõnealust tähtaega kolme 
kuu võrra pikendada; sellisel juhul teatab 
pädev asutus arendajale tähtaja 
pikendamise põhjused ja otsuse tegemise 
eeldatava kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiiviga ei tohiks kehtestada tähtaega tegevusloa taotluse kohta otsuse 
tegemisele. Selles küsimuses peaks otsuse tegema liikmesriik.

Muudatusettepanek 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädevale asutusele on esitatud
kogu artikli 5, 6 ja 7 kohaselt kogutud 
teave, sealhulgas vajaduse korral muude 
liidu õigusaktidega nõutud konkreetsete 
hindamiste tulemused, ning artiklites 6 ja 
7 osutatud konsultatsioonid on lõppenud, 
viib pädev asutus projekti keskkonnamõju 
hindamise lõpule kolme kuu jooksul.

välja jäetud

Or. de
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Muudatusettepanek 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel8 – lõige 3 – lõik 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädevale asutusele on esitatud kogu 
artikli 5, 6 ja 7 kohaselt kogutud teave, 
sealhulgas vajaduse korral muude liidu 
õigusaktidega nõutud konkreetsete 
hindamiste tulemused, ning artiklites 6 ja 
7 osutatud konsultatsioonid on lõppenud, 
viib pädev asutus projekti keskkonnamõju 
hindamise lõpule kolme kuu jooksul.

3. Kui pädevale asutusele on esitatud kogu 
artiklite 5, 6 ja 7 kohaselt kogutud teave
ning artiklites 6 ja 7 osutatud 
konsultatsioonid on lõppenud, viib pädev 
asutus projekti keskkonnamõju hindamise 
lõpule kahe kuu jooksul.

Or. pl

Muudatusettepanek 395
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädevale asutusele on esitatud kogu 
artikli 5, 6 ja 7 kohaselt kogutud teave, 
sealhulgas vajaduse korral muude liidu 
õigusaktidega nõutud konkreetsete 
hindamiste tulemused, ning artiklites 6 ja 7 
osutatud konsultatsioonid on lõppenud, 
viib pädev asutus projekti keskkonnamõju 
hindamise lõpule kolme kuu jooksul.

3. Kui pädevale asutusele on esitatud kogu 
artiklite 5, 6 ja 7 kohaselt kogutud teave, 
sealhulgas vajaduse korral muude liidu 
õigusaktidega nõutud konkreetsete 
hindamiste tulemused, ning artiklites 6 ja 7 
osutatud konsultatsioonid on lõppenud, 
viib pädev asutus projekti keskkonnamõju 
hindamise lõpule nii kiiresti kui võimalik 
ja vastavalt kehtivatele siseriiklikele 
õiguslikele tähtaegadele.

Or. nl
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Muudatusettepanek 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädevale asutusele on esitatud kogu 
artikli 5, 6 ja 7 kohaselt kogutud teave, 
sealhulgas vajaduse korral muude liidu 
õigusaktidega nõutud konkreetsete 
hindamiste tulemused, ning artiklites 6 ja 7 
osutatud konsultatsioonid on lõppenud, 
viib pädev asutus projekti keskkonnamõju 
hindamise lõpule kolme kuu jooksul.

3. Kui pädevale asutusele on esitatud kogu 
artiklite 5, 6 ja 7 kohaselt kogutud teave, 
sealhulgas vajaduse korral muude liidu 
õigusaktidega nõutud konkreetsete 
hindamiste tulemused, ning artiklites 6 ja 7 
osutatud konsultatsioonid on lõppenud, 
viib pädev asutus projekti keskkonnamõju 
hindamise lõpule 90 päeva jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui pädevale asutusele on esitatud kogu 
artikli 5, 6 ja 7 kohaselt kogutud teave, 
sealhulgas vajaduse korral muude liidu 
õigusaktidega nõutud konkreetsete 
hindamiste tulemused, ning artiklites 6 ja 7 
osutatud konsultatsioonid on lõppenud, 
viib pädev asutus projekti keskkonnamõju 
hindamise lõpule kolme kuu jooksul.

3. Kui pädevale asutusele on esitatud kogu 
artiklite 5, 6 ja 7 kohaselt kogutud teave, 
sealhulgas vajaduse korral muude liidu 
õigusaktidega nõutud konkreetsete 
hindamiste tulemused, ning artiklites 6 ja 7 
osutatud konsultatsioonid on lõppenud, 
viib pädev asutus projekti keskkonnamõju 
hindamise lõpule üheksakümne päeva
jooksul.

Or. it
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Muudatusettepanek 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltuvalt kavandatava projekti laadist, 
keerukusest, asukohast ja mahust võib 
pädev asutus kõnealust tähtaega kolme 
kuu võrra pikendada; sellisel juhul teatab
pädev asutus arendajale tähtaja 
pikendamise põhjused ja otsuse tegemise 
eeldatava kuupäeva.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Tähtaegu tuleks reguleerida asjaomase valdkonna õigusaktidega.

Muudatusettepanek 399
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltuvalt kavandatava projekti laadist, 
keerukusest, asukohast ja mahust võib 
pädev asutus kõnealust tähtaega kolme 
kuu võrra pikendada; sellisel juhul teatab 
pädev asutus arendajale tähtaja 
pikendamise põhjused ja otsuse tegemise 
eeldatava kuupäeva.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltuvalt kavandatava projekti laadist, 
keerukusest, asukohast ja mahust võib 
pädev asutus kõnealust tähtaega kolme 
kuu võrra pikendada; sellisel juhul teatab 
pädev asutus arendajale tähtaja 
pikendamise põhjused ja otsuse tegemise 
eeldatava kuupäeva.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Kindlad ajad on otsustava tähtsusega kogu menetluse edukalt lõpule viimiseks.

Muudatusettepanek 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltuvalt kavandatava projekti laadist, 
keerukusest, asukohast ja mahust võib 
pädev asutus kõnealust tähtaega kolme kuu 
võrra pikendada; sellisel juhul teatab pädev 
asutus arendajale tähtaja pikendamise 
põhjused ja otsuse tegemise eeldatava 
kuupäeva.

Sõltuvalt kavandatava projekti laadist, 
keerukusest, asukohast ja mahust võib 
pädev asutus kõnealust tähtaega ühe kuu 
võrra pikendada; sellisel juhul teatab pädev 
asutus arendajale tähtaja pikendamise 
põhjused ja otsuse tegemise eeldatava 
kuupäeva.

Or. pl

Muudatusettepanek 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltuvalt kavandatava projekti laadist, 
keerukusest, asukohast ja mahust võib 
pädev asutus kõnealust tähtaega kolme kuu
võrra pikendada; sellisel juhul teatab pädev 
asutus arendajale tähtaja pikendamise 
põhjused ja otsuse tegemise eeldatava 
kuupäeva.

Sõltuvalt kavandatava projekti laadist, 
keerukusest, asukohast ja mahust võib 
pädev asutus kõnealust tähtaega 90 päeva
võrra pikendada ning teavitada komisjoni 
viivituse olemusest ja põhjustest; sellisel 
juhul teatab pädev asutus arendajale tähtaja 
pikendamise põhjused ja otsuse tegemise 
eeldatava kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 403
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltuvalt kavandatava projekti laadist, 
keerukusest, asukohast ja mahust võib 
pädev asutus kõnealust tähtaega kolme kuu 
võrra pikendada; sellisel juhul teatab pädev 
asutus arendajale tähtaja pikendamise 
põhjused ja otsuse tegemise eeldatava 
kuupäeva.

Sõltuvalt kavandatava projekti laadist, 
keerukusest, asukohast ja mahust võib 
pädev asutus kõnealust tähtaega kuni
kolme kuu võrra pikendada; sellisel juhul 
teatab pädev asutus arendajale tähtaja 
pikendamise põhjused ja otsuse tegemise 
eeldatava kuupäeva.

Or. de

Muudatusettepanek 404
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus kontrollib enne projektile 
teostusloa andmise või sellest keeldumise 
kohta otsuse langetamist, kas 
keskkonnaaruandes sisalduv artikli 5 
lõike 1 kohane teave on ajakohane, 
eelkõige see teave, mis puudutab olulise 
kahjuliku mõju vältimiseks, 
vähendamiseks ja võimaluse korral 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Mõiste „ajakohane” on liiga ebamäärane. See toob kaasa õiguskindluse puudumise. On 
selge, et juba ainuüksi teostusloa menetlemiseks (uurimiseks / keskkonnateabe kogumiseks, 
keskkonnamõju hindamiseks ning teostusloa enda menetlemiseks) kuluva aja tõttu ei ole 
võimalik esitada ajakohast teavet.

Muudatusettepanek 405
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus kontrollib enne projektile 
teostusloa andmise või sellest keeldumise 
kohta otsuse langetamist, kas 
keskkonnaaruandes sisalduv artikli 5 
lõike 1 kohane teave on ajakohane, 
eelkõige see teave, mis puudutab olulise 
kahjuliku mõju vältimiseks, 
vähendamiseks ja võimaluse korral 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid.

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus kontrollib enne projektile 
teostusloa andmise või sellest keeldumise 
kohta otsuse langetamist, kas 
keskkonnaaruandes sisalduv artikli 5 
lõike 1 kohane teave on ajakohane, 
eelkõige see teave, mis puudutab olulise 
kahjuliku mõju vältimiseks, 
vähendamiseks ja võimaluse korral 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Keskkonnamõju hinnang tuleks koostada ametiasutustega konsulteerides. Nõue, et 
ametiasutused kontrolliksid keskkonnamõju hinnangut üksnes protsessi lõpus, oleks 
arendajate suhtes ebaproportsionaalne.

Muudatusettepanek 407
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus kontrollib enne projektile 
teostusloa andmise või sellest keeldumise 
kohta otsuse langetamist, kas 
keskkonnaaruandes sisalduv artikli 5 
lõike 1 kohane teave on ajakohane, 

välja jäetud
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eelkõige see teave, mis puudutab olulise 
kahjuliku mõju vältimiseks, 
vähendamiseks ja võimaluse korral 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid.

Or. en

Selgitus

Kavandatud lõige ei ole vastuvõetav. Sellega kehtestatakse pädevale asutusele potentsiaalselt 
väga laiaulatuslik kohustus, mis nõuab sellisel tasemel kontrolli, mida ei ole reaalselt 
võimalik ilma täiendavate vahenditeta saavutada. Lisaks annaks suutmatus seda kohustust 
täita uusi aluseid kaebuste esitamiseks.

Muudatusettepanek 408
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus kontrollib enne projektile 
teostusloa andmise või sellest keeldumise 
kohta otsuse langetamist, kas 
keskkonnaaruandes sisalduv artikli 5 
lõike 1 kohane teave on ajakohane, 
eelkõige see teave, mis puudutab olulise 
kahjuliku mõju vältimiseks, 
vähendamiseks ja võimaluse korral 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid.

4. Pädev asutus kontrollib enne projektile 
teostusloa andmise või sellest keeldumise 
kohta otsuse langetamist, kas 
keskkonnaaruandes sisalduv artikli 5 
lõike 1 kohane teave on ajakohane, 
eelkõige see teave, mis puudutab olulise 
kahjuliku mõju vältimiseks, 
vähendamiseks ja võimaluse korral 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmeid. 
Teostusluba antakse tingimusel, et 
vajalikuks võib osutuda lõikes 2 
nimetatud korrigeerivate leevendus- ja 
hüvitusmeetmete rakendamine arendaja 
poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus kontrollib enne projektile 
teostusloa andmise või sellest keeldumise 
kohta otsuse langetamist, kas 
keskkonnaaruandes sisalduv artikli 5 lõike 
1 kohane teave on ajakohane, eelkõige see 
teave, mis puudutab olulise kahjuliku mõju 
vältimiseks, vähendamiseks ja võimaluse 
korral kõrvaldamiseks kavandatud 
meetmeid.

4. Pädev asutus kontrollib enne projektile 
teostusloa andmise või sellest keeldumise 
kohta otsuse langetamist, kas 
keskkonnaaruandes sisalduv artikli 5 lõike 
1 kohane teave on ajakohane, eelkõige see 
teave, mis puudutab olulise kahjuliku mõju 
vältimiseks, vähendamiseks ja võimaluse 
korral kõrvaldamiseks kavandatud 
meetmeid.

Kui selgub, et aruandes sisalduv teave ei 
ole asjakohane, kutsub pädev asutus 
teostajat üles aruannet täiendama.

Or. pl

Muudatusettepanek 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 8
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Käesolevas artiklis nimetatud otsuse 
vastuvõtmise korral võib pädev asutus 
tugineda sõltumatute akrediteerijate ja 
tehniliselt pädevate ekspertide teenustele.
Nende ekspertide töötasu maksmise korra 
sätestavad liikmesriigid, seejuures peab 
ekspertide tasustamises osalema ka tellija.
Pädev asutus ei või kasutada nende 
akrediteeritud ja tehniliselt pädevate 
ekspertide teenuseid, kes on aidanud 
tellijal keskkonnaaruannet koostada.

Or. lt
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Muudatusettepanek 411
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui teostusloa andmise või sellest 
keeldumise otsus on tehtud, teatab pädev 
asutus või teatavad pädevad asutused 
sellest üldsusele ja artikli 6 lõikes 1 
osutatud ametiasutustele asjakohases
korras ja teevad üldsusele kättesaadavaks 
järgmise teabe:

1. Kui teostusloa andmise või sellest 
keeldumise otsus on tehtud, teatab pädev 
asutus või teatavad pädevad asutused 
sellest üldsusele ja artikli 6 lõikes 1 
osutatud ametiasutustele siseriiklikus 
korras ja teevad otsuse üldsusele ja 
artikli 6 lõikes 1 osutatud ametiasutustele
kättesaadavaks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 
2003. aasta direktiivile 2003/4/EÜ 
keskkonnateabele avaliku juurdepääsu 
kohta.

Or. en

Selgitus

Artikli 8 lõikesse 1 tehtud muudatuste tulemusel hõlmab otsus teostusloa kohta nüüd kogu 
praeguses artikli 9 lõikes 1 nimetatud teavet, mistõttu saab artikli 9 lõiget 1 lihtsustada. Otsus 
teostusloa taotluse kohta peaks olema üldsusele kättesaadav vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivile 2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku 
juurdepääsu kohta) nõuetele.

Muudatusettepanek 412
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui teostusloa andmise või sellest 1. Kui teostusloa andmise või sellest 
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keeldumise otsus on tehtud, teatab pädev 
asutus või teatavad pädevad asutused 
sellest üldsusele ja artikli 6 lõikes 1 
osutatud ametiasutustele asjakohases 
korras ja teevad üldsusele kättesaadavaks 
järgmise teabe:

keeldumise otsus on tehtud, teatab pädev 
asutus või teatavad pädevad asutused 
sellest üldsusele ja artikli 6 lõikes 1 
osutatud ametiasutustele asjakohases 
korras võimalikult kiiresti ja hiljemalt 10 
tööpäeva jooksul. Pädev asutus või 
pädevad ametiasutused teevad üldsusele 
kättesaadavaks järgmise teabe:

Or. en

Muudatusettepanek 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 9 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui teostusloa andmise või sellest 
keeldumise otsus on tehtud, teatab pädev 
asutus või teatavad pädevad asutused 
sellest üldsusele ja artikli 6 lõikes 1 
osutatud ametiasutustele asjakohases 
korras ja teevad üldsusele kättesaadavaks 
järgmise teabe:

1. Kui teostusloa andmise või sellest 
keeldumise otsus või muu käesoleva 
direktiivi nõuete täitmiseks väljaantav 
otsus on tehtud, teatab pädev asutus või 
teatavad pädevad asutused sellest üldsusele 
ja artikli 6 lõikes 1 osutatud 
ametiasutustele asjakohases korras ja 
teevad üldsusele kättesaadavaks järgmise 
teabe:

Or. pl

Muudatusettepanek 414
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) otsuse sisu ja kõik sellele lisatud välja jäetud
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tingimused;

Or. en

Muudatusettepanek 415
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) otsuse aluseks olevad peamised 
põhjused ja kaalutlused pärast 
keskkonnaaruande ning üldsuse 
väljendatud murede ja arvamustega 
tutvumist, sealhulgas teave üldsuse 
osalemise kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) otsuse aluseks olevad peamised 
põhjused ja kaalutlused pärast 
keskkonnaaruande ning üldsuse 
väljendatud murede ja arvamustega 
tutvumist, sealhulgas teave üldsuse 
osalemise kohta;

b) otsuse aluseks olevad peamised 
põhjused ja kaalutlused pärast 
keskkonnaaruande, asjaomase üldsuse 
väljendatud märkuste ja arvamustega ning 
üldsusega ja artikli 6 lõikes 1 osutatud 
ametiasutustega konsulteerimise 
tulemustega tutvumist;

Or. it
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Selgitus

Teksti kooskõlastamine artikliga 6: üldsus osaleb otsustusprotsessis, väljendades „märkusi ja 
arvamusi” (vt lõiget 4); lisaks on vaja viidet konsultatsioonimenetlustele lõigetes 1,5 ja 7.

Muudatusettepanek 417
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) otsuse aluseks olevad peamised 
põhjused ja kaalutlused pärast 
keskkonnaaruande ning üldsuse 
väljendatud murede ja arvamustega 
tutvumist, sealhulgas teave üldsuse 
osalemise kohta;

b) otsuse aluseks olevad peamised 
põhjused ja kaalutlused pärast 
keskkonnaaruande ning üldsuse 
väljendatud murede ja arvamustega 
tutvumist, sealhulgas teave selle kohta, 
kuidas üldsuse osalemise kaudu saadud 
märkusi on arvesse võetud, sealhulgas 
siis, kui projekt avaldaks mõju kinnisvara 
väärtusele;

Or. en

Muudatusettepanek 418
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kirjeldus olulise kahjuliku mõju 
vältimise, vähendamise ja võimaluse 
korral kõrvaldamise peamiste meetmete 
kohta;

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 419
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) vajaduse korral kirjeldus artikli 8 
lõikes 2 osutatud seiremeetmete kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 420
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt a
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) asjaomase üldsuse õigus algatada 
kohtumenetlusi vastavalt artiklile 11.

Or. en

Muudatusettepanek 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt b
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatakse lõige 3: välja jäetud
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„3. Liikmesriigid võivad otsustada teha 
lõikes 1 osutatud teabe üldsusele 
kättesaadavaks ka siis, kui pädev asutus 
on projekti keskkonnamõju hindamise 
lõpetanud.”

Or. pl

Muudatusettepanek 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt b
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatakse lõige 3: välja jäetud
„3. Liikmesriigid võivad otsustada teha 
lõikes 1 osutatud teabe üldsusele 
kättesaadavaks ka siis, kui pädev asutus 
on projekti keskkonnamõju hindamise 
lõpetanud.”

Or. it

Selgitus

Ülearune. Lõikes 1 on juba sätestatud, et pädev asutus peab tegema teabe vastuvõetud otsuse 
kohta üldsusele kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 423
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt b
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatakse lõige 3: välja jäetud
3. Liikmesriigid võivad otsustada teha 
lõikes 1 osutatud teabe üldsusele 
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kättesaadavaks ka siis, kui pädev asutus 
on projekti keskkonnamõju hindamise 
lõpetanud.

Or. en

Selgitus

Kavandatud lõige ei ole vastuvõetav. See on artikli 9 lõike 1 suhtes üleliigne, kuna 
keskkonnamõju hindamine lõpetatakse otsuse tegemisega teostusloa taotluse kohta.

Muudatusettepanek 424
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Artikli 11 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Liikmesriigid määravad kindlaks, 
mis etapis võib otsuseid, seadusi või 
tegevusetust vaidlustada, sätestades 
võimaluse lõike 1 kohase otsuse, tegevuse 
või tegevusetuse materiaalse või 
protsessuaalse õiguspärasuse 
vaidlustamiseks, sealhulgas ajutiste 
meetmete kasutamise, et tagada, et 
projekti ei alustata enne läbivaatamise 
protsessi lõpuleviimist.”

Or. en

Muudatusettepanek 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 11 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Artikli 11 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:
„3. Liikmesriigid määravad kindlaks, 
mis moodustab küllaldase huvi ja õiguse 
kahjustatuse, kooskõlas eesmärgiga 
anda asjaomasele üldsusele laialdane 
juurdepääs õiguskaitsele. Sel eesmärgil 
loetakse käesoleva artikli lõike 1 punkti 
a tähenduses piisavaks kõikide 
valitsusväliste organisatsioonide huvi, 
kui:
a) organisatsioonil on tegevuskoht 
artikli 6 kohaste otsuste, seaduste või 
tegevusetuse seisukohast asjaomasel 
territooriumil ja
b) organisatsioon täidab liikmesriigi 
õiguses kehtestatud ettekirjutusi,
need vastavad artikli 1 lõikes 2 loetletud 
nõuetele. Samuti loetakse, et sellistel 
organisatsioonidel on õigusi, mida saab 
kahjustada käesoleva artikli lõike 1 
punkti b tähenduses.”

Or. it

Muudatusettepanek 426
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 b (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 11 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Artikli 11 lõike 4 teine lõik 
asendatakse järgmisega:
„Iga selline menetlus on asjakohane ja 
tõhus, võimaldab rakendada heastamise 
kohustust, on erapooletu, õiglane, 
õigeaegne ja mitte üle jõu käivalt 



PE510.871v01-00 64/83 AM\937206ET.doc

ET

kulukas.”

Or. en

Muudatusettepanek 427
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 11 – lõiked 5 a (uus) ja 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:
a) lisatakse järgmine lõige 5 a:
„5 a. Liikmesriigid võivad määrata 
kindlaks, et vorminõuete ja 
menetlusnormide rikkumine ei mõjuta 
teostusloa õiguspärasust, kui otsus oleks 
ilma asjaomase rikkumiseta olnud 
tõenäoliselt samasugune. Seda eriti juhul, 
kui
a) üksikisikuid või asutusi, keda 
käesolevas direktiivis ette nähtud asutuste 
või avalikkuse kaasamisse ei kaasatud, 
kuid kelle kaasamine asjaomastesse 
küsimustesse oli ebaoluline või keda 
otsuse tegemisel arvestati,
b) andmed on artikli 9 lõike 1 kohaselt 
ebatäielikud, 
c) käesolevas direktiivis ette nähtud teabe 
avaldamine oli puudulik, kuid teabe 
avaldamisele järgnenud tegevus oli 
kooskõlas selle eesmärgiga.
Liikmesriikide õigust reguleerida 
siseriiklike õigusaktide raames peale 
menetlusnormide rikkumiste ka 
õigusrikkumiste nõudeid ei piirata.”
b) lisatakse järgmine lõige 5 b:
„5 b. Liikmesriigid võivad määrata 
kindlaks, et menetlemisel tehtud vigu võib 
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parandada ka pärast otsuse tegemist, kui 
tegemist ei ole raske menetlusveaga ning 
see ei käsitle projekti olulisi osi. 
Liikmesriigid tagavad, et vastutavad 
asutused võtavad ka puuduliku menetluse 
tagantjärele parandamise korral vastu 
uue sõltumatu otsuse.”

Or. de

Muudatusettepanek 428
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 12 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelkõige teatavad liikmesriigid iga kuue 
aasta tagant alates direktiivi XXX 
[OPOCE palun lisada kõnealuse direktiivi 
nr] artikli 2 lõikes 1 osutatud kuupäevast 
komisjonile järgmist:

Eelkõige teatavad liikmesriigid komisjonile 
mis tahes kriteeriumide ja/või künniste 
vastuvõtmisest kõnealuste projektide 
valimiseks vastavalt artikli 4 lõikele 2.

Or. en

Selgitus

Kavandatud muudatus oleks väga koormav. Kaubanduslikke üksikasju oleks keeruline 
saavutada, nagu ka keskkonnamõjude hindamisega seotud kulude eraldamist loataotlusega 
seotud kuludest. Keskmisi kulusid oleks raske kindlaks määrata. Olemasolev aruandluse nõue 
on piisav.

Muudatusettepanek 429
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) selliste I ja II lisas osutatud projektide 
arv, mille suhtes kohaldatakse hindamist 
vastavalt artiklitele 5–10;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 430
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hindamiste jaotumine vastavalt I ja II 
lisas sätestatud projektikategooriatele;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 431
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) hindamiste jaotumine arendaja liigi 
kaupa;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 432
Marianne Thyssen



AM\937206ET.doc 67/83 PE510.871v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) selliste II lisas osutatud projektide arv, 
mille suhtes tehakse otsus kooskõlas 
artikli 4 lõikega 2;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 433
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) keskkonnamõju hindamise menetluse 
keskmine kestus;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 434
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) keskkonnamõju hindamise keskmine 
maksumus.

välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 10
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 12 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) keskkonnamõju hindamise keskmine 
maksumus.

välja jäetud

Or. lt

Muudatusettepanek 436
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2011/92/EL
Artiklid 12 a ja 12 b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisatakse artiklid 12a ja 12b: välja jäetud
„Artikkel 12a
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 12b vastu delegeeritud õigusakte 
III lisas loetletud valikutingimuste ning 
II.A ja IV lisas osutatud teabe kohta, et 
kohandada neid lisasid teaduse ja tehnika 
arenguga.
Artikkel 12b
1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artiklis 12a osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[OPOCE palun lisada käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 12a osutatud volituste 
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delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Artlikli 12a alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.”

Or. de

Selgitus

Komisjonile antav õigus võimaldada kohandada delegeeritud õigusaktide lisasid on liiga lai. 
See võib tuua kaasa olukorra, kus komisjon võib ilma liikmesriikide põhjaliku kaasamiseta 
laiendada muu hulgas projektide keskkonnamõju hindamise kohustust. Niisuguseid 
keskkonnamõju hindamist käsitlevaid olulisi muudatusi peaks saama teha vaid direktiivi 
muutmise menetluse raames.

Muudatusettepanek 437
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2011/92/EL
Artiklid 12 a ja 12 b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisatakse artiklid 12a ja 12b: välja jäetud
„Artikkel 12a
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 12b vastu delegeeritud õigusakte 
III lisas loetletud valikutingimuste ning 
II.A ja IV lisas osutatud teabe kohta, et 
kohandada neid lisasid teaduse ja tehnika 
arenguga.
Artikkel 12b
1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artiklis 12a osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[OPOCE palun lisada käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 12a osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Artlikli 12a alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
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Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.”

Or. en

Muudatusettepanek 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2011/92/EL
Artiklid 12 a ja 12 b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisatakse artiklid 12a ja 12b: välja jäetud
„Artikkel 12a
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 12b vastu delegeeritud õigusakte 
III lisas loetletud valikutingimuste ning 
II.A ja IV lisas osutatud teabe kohta, et 
kohandada neid lisasid teaduse ja tehnika 
arenguga.
Artikkel 12b
1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artiklis 12a osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[OPOCE palun lisada käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 12a osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
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4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Artikli 12a alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.”

Or. en

Selgitus

Lisade muutmine on seadusandliku olemusega. Lisade muutmine delegeeritud õigusaktidega 
vähendaks direktiivi ennustatavust. Seetõttu tuleks lisasid muuta seadusandliku tavamenetluse 
kaudu.

Muudatusettepanek 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2011/92/EL
Artiklid 12 a ja 12 b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisatakse artiklid 12a ja 12b: välja jäetud
„Artikkel 12a
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 12b vastu delegeeritud õigusakte 
III lisas loetletud valikutingimuste ning 
II.A ja IV lisas osutatud teabe kohta, et 
kohandada neid lisasid teaduse ja tehnika 
arenguga.
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Artikkel 12b
1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artiklis 12a osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[OPOCE palun lisada käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 12a osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Artikli 12a alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.”

Or. en

Muudatusettepanek 440
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11
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Direktiiv 2011/92/EL
Artiklid 12 a ja 12 b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Lisatakse artiklid 12a ja 12b: välja jäetud
„Artikkel 12a
Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 12b vastu delegeeritud õigusakte 
III lisas loetletud valikutingimuste ning 
II.A ja IV lisas osutatud teabe kohta, et 
kohandada neid lisasid teaduse ja tehnika 
arenguga.
Artikkel 12b
1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis 
sätestatud tingimustel.
2. Artiklis 12a osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse 
komisjonile määramata ajaks alates 
[OPOCE palun lisada käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäev].
3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artiklis 12a osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse selles 
otsuses nimetatud volituste delegeerimine. 
Otsus jõustub järgmisel päeval pärast 
selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas 
või otsuses nimetatud hilisemal 
kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud 
delegeeritud õigusaktide kehtivust.
4. Niipea kui komisjon on delegeeritud 
õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal 
ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.
5. Artikli 12a alusel vastu võetud 
delegeeritud õigusakt jõustub üksnes 
juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist Euroopa
Parlamendile ja nõukogule esitanud selle 
suhtes vastuväiteid või kui Euroopa 
Parlament ja nõukogu on enne selle 
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tähtaja möödumist komisjonile teatanud, 
et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa 
Parlamendi või nõukogu algatusel 
pikendatakse seda tähtaega kahe kuu 
võrra.”

Or. en

Selgitus

Kõik direktiivi lisad on direktiivi olemuslikud osad. Me ei ole nõus delegeeritud õigusaktide 
kasutamisega käesolevas direktiivis ning seetõttu tuleks artiklid 12a ja 12b välja jätta.

Muudatusettepanek 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 12 b – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui keskkonnamõju õigesti 
hindamiseks peetakse teatud 
majandussektorite iseloomulike omaduste 
tõttu asjakohaseks, koostab komisjon koos 
liikmesriikide ja tööstusega valdkondlikud 
juhendid kriteeriumidega, mida tuleb 
järgida, et lihtsustada ja hõlbustada 
keskkonnamõju hindamise standardite 
kehtestamist.

Or. es

Muudatusettepanek 442
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
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direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [kuupäev]. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelist seost selgitava dokumendi 
viivitamata komisjonile.

direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [OPOCE palun 
lisada kuupäev: 36 kuud alates käesoleva 
direktiivi jõustumisest]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelist 
seost selgitava dokumendi viivitamata 
komisjonile.

Or. fr

Selgitus

Muudatuste ulatust arvestades on vaja tagada piisav tähtaeg. 36-kuuline periood näib olevat 
asjakohane.

Muudatusettepanek 443
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [kuupäev]. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelist seost selgitava dokumendi 
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [kuupäev]. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti 
viivitamata komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 444
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile 
käesoleva direktiiviga reguleeritavas 
valdkonnas nende poolt vastuvõetavate 
põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Dubleerib lõiget 1.

Muudatusettepanek 445
Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 3 välja jäetud
Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 
lõike 1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva 
ning mille keskkonnamõju hindamist ei 
ole enne kõnealust kuupäeva lõpule 
viidud, kohaldatakse käesoleva 
direktiiviga muudetud direktiivi 
2011/92/EL artiklites 3–11 osutatud 
kohustusi.

Or. en

Selgitus

Selle artikliga kehtestatakse uue ettepaneku teatav tagasiulatuvus. Käesoleva direktiivi 
olemust arvesse võttes ei ole see vastuvõetav.

Muudatusettepanek 446
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 
lõike 1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva 
ning mille keskkonnamõju hindamist ei 

Käesolevat direktiivi kohaldatakse selliste
projektide suhtes, mille kohta algatati 
keskkonnamõju hindamise menetlus, 
sealhulgas teostusloa taotlus ametlikult 
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ole enne kõnealust kuupäeva lõpule 
viidud, kohaldatakse käesoleva 
direktiiviga muudetud direktiivi 
2011/92/EL artiklites 3–11 osutatud 
kohustusi.

pärast artikli 2 lõike 1 esimeses lõigus 
osutatud kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 447
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 
lõike 1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva 
ning mille keskkonnamõju hindamist ei 
ole enne kõnealust kuupäeva lõpule 
viidud, kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 2011/92/EL 
artiklites 3–11 osutatud kohustusi.

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 
lõike 1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva, 
kohaldatakse direktiivi 2011/92/EL 
artiklites 3–11 varem ette nähtud korda.

Or. fr

Selgitus

Tagasiulatuvust ei tohiks kohaldada, kuna uues tekstis sisalduvad juriidilised kohustused 
erinevad varasemast versioonist märkimisväärselt.

Muudatusettepanek 448
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 
lõike 1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva 
ning mille keskkonnamõju hindamist ei 

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus pärast artikli 2 
lõike 1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva, 
kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
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ole enne kõnealust kuupäeva lõpule 
viidud, kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 2011/92/EL 
artiklites 3–11 osutatud kohustusi.

muudetud direktiivi 2011/92/EL 
artiklites 3–11 osutatud kohustusi.

Or. fr

Selgitus

Õiguskindluse huvides ei ole soovitav kohaldada tulevase direktiivi sätteid juba 
käimasolevate projektide suhtes. Uut direktiivi tuleks kohaldada üksnes selliste projektide 
suhtes, mis on esitatud pädevatele asutustele pärast direktiivi ülevõtmist.

Muudatusettepanek 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 
lõike 1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva 
ning mille keskkonnamõju hindamist ei 
ole enne kõnealust kuupäeva lõpule 
viidud, kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 2011/92/EL 
artiklites 3–11 osutatud kohustusi.

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus pärast artikli 2 
lõike 2 esimeses lõigus osutatud kuupäeva, 
kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 2011/92/EL 
artiklites 3–11 osutatud kohustusi.

Or. en

Selgitus

Komisjoni tekstis esitatud tagasiulatuv kohaldamine tekitab projektide arendajate jaoks 
märkimisväärset õiguslikku ebakindlust. Tagasiulatuvus võib uuesti avada menetluse 
tingimused ja tähtajad, kohustades sellega arendajaid kordama juba läbitud menetluse 
etappe. Sellega võivad kaasneda märkimisväärsed viivitused ja suuremad kulud nii 
arendajate kui ka pädevate asutuste jaoks.

Muudatusettepanek 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 lõike 
1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva ning 
mille keskkonnamõju hindamist ei ole 
enne kõnealust kuupäeva lõpule viidud, 
kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 2011/92/EL artiklites 
3–11 osutatud kohustusi.

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 lõike 
1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva, 
käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 
2011/92/EL artiklites 3–11 osutatud 
kohustusi ei kohaldata.

Or. it

Selgitus

Õiguskindluse tagamiseks ei tohi käesolevat direktiivi kohaldada tagasiulatuvalt.

Muudatusettepanek 451
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 
lõike 1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva 
ning mille keskkonnamõju hindamist ei ole 
enne kõnealust kuupäeva lõpule viidud, 
kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 2011/92/EL 
artiklites 3–11 osutatud kohustusi.

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 
lõike 1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva 
ning mille keskkonnamõju hindamist ei ole 
enne kõnealust kuupäeva lõpule viidud, ei 
kohaldata käesoleva direktiiviga muudetud 
direktiivi 2011/92/EL artiklites 3–11 
osutatud kohustusi.

Or. en

Selgitus

Kui arendaja on alustanud mõju hindamist enne käesoleva direktiivi paranduste ülevõtmist, 
siis ei peaks arendaja kogu protsessi uuesti algusest peale alustama. Tulevase direktiivi 
tagasiulatuvat kohaldamist tuleks vältida.

Muudatusettepanek 452
Richard Seeber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 lõike 
1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva ning
mille keskkonnamõju hindamist ei ole enne 
kõnealust kuupäeva lõpule viidud, 
kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 2011/92/EL artiklites 
3–11 osutatud kohustusi.

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 lõike 
1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva ning 
mille keskkonnamõju hindamist ei ole enne 
kõnealust kuupäeva lõpule viidud, 
kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 2011/92/EL artiklites 
3–11 osutatud kohustusi, kui arendaja 
esitab taotluse, et tema projekti 
keskkonnamõju hindamine toimuks uute 
sätete alusel.

Or. de

Muudatusettepanek 453
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 
lõike 1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva
ning mille keskkonnamõju hindamist ei 
ole enne kõnealust kuupäeva lõpule 
viidud, kohaldatakse käesoleva 
direktiiviga muudetud direktiivi 
2011/92/EL artiklites 3–11 osutatud 
kohustusi.

Käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 
2011/92/EL ei kohaldata selliste 
projektide suhtes, mille kohta on kohustus 
viia läbi keskkonnamõju hindamine 
kindlaks määratud enne artikli 2 lõike 1 
esimeses lõigus osutatud kuupäeva, välja 
arvatud selliste projektide suhtes, mille 
puhul ei ole keskkonnamõju hindamine 
viidud lõpule hiljemalt 24 kuud pärast 
eespool nimetatud kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku tulemusel võib tekkida olukord, kus arendajad peavad hakkama oma 
keskkonnamõju hindamisi ümber tegema, et vastata muudetud direktiivi nõuetele. Siin on 
oluline see, et ettepanekuga tagatakse, et juba käimasolevate projektide suhtes läbiviidud 
keskkonnamõju hindamised, mis olid antud ajahetkel nõuetele vastavad, jääksid endiselt 
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kehtima.

Muudatusettepanek 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 lõike 
1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva ning 
mille keskkonnamõju hindamist ei ole enne 
kõnealust kuupäeva lõpule viidud, 
kohaldatakse käesoleva direktiiviga
muudetud direktiivi 2011/92/EL artiklites 
3–11 osutatud kohustusi.

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 lõike 
1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva ning 
mille keskkonnamõju hindamist ei ole enne 
kõnealust kuupäeva lõpule viidud, tuleb 
otsus teha 8 kuu jooksul alates muudetud 
direktiivi vastuvõtmisest.

Or. es

Muudatusettepanek 455
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 lõike 
1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva ning 
mille keskkonnamõju hindamist ei ole enne 
kõnealust kuupäeva lõpule viidud, 
kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 2011/92/EL artiklites 
3–11 osutatud kohustusi.

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne artikli 2 lõike 
1 esimeses lõigus osutatud kuupäeva ning 
mille keskkonnamõju hindamist ei ole enne 
kõnealust kuupäeva lõpule viidud, 
kohaldatakse direktiivi 2011/92/EL 
artiklites 3–11 osutatud kohustusi kuni 
muudetud direktiivi jõustumiseni kehtivas 
redaktsioonis.

Or. de

Selgitus

Õiguspärase ootuse kaitse tõttu tuleb menetlused, mille suhtes esitati teostusloa taotlus enne 
ülevõtmise tähtaega, viia lõpule kehtiva, keskkonnamõju hindamist käsitleva direktiivi 
eeskirjade järgi. Komisjoni ettepaneku kohaselt tuleks paljude, enne ülevõtmise kuupäeva 
alustatud ja nimetatud kuupäevaks lõpule viimata keskkonnamõju hindamiste suhtes alustada 
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täielikult uut menetlust uute kehtivate eeskirjade alusel. See ei oleks proportsionaalne.


