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Muudatusettepanek 456
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
I lisa – punkt 7 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) I lisa punkti 7 alapunkt a asendatakse 
järgmisega:
‘a) pikamaavedudeks vajalike raudteede 
ja [...] lennuväljade ehitamine’

Or. de

Selgitus

I lisa punkti 7 alapunkti a tuleks siinkohas muuta. Tuleks jätta välja sõnad„vähemalt 2100 m 
peamaandumisrajaga”. Maandumisraja pikkuse sidumine kohustusliku keskkonnamõju 
hindamisega ei ole enam ajakohane. Ka lühemate maandumisradadega lennuväljad 
avaldavad keskkonnale märkimisväärset mõju, mida tuleb hinnata keskkonnamõjude 
hindamise direktiivi kohaselt.

Muudatusettepanek 457
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
I lisa – punkt 7 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a) I lisa punkti 7 lisatakse järgmine 
alapunkt:
‘a a) lennuteede võrgustikuga 
ühinemiseks ja sellest lahkumiseks 
õhkutõusmis- ja maandumisteede 
kehtestamine.’
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Or. de

Selgitus

Õhkutõusmis- ja maandumismarsruutidele ei kohaldata keskkonnamõju hindamise nõuet, 
kuigi nad avaldavad keskkonnale märkimisväärset mõju. Läbilaskevõime ja korraldusega 
seotud põhjustel lendavad lennukid pärast õhkutõusmist ning enne ühinemist lennuteede 
võrgustikuga ning pärast lahkumist lennuteede võrgustikust ja enne maandumist väikesel 
kõrgusel üle kaitstud ja asustatud alade. Selline teede korraldus põhjustab palju müra- ja 
keskkonnasaastet.

Muudatusettepanek 458
Daciana Octavia Sârbu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
I lisa – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) I lisa punkt 14 asendatakse 
järgmisega:
"14. Nafta [...] tootmine kaubanduslikul 
otstarbel, kui nafta tootmismaht on üle 
500 tonni päevas, ja maagaasi tootmine 
kaubanduslikul otstarbel."

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi poliitikaosakond A jõudis järelduseni, “et süsivesinike kaevandamisel 
kasutatava hüdraulilise purustamise kohta teostatavate keskkonnamõju hindamiste künnis on 
palju kõrgem kui ühegi teise sarnase võimaliku tööstustegevuse puhul ja seda tuleks järelikult 
palju alandada.” Parlament nõudis oma 21. novembri 2012. aasta resolutsioonis seetõttu, et 
“I lisas käsitletavad hüdraulilise purustamise projektid lisataks keskkonnamõju hindamise 
direktiivi”.

Muudatusettepanek 459
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 (uus)
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Direktiiv 2011/92/EL
I lisa – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) Lisa punkt 14 asendatakse järgmisega:
"14. Nafta ja maagaasi tootmine 
kaubanduslikul otstarbel, kui nafta 
tootmismaht on üle 500 tonni päevas ja 
maagaasi tootmismaht üle 500000 m3 
päevas, või sõltumata tootmismahust, kui 
kasutatakse hüdraulilise purustamise 
tehnoloogiat.";

Or. lt

Muudatusettepanek 460
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
I lisa – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) I lisa punkt 14 asendatakse 
järgmisega:
"14. Nafta ja maagaasi tootmine 
kaubanduslikul otstarbel, ka sel juhul, 
kui seda on kaevandatud kiltkivi kihtidest 
või muudest madala või väiksema 
läbilaskvuse ja poorsusega settekivimite 
moodustistest, kui nafta tootmismaht on 
üle 500 tonni päevas ja maagaasi 
tootmismaht üle 500 000 m3 päevas."

Or. it

Selgitus

Direktiivi peamine eesmärk on tagada, et nendele projektidele, mis oma olemuse, suuruse või 
asukoha tõttu avaldavad keskkonnale tõenäoliselt märkimisväärset mõju, kohaldatakse 
keskkonnamõju hindamist enne, kui neile antakse teostusluba.
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Muudatusettepanek 461
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
I lisa – punkt 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) I lisa punkt 14 asendatakse 
järgmisega:
"14. Nafta ja maagaasi tootmine 
kaubanduslikul otstarbel, isegi kui seda 
kaevandatakse kiltkivi kihtidest või 
muudest settekivimite moodustistest ning 
kui nafta tootmismaht on üle 500 tonni 
päevas ja maagaasi tootmismaht üle 
500000 m3 päevas.

Or. en

Muudatusettepanek 462
Matthias Groote

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
I lisa – punkt 14a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) I lisasse lisatakse punkt 14a:
‘14a. Vähese läbilaskevõimega kiltkivi 
kihtidesse ning sarnastesse 
geoloogilistesse moodustistesse 
kogunenud mittekonventsionaalsete 
süsivesinike uurimine, arendamine ja 
kaevandamine hüdraulilise purustamise 
abil, sõltumata tootmismahust.’

Or. de
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Muudatusettepanek 463
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
I lisa – punkt 14a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) I lisasse lisatakse punkt 14a:
"14a) Kiltkivi kihtidesse või muudesse 
sama madala või väiksema läbilaskvuse ja 
poorsusega settekivimite moodustistesse 
kogunenud nafta ja/või maagaasi 
uurimine, hindamine, hüdrauliline 
purustamine ja kaevandamine, sõltumata 
tootmismahust."

Or. es

Selgitus

Kordab raportööri 50. muudatusettepanekut, kuid viitab konkreetselt hüdraulilise 
purustamise tehnoloogiale. Muudatusettepanekus sätestatakse vajadus korraldada 
mittekonventsionaalsete fossiilkütuste hindamine, kuid hindamisel ei järgita mitte mahtu, vaid 
kaevandamisel kasutatud tehnoloogiat, kuna viimane võib tõsiselt keskkonda kahjustada.

Muudatusettepanek 464
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
I lisa – punkt 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) I lisasse lisatakse punkt 14a:
"14a. Hüdraulilise purustamise 
kasutamine nafta ja/või maagaasi 
uurimiseks ja tootmiseks, sõltumata 
tootmismahust."
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Or. en

Muudatusettepanek 465
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
I lisa – punkt 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- 1 a) I lisa punkt 19 asendatakse 
järgmisega:
"19. Pealmaakaevandused pindalaga üle 25 
hektari, tsüaniidi kasutavad 
kullakaevandused või turbakaevandused 
pindalaga üle 150 hektari.

Or. es

Muudatusettepanek 466
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
I lisa – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b) I lisa punkt 20 asendatakse 
järgmisega:
"20. Elektri-õhuliinide, maakaabelliinide 
või kombineeritud õhu- ja 
maakaabelliinide ehitamine, muutmine 
või laiendamine ning/või selliste 
elektriliinide uuendamine, mille pinge on 
vähemalt 220 kV ja pikkus üle 15 km, 
ning nendega seotud alajaamade 
(trafoalajaamad, muundusalajaamad ja 
jaotusalajaamad) ehitamine ja/või 
muutmine.”
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Or. es

Selgitus

Kuna elektriliinid ja alajaamad on omavahel lähedalt seotud, s.t et liinid ei saa ilma 
alajaamadeta töötada, mistõttu tuleks ka viimased käesolevasse punkti lisada. Kui direktiivis 
nendele konkreetselt ei viidata, koheldakse elektriliine ja alajaamasid eraldi üksustena, mille 
tulemusel alajaamade suhtes mõjuhindamise nõuet ei kohaldata.

Muudatusettepanek 467
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 c (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
I lisa – punkt 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 c) I lisasse lisatakse punkt 24a:
"24a. Lõbustusparkide ja golfiväljakute 
rajamise planeerimine veepuuduse all 
kannatavatele või suure kõrbestumise või 
põuaohuga aladele.”

Or. es

Selgitus

Mõnedele aladele avalduva kliimamuutustest tuleneva surve tõttu tuleb I lisasse lisada 
lõbustuspargid ja golfiväljakud.

Muudatusettepanek 468
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
II lisa – punkt 1 – alapunkt fa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a) II lisa punkti 1 lisatakse alapunkt fa:
"fa) looduslik kalapüük ja sellega seotud 



PE510.872v01-00 10/74 AM\937207ET.doc

ET

tegevused;"

Or. en

Muudatusettepanek 469
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A.
Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
II lisa – punkt 2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) II lisa punkti 2 alapunkt c asendatakse 
järgmisega:
"c) maavarade teadusuuringud ja 
uuringud ning maavarade 
kaevandamine mere- või jõepõhjast;"

Or. en

Selgitus

II lisatakse maavarade kaevandamisele juurde maavarade teadusuuringud ja uuringud.

Muudatusettepanek 470
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
II lisa – punkt 2 – alapunkt d – alapunkt iiia (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) II lisa punkti 2 lisatakse alapunkt iiia:

"iiia) kiltkivi kihtidesse või muudesse 
settekivimite moodustistesse kogunenud nafta 
ja/või maagaasi puurimine uurimise ja 
kaevandamise eesmärgil, sõltumata uuritud või 
tootmismahust;"
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Or. en

Muudatusettepanek 471
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
II lisa – punkt 2 – alapunkt d – alapunkt iiia (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) II lisa punkti 2 lisatakse alapunkt iiia:

"iiia) kiltkivi kihtidesse või muudesse 
settekivimite moodustistesse kogunenud 
toornafta ja/või maagaasi puurimine uurimise 
ja kaevandamise eesmärgil, sõltumata uuritud 
või tootmismahust;"

Or. en

Muudatusettepanek 472
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
II lisa – punkt 2 – alapunkt d – alapunkt iiib (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a) II lisa punkti 2 lisatakse alapunkt 
iiib:
"iiib) maagaasi uurimine ja 
kaevandamine kivisöe lademetes, 
sõltumata tootmismahust.”

Or. en

Muudatusettepanek 473
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Lisa – punkt -1 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
II lisa – punkt 2 – alapunkt d – alapunkt iiib (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 a) II lisa punkti 2 lisatakse alapunkt 
iiib:
"iiib) maagaasi uurimine ja 
kaevandamine kivisöe lademetes, 
sõltumata tootmismahust.”

Or. en

Muudatusettepanek 474
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
II lisa – punkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b) II lisa punkti 2 alapunkt e 
asendatakse järgmisega:
"e) maapealsed tööstusrajatised söe, 
nafta, maagaasi ja maakide ning 
bituumenkildi, kiltkivi kihtidesse või 
muudesse settekivimite moodustistesse 
kogunenud toornafta ja/või maagaasi
ning kivisöe lademetest pärit maagaasi
uurimiseks ja tootmiseks, sõltumata 
uuritud või tootmismahust."

Or. en

Muudatusettepanek 475
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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Lisa – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
II lisa – punkt 2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1b) II lisa punkti 2 alapunkt e 
asendatakse järgmisega:
"e) maapealsed tööstusrajatised söe, 
nafta, maagaasi ja maakide ning 
bituumenkildi, kiltkivi kihtidesse või 
muudesse settekivimite moodustistesse 
kogunenud toornafta ja/või maagaasi
ning kivisöe lademetest pärit maagaasi
uurimiseks ja tootmiseks, sõltumata 
uuritud või tootmismahust."

Or. en

Muudatusettepanek 476
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 b (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
II lisa – punkt 10 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1 b) II lisa punkti 10 alapunkt d jäetakse 
välja.

Or. de

Selgitus

I lisa punkti 7 alapunkti a muutmise tulemusel (ettepanek jätta see välja) tuleks II lisa punkti 
10 alapunkt d lihtsalt välja jätta (lennuväljade ehitamine (I lisaga hõlmamata projektid).

Muudatusettepanek 477
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 (uus)
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Direktiiv 2011/92/EL
II lisa – punkt 13 – alapunkt ba (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1) II lisa punkti 13 lisatakse järgmine 
alapunkt:
"ba) I lisas või käesolevas lisas nimetatud 
projekti igasugune lammutamine, millel 
võib olla keskkonnale märkimisväärne 
kahjulik mõju."

Or. en

Selgitus

I või II lisas nimetatud projektide lammutamise suhtes, millel võib olla keskkonnale 
märkimisväärne kahjulik mõju, tuleb kohaldada sõelumismenetlust.

Muudatusettepanek 478
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II.A lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Lisatakse II.A lisa: välja jäetud
A LISA – ARTIKLI 4 LÕIKES 3 
OSUTATUD TEAVE
1. Projekti kirjeldus, mis sisaldab eelkõige 
järgmist:
a) kogu projekti füüsiliste omaduste 
kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral 
ehitamise ja käitamisega seotud maa-
aluste tööde kirjeldus;
b) projekti asukoha kirjeldus, pöörates 
tähelepanu eelkõige tõenäoliselt 
mõjutatavate geograafiliste alade 
keskkonnatundlikkusele.
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2. Nende keskkonnaaspektide kirjeldus, 
mida kavandatud projekt tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab.
3. Kirjeldus kavandatud projekti 
tõenäolise olulise keskkonnamõju kohta, 
mis tuleneb:
a) eeldatavasti tekkivatest jääkidest ja 
heitest ning jäätmetekkest;
b) loodusvarade, eelkõige mulla, maa, vee 
ja bioloogilise mitmekesisuse 
kasutamisest, sealhulgas 
hüdromorfoloogilised muudatused.
4. Keskkonnale avalduva olulise 
kahjuliku mõju vältimiseks, ennetamiseks 
ja vähendamiseks ette nähtud meetmete 
kirjeldus.”

Or. de

Selgitus

Selle teabe tõttu, mille peab arendaja esitama esialgseks hindamiseks vastavalt II A lisale, 
laieneks oluliselt kohustus esitada teavet kehtiva keskkonnamõju hindamise direktiivi raames.
See oleks samas vastuolus esialgse hindamise eesmärgiga. II A lisa tuleks välja jätta, kuna 
nõutava teabe mahtu, mida arendaja esitab, ei tohiks suurendada.

Muudatusettepanek 479
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II.A lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Lisatakse II.A lisa: välja jäetud
A LISA – ARTIKLI 4 LÕIKES 3 
OSUTATUD TEAVE
1. Projekti kirjeldus, mis sisaldab eelkõige 
järgmist:
a) kogu projekti füüsiliste omaduste 
kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral 
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ehitamise ja käitamisega seotud maa-
aluste tööde kirjeldus;
b) projekti asukoha kirjeldus, pöörates 
tähelepanu eelkõige tõenäoliselt 
mõjutatavate geograafiliste alade 
keskkonnatundlikkusele.
2. Nende keskkonnaaspektide kirjeldus, 
mida kavandatud projekt tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab.
3. Kirjeldus kavandatud projekti 
tõenäolise olulise keskkonnamõju kohta, 
mis tuleneb:
a) eeldatavasti tekkivatest jääkidest ja 
heitest ning jäätmetekkest;
b) loodusvarade, eelkõige mulla, maa, vee 
ja bioloogilise mitmekesisuse 
kasutamisest, sealhulgas 
hüdromorfoloogilised muudatused.
4. Keskkonnale avalduva olulise 
kahjuliku mõju vältimiseks, ennetamiseks 
ja vähendamiseks ette nähtud meetmete 
kirjeldus.”

Or. fr

Selgitus

Arendajalt nõutakse liiga palju üksikasju, mille tulemusel valmiks üksikjuhtumite kaupa 
valimise etapis nn väike mõju-uuring ning mis suurendab oluliselt iga projekti 
halduskoormust.

Muudatusettepanek 480
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II.A lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kogu projekti füüsiliste omaduste 
kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral 

a) kogu projekti füüsiliste omaduste 
kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral 
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ehitamise ja käitamisega seotud maa-aluste 
tööde kirjeldus;

ehitamise ja käitamisega seotud maa-aluste 
tööde kirjeldus, sealhulgas lammutustööd;

Or. en

Muudatusettepanek 481
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II.A lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) projekti asukoha kirjeldus, pöörates 
tähelepanu eelkõige tõenäoliselt 
mõjutatavate geograafiliste alade 
keskkonnatundlikkusele.

b) projekti asukoha kirjeldus, pöörates 
tähelepanu eelkõige tõenäoliselt 
mõjutatavate geograafiliste alade või 
kogukondade keskkonnatundlikkusele.

Or. es

Selgitus

Consistency.

Muudatusettepanek 482
Sabine Wils, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II.A lisa – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) oodatava keskkonnamõju kirjeldus, 
võttes arvesse esialgset saastekoormust 
projekti asukohas.

Or. en
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Selgitus

Keskkonnamõju hindamise menetluste sidumine heakskiitmise menetlustega eriõiguse alusel 
(valdkondlikud eeskirjad) takistab keskkonnamõjude terviklikku tuvastamist, kirjeldust ja 
hindamist. Ei võeta arvesse esialgset saastekoormust projekti asukohas olemasolevate käitiste 
tegevuse ja transpordi tõttu. Projekti mõju saab hinnata korralikult alles siis, kui arvestatakse 
esialgse saastekoormusega.

Muudatusettepanek 483
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II.A lisa – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) heidete tõenäolise keskkonnamõju 
kirjeldus projekti asukohas.

Or. de

Muudatusettepanek 484
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II.A lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Nende keskkonnaaspektide kirjeldus, 
mida kavandatud projekt tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sõelumismenetluses hinnatakse keskkonnamõju hindamise vajadust ning see ei tohiks olla 
liiga koormav. Ametiasutused hindavad arendaja antud teabe põhjal ja igal üksikjuhul eraldi, 
kas projektil võib olla oluline mõju keskkonnale. Juhul, kui tuvastatakse oluline mõju, tuleb 
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korraldada keskkonnamõju hindamine.

Muudatusettepanek 485
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II.A lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kirjeldus kavandatud projekti 
tõenäolise olulise keskkonnamõju kohta, 
mis tuleneb:

välja jäetud

a) eeldatavasti tekkivatest jääkidest ja 
heitest ning jäätmetekkest;
b) loodusvarade, eelkõige mulla, maa, vee 
ja bioloogilise mitmekesisuse 
kasutamisest, sealhulgas 
hüdromorfoloogilised muudatused.

Or. en

Selgitus

Sõelumismenetluses hinnatakse keskkonnamõju hindamise vajadust ning see ei tohiks olla 
liiga koormav. Ametiasutused hindavad arendaja antud teabe põhjal ja igal üksikjuhul eraldi, 
kas projektil võib olla oluline mõju keskkonnale. Juhul, kui tuvastatakse oluline mõju, tuleb 
korraldada keskkonnamõju hindamine.

Muudatusettepanek 486
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II. A lisa – punkt 3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) eeldatavasti tekkivatest jääkidest ja 
heitest ning jäätmetekkest;

a) eeldatavasti tekkivatest jääkidest ja 
heitest ning jäätmetekkest vajaduse korral;
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Or. en

Muudatusettepanek 487
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II.A lisa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) loodusvarade, eelkõige mulla, maa, vee 
ja bioloogilise mitmekesisuse
kasutamisest, sealhulgas 
hüdromorfoloogilised muudatused.

b) asjaomaste loodusvarade kasutamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 488
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II.A lisa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) loodusvarade, eelkõige mulla, maa, vee 
ja bioloogilise mitmekesisuse kasutamisest, 
sealhulgas hüdromorfoloogilised 
muudatused.

b) loodusvarade, eelkõige mulla, maa, vee 
ja bioloogilise mitmekesisuse kasutamisest.

Or. pl

Muudatusettepanek 489
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 1
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Direktiiv 2011/92/EL
II.A lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Keskkonnale avalduva olulise 
kahjuliku mõju vältimiseks, ennetamiseks 
ja vähendamiseks ette nähtud meetmete 
kirjeldus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sõelumismenetluses hinnatakse keskkonnamõju hindamise vajadust ning see ei tohiks olla 
liiga koormav. Ametiasutused hindavad arendaja antud teabe põhjal ja igal üksikjuhul eraldi, 
kas projektil võib olla oluline mõju keskkonnale. Juhul, kui tuvastatakse oluline mõju, tuleb 
korraldada keskkonnamõju hindamine.

Muudatusettepanek 490
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II.A lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Keskkonnale avalduva olulise kahjuliku 
mõju vältimiseks, ennetamiseks ja 
vähendamiseks ette nähtud meetmete 
kirjeldus.

4. Keskkonnale avalduva kogu olulise 
kahjuliku mõju vältimiseks, ennetamiseks 
ja vähendamiseks ette nähtud meetmete 
kirjeldus.”

Or. en

Muudatusettepanek 491
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II.A lisa – punkt 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Keskkonnale avalduva olulise kahjuliku 
mõju vältimiseks, ennetamiseks ja 
vähendamiseks ette nähtud meetmete 
kirjeldus.

4. Keskkonnale avalduva olulise kahjuliku 
mõju vältimiseks, ennetamiseks ja 
vähendamiseks ette nähtud meetmete 
kirjeldus vajaduse korral. See on eriti 
asjakohane juhul, kui meetmete mõju või 
tagajärgi peetakse pöördumatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 492
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) koosmõju muude projektide ja 
meetmetega;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Nõue, et võetaks arvesse koosmõju, ei ole õigustatud.

Muudatusettepanek 493
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) koosmõju muude projektide ja 
meetmetega;

b) koosmõju muude projektidega, millele 
on luba väljastatud selle määrani, et nad 
asuvad tõenäoliselt mõjutatavas 
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geograafilises piirkonnas ning ei ole veel 
ehitamisel ega käitamisel ning ilma et 
oleks kohustust võtta arvesse muud kui 
olemasolevat teavet või avalikult 
kättesaadavat teavet;

Or. en

Selgitus

Sõna “meetmed” tähendus on liiga lai ja ebamäärane. Piisab vaid, kui hinnatakse selle 
projekti koosmõju muude projekti määratlusele vastavate meetmetega. Piisab, kui hinnatakse 
projekti koosmõju koos teiste loa saanud projektidega ning seda, kui suures ulatuses projektid 
asuvad tõenäoliselt mõjutatavas geograafilises piirkonnas ning mida ei ole veel valmis 
ehitatud ega kasutusel. Ei ole kohustust võtta nende projektide kohta arvesse muud teavet kui 
olemasolevat või avalikult kättesaadavat teavet.

Muudatusettepanek 494
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) koosmõju muude projektide ja 
meetmetega;

b) koosmõju muude projektidega;

Or. fr

Selgitus

Sõna “meetmed” tähendus on liiga lai ja ebatäpne.

Muudatusettepanek 495
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) loodusvarade, eelkõige maa, mulla, vee 
ja bioloogilise mitmekesisuse kasutamine, 
sealhulgas hüdromorfoloogilised 
muudatused;

c) loodusvarade, eelkõige maa, mulla, vee 
ja bioloogilise mitmekesisuse kasutamine;

Or. pl

Muudatusettepanek 496
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) loodusvarade, eelkõige maa, mulla, vee 
ja bioloogilise mitmekesisuse kasutamine, 
sealhulgas hüdromorfoloogilised 
muudatused;

c) loodusvarade, eelkõige maa, mulla, vee 
ja bioloogilise mitmekesisuse kasutamine;

Or. en

Selgitus

Hüdromorfoloogiline muudatus ei ole loodusvara.

Muudatusettepanek 497
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) loodusvarade, eelkõige maa, mulla, vee 
ja bioloogilise mitmekesisuse kasutamine, 
sealhulgas hüdromorfoloogilised 

c) loodusvarade, eelkõige maa, mulla, 
aluspinnase, vee ja bioloogilise 
mitmekesisuse kasutamine, sealhulgas 
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muudatused; hüdromorfoloogilised muudatused;

Or. lt

Muudatusettepanek 498
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) saaste ja häiringud; e) saaste, sealhulgas mürasaaste ja selle 
võimalik mõju tervisele ja/või häiringud;

Or. es

Muudatusettepanek 499
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) saaste ja häiringud; e) saaste ja häiringud (saasteainete heited, 
müra, vibratsioon, valgus, soojus ja 
kiirgus);

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viia alapunkt kooskõlla IV lisa punkti 5 alapunktiga c.

Muudatusettepanek 500
Holger Krahmer, Britta Reimers
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide oht ning õnnetuste 
oht, eelkõige seoses hüdromorfoloogiliste 
muudatuste, kasutatud ainete või 
tehnoloogia ja elusorganismidega, 
konkreetsete maapealsete ja maa-aluste 
tingimustega või nende alade alternatiivse 
kasutamisega ning õnnetuste või 
katastroofide toimumise tõenäosusega ja 
projekti tundlikkusega selliste ohtude 
suhtes;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 501
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide oht ning õnnetuste 
oht, eelkõige seoses hüdromorfoloogiliste 
muudatuste, kasutatud ainete või 
tehnoloogia ja elusorganismidega, 
konkreetsete maapealsete ja maa-aluste 
tingimustega või nende alade alternatiivse 
kasutamisega ning õnnetuste või 
katastroofide toimumise tõenäosusega ja 
projekti tundlikkusega selliste ohtude 
suhtes;

(f) õnnetuste oht, eelkõige seoses kasutatud 
ainete või tehnoloogia ja 
elusorganismidega;

Or. en
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Selgitus

Sõelumismenetluse käigus peaks saama vastuse küsimusele, kas on vaja kohaldada täielikku 
keskkonnamõju hindamise menetlust, mistõttu peavad kasutatavad valikutingimused olema 
asjakohased ja selles etapis kättesaadavad.

Muudatusettepanek 502
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide oht ning õnnetuste 
oht, eelkõige seoses hüdromorfoloogiliste 
muudatuste, kasutatud ainete või 
tehnoloogia ja elusorganismidega, 
konkreetsete maapealsete ja maa-aluste 
tingimustega või nende alade alternatiivse 
kasutamisega ning õnnetuste või 
katastroofide toimumise tõenäosusega ja 
projekti tundlikkusega selliste ohtude 
suhtes;

f) õnnetuste oht, eelkõige vajadusel seoses 
hüdromorfoloogiliste muudatuste, 
kasutatud ainete või tehnoloogia ja 
elusorganismidega, konkreetsete 
maapealsete ja maa-aluste tingimustega või 
nende alade alternatiivse kasutamisega;

Or. en

Selgitus

Sõelumine ei tohiks ulatuda õnnetuste põhjustatud keskkonnamõjudest kaugemale.

Muudatusettepanek 503
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) loodusõnnetuste ja inimtegevusest f) loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
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tingitud katastroofide oht ning õnnetuste 
oht, eelkõige seoses hüdromorfoloogiliste 
muudatuste, kasutatud ainete või 
tehnoloogia ja elusorganismidega, 
konkreetsete maapealsete ja maa-aluste 
tingimustega või nende alade alternatiivse 
kasutamisega ning õnnetuste või 
katastroofide toimumise tõenäosusega ja 
projekti tundlikkusega selliste ohtude 
suhtes;

tingitud katastroofide oht ning õnnetuste 
oht, eelkõige seoses kasutatud ainete või 
tehnoloogia ja elusorganismidega, 
konkreetsete maapealsete ja maa-aluste 
tingimustega või nende alade alternatiivse 
kasutamisega ning õnnetuste või 
katastroofide toimumise tõenäosusega ja 
projekti tundlikkusega selliste ohtude 
suhtes;

Or. pl

Muudatusettepanek 504
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide oht ning õnnetuste 
oht, eelkõige seoses hüdromorfoloogiliste
muudatuste, kasutatud ainete või 
tehnoloogia ja elusorganismidega, 
konkreetsete maapealsete ja maa-aluste 
tingimustega või nende alade alternatiivse 
kasutamisega ning õnnetuste või 
katastroofide toimumise tõenäosusega ja 
projekti tundlikkusega selliste ohtude 
suhtes;

f) loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide oht ning õnnetuste 
oht, eelkõige seoses hüdromorfoloogiliste 
muudatuste, kasutatud ainete või 
tehnoloogia ja elusorganismidega, 
konkreetsete maapealsete ja maa-aluste 
tingimustega või nende alade alternatiivse 
kasutamisega; arvesse tuleks võtta 
juhtumeid, mida peetakse põhjendatud 
hindamisele toetudes projektitüübile 
iseloomulikuks;

Or. de

Muudatusettepanek 505
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt f
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide oht ning õnnetuste 
oht, eelkõige seoses hüdromorfoloogiliste 
muudatuste, kasutatud ainete või 
tehnoloogia ja elusorganismidega, 
konkreetsete maapealsete ja maa-aluste 
tingimustega või nende alade alternatiivse 
kasutamisega ning õnnetuste või 
katastroofide toimumise tõenäosusega ja 
projekti tundlikkusega selliste ohtude 
suhtes;

f) loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide oht ning õnnetuste 
oht, eelkõige seoses hüdromorfoloogiliste 
muudatuste, kasutatud ainete või 
tehnoloogia ja elusorganismidega, 
konkreetsete maapealsete ja maa-aluste 
tingimustega või nende alade alternatiivse 
kasutamisega, kohaliku geograafilise 
eripäraga ning õnnetuste või katastroofide 
toimumise tõenäosusega ja projekti 
tundlikkusega selliste ohtude suhtes;

Or. lt

Muudatusettepanek 506
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kuidas projekt mõjutab kliimamuutusi 
(kasvuhoonegaaside heide, sealhulgas 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest), kuidas projekt aitab 
suurendada vastupanuvõimet 
kliimamuutustele ning kuidas 
kliimamuutused mõjutavad projekti (nt 
kas projektis võetakse arvesse kliima 
muutumist);

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 507
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
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Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kuidas projekt mõjutab kliimamuutusi 
(kasvuhoonegaaside heide, sealhulgas 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest), kuidas projekt aitab 
suurendada vastupanuvõimet 
kliimamuutustele ning kuidas 
kliimamuutused mõjutavad projekti (nt kas 
projektis võetakse arvesse kliima 
muutumist);

g) kuidas projekt mõjutab kohalikku 
kliimat, kuidas projekt aitab suurendada 
vastupanuvõimet kliimamuutustele ning 
kuidas kliimamuutused mõjutavad projekti 
(nt kas projektis võetakse arvesse kliima 
muutumist);

Or. de

Selgitus

Vt artikli 3 kohta tehtud muudatusettepanekut

Muudatusettepanek 508
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kuidas projekt mõjutab kliimamuutusi 
(kasvuhoonegaaside heide, sealhulgas 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest), kuidas projekt aitab 
suurendada vastupanuvõimet 
kliimamuutustele ning kuidas 
kliimamuutused mõjutavad projekti (nt 
kas projektis võetakse arvesse kliima 
muutumist);

g) kuidas projekt mõjutab kliimat (arvatav
kasvuhoonegaaside heide, sealhulgas 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest);

Or. en
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Muudatusettepanek 509
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kuidas projekt mõjutab kliimamuutusi 
(kasvuhoonegaaside heide, sealhulgas 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest), kuidas projekt aitab 
suurendada vastupanuvõimet 
kliimamuutustele ning kuidas 
kliimamuutused mõjutavad projekti (nt 
kas projektis võetakse arvesse kliima 
muutumist);

g) kuidas projekt mõjutab kliimamuutusi
(kasvuhoonegaaside heide, sealhulgas 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest);

Or. it

Muudatusettepanek 510
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) kuidas projekt mõjutab kliimamuutusi 
(kasvuhoonegaaside heide, sealhulgas 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest), kuidas projekt aitab 
suurendada vastupanuvõimet 
kliimamuutustele ning kuidas 
kliimamuutused mõjutavad projekti (nt kas 
projektis võetakse arvesse kliima 
muutumist);

g) kuidas projekt mõjutab kliimat 
(kasvuhoonegaaside heide, sealhulgas 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest), kuidas projekt aitab 
suurendada vastupanuvõimet 
kliimamuutustele ning kuidas 
kliimamuutused mõjutavad projekti (nt kas 
projektis võetakse arvesse kliima 
muutumist);

Or. pl
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Muudatusettepanek 511
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kuidas projekt mõjutab keskkonda,
eelkõige maad (asustusalade ajapikku 
toimuv laienemine – maa hõivamine), 
mulda (orgaaniline aine, erosioon, 
tihenemine, katmine), vett (kogus ja 
kvaliteet), õhku ja bioloogilist 
mitmekesisust (populatsiooni kvaliteet ja 
kvantiteet ning ökosüsteemide 
kahjustumine ja killustumine);

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 512
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kuidas projekt mõjutab keskkonda, 
eelkõige maad (asustusalade ajapikku 
toimuv laienemine – maa hõivamine), 
mulda (orgaaniline aine, erosioon, 
tihenemine, katmine), vett (kogus ja 
kvaliteet), õhku ja bioloogilist 
mitmekesisust (populatsiooni kvaliteet ja 
kvantiteet ning ökosüsteemide 
kahjustumine ja killustumine);

h) kuidas projekt mõjutab keskkonda, 
eelkõige mulda, vett (kogus ja kvaliteet), 
õhku ja bioloogilist mitmekesisust.

Or. en
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Muudatusettepanek 513
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kuidas projekt mõjutab keskkonda, 
eelkõige maad (asustusalade ajapikku 
toimuv laienemine – maa hõivamine), 
mulda (orgaaniline aine, erosioon, 
tihenemine, katmine), vett (kogus ja 
kvaliteet), õhku ja bioloogilist 
mitmekesisust (populatsiooni kvaliteet ja 
kvantiteet ning ökosüsteemide 
kahjustumine ja killustumine);

h) kuidas projekt mõjutab keskkonda, 
eelkõige maakasutust ning mägi- ja 
metsaalade kadumist, maad (asustusalade 
ajapikku toimuv laienemine – maakasutus), 
mulda (orgaaniline aine, erosioon, 
tihenemine, katmine), vett (kogus ja 
kvaliteet), õhku ja bioloogilist 
mitmekesisust (populatsiooni kvaliteet ja 
kvantiteet ning ökosüsteemide 
kahjustumine ja killustumine);

Or. de

Selgitus

Komisjoni eesmärk on kasutada projekti mõju maale kui esialgset keskkonnamõju hindamise 
tingimust. Muudatusettepanekuga selgitatakse, et lisaks maa kaitsmisele seoses 
tootmisvõimsuse säilitamisega on samuti oluline maakasutuse ärahoidmise kvaliteetne pool. 
Termin “maa hõivamine” viitab pigem maa äravõtmisele, mistõttu ei peaks seda selguse 
huvides selles kontekstis kasutama.

Muudatusettepanek 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kuidas projekt mõjutab keskkonda, 
eelkõige maad (asustusalade ajapikku 
toimuv laienemine – maa hõivamine), 
mulda (orgaaniline aine, erosioon, 
tihenemine, katmine), vett (kogus ja 

h) kuidas projekt mõjutab keskkonda, 
eelkõige maad (asustusalade ajapikku 
toimuv laienemine – maa hõivamine), 
mulda (orgaaniline aine, erosioon, 
tihenemine, katmine), vett (kogus ja 
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kvaliteet), õhku ja bioloogilist 
mitmekesisust (populatsiooni kvaliteet ja 
kvantiteet ning ökosüsteemide 
kahjustumine ja killustumine);

kvaliteet), vajaduse korral ka maa-alust 
ala, õhku ja bioloogilist mitmekesisust 
(populatsiooni kvaliteet ja kvantiteet ning 
ökosüsteemide kahjustumine ja 
killustumine);

Or. en

Muudatusettepanek 515
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) kuidas projekt mõjutab keskkonda, 
eelkõige maad (asustusalade ajapikku 
toimuv laienemine – maa hõivamine), 
mulda (orgaaniline aine, erosioon, 
tihenemine, katmine), vett (kogus ja 
kvaliteet), õhku ja bioloogilist 
mitmekesisust (populatsiooni kvaliteet ja 
kvantiteet ning ökosüsteemide 
kahjustumine ja killustumine);

h) kuidas projekt mõjutab keskkonda, 
eelkõige maad (asustusalade ajapikku 
toimuv laienemine – maa hõivamine), 
mulda (orgaaniline aine, erosioon, 
tihenemine, katmine), vett (kogus ja 
kvaliteet), õhku (õhku saastavad ained ja 
õhu kvaliteet) ja bioloogilist mitmekesisust 
(populatsiooni kvaliteet ja kvantiteet ning 
ökosüsteemide kahjustumine ja 
killustumine);

Or. en

Muudatusettepanek 516
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) oht inimeste tervisele (nt vee või õhu 
saastumise tõttu);

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 517
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) oht inimeste tervisele (nt vee või õhu 
saastumise tõttu);

i) oht inimeste tervisele;

Or. en

Muudatusettepanek 518
Sabine Wils, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) oht inimeste tervisele (nt vee või õhu 
saastumise tõttu);

i) oht inimeste tervisele (nt vee või õhu 
saastumise või müra tõttu);

Or. en

Selgitus

Müra kahjustab tervist. Seega tuleb müra kui tervist ohustav asjaolu lisada projekti 
valikutingimuste loetellu.

Muudatusettepanek 519
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
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Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) oht inimeste tervisele (nt vee või õhu 
saastumise tõttu);

i) oht inimeste tervisele (nt vee või õhu 
saastumise või müra tõttu);

Or. de

Muudatusettepanek 520
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) projekti mõju kultuuripärandile ja 
maastikule.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 521
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 1 – alapunkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) asjaomaste isikute või kohalike 
ametiasutuste selleks ajaks esitatud 
kaebuste hindamine.

Or. es
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Muudatusettepanek 522
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 2 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) praegune ja kavandatav maakasutus, 
sealhulgas maa hõivamine ja 
killustumine;

a) praegune ja kavandatav maakasutus;

Or. en

Muudatusettepanek 523
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ala loodusvarade (sealhulgas mulla, 
maa, vee ja bioloogilise mitmekesisuse) 
suhteline küllus, kättesaadavus, kvaliteet ja 
taastumisvõime;

b) ala loodusvarade (sealhulgas mulla, vee 
ja bioloogilise mitmekesisuse) suhteline 
küllus, kättesaadavus, kvaliteet ja 
taastumisvõime;

Or. en

Muudatusettepanek 524
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii a) võimaliku suure üleujutusohuga 
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alad;

Or. en

Selgitus

Sõelumine peaks hõlmama ka võimaliku suure üleujutusohuga alasid.

Muudatusettepanek 525
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) looduskaitsealad ja -pargid, 
püsikarjamaad, suure loodusliku 
väärtusega põllumajandusmaa;

iv) looduskaitsealad ja -pargid;

Or. en

Selgitus

Veel ei ole ELi tasandil lahendust leidnud püsikarjamaade ja suure loodusliku väärtusega 
põllumajandusmaa küsimus, mistõttu ei saa käesolevat muudatusettepanekut heaks kiita.

Muudatusettepanek 526
Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt iv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iv) looduskaitsealad ja –pargid, 
püsikarjamaad, suure loodusliku 
väärtusega põllumajandusmaa;

iv) looduskaitsealad ja -pargid,
püsikarjamaad ning keskkonna 
seisukohalt väärtuslikud karjamaad, suure 
loodusliku väärtusega põllumajandusmaa;
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Or. en

Selgitus

Mõningatel juhtudel jäetakse keskkonna seisukohalt väärtuslikud karjamaad keskkonnamõju 
hindamisest välja ning nad kaovad, kuna nende kirjeldamiseks kasutatakse kitsast tõlgendust 
või need alad ei täida sätestatud tingimusi.  Keskkonna seisukohalt väärtuslike karjamaade 
lisamine ning selle tagamine, et sätestatud tingimused vastavad selliste alade rohkusele ja 
keskmisele suurusele siseriiklikul tasandil, peaks tagama selliste alade väärtuslikkuse 
nõuetekohase arvesse võtmise.

Muudatusettepanek 527
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt v

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v) liikmesriikide õigusnormide alusel 
liigitatud või kaitstavad alad; Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/147/EMÜ ning nõukogu 
direktiivi 92/43/EMÜ kohaselt 
liikmesriikide määratud Natura 2000 alad;
rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt 
kaitstud alad;

v) liikmesriikide õigusnormide alusel 
liigitatud või kaitstavad alad; Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2009/147/EMÜ ning nõukogu 
direktiivi 92/43/EMÜ kohaselt 
liikmesriikide määratud Natura 2000 alad;
rahvusvaheliste konventsioonide kohaselt 
kaitstud alad tingimusel, et liikmesriigid 
on kõnealused konventsioonid 
ratifitseerinud;

Or. en

Selgitus

Sõelumismenetlusse tuleks lisada vaid need rahvusvahelised konventsioonid, mille 
liikmesriigid on ratifitseerinud.

Muudatusettepanek 528
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
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Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) alad, kus ei ole järgitud liidu 
õigusaktides sätestatud ning projektiga 
seotud keskkonnakvaliteedi standardeid või 
kus nende järgimata jätmine võib 
tõenäoliselt juhtuda;

vi) alad, kus ei ole järgitud liidu 
õigusaktides sätestatud ning projektiga 
seotud keskkonnakvaliteedi standardeid;

Or. de

Muudatusettepanek 529
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt vi

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vi) alad, kus ei ole järgitud liidu 
õigusaktides sätestatud ning projektiga 
seotud keskkonnakvaliteedi standardeid või 
kus nende järgimata jätmine võib 
tõenäoliselt juhtuda;

vi) alad, kus ei järgita liidu õigusaktides 
sätestatud ning projektiga seotud 
keskkonnakvaliteedi standardeid või kus 
nende järgimata jätmine võib tõenäoliselt 
juhtuda, kui just ei saavutata üldist kasu 
keskkonnale;

Or. en

Selgitus

vii) asjaolu, et kvaliteedistandardeid ei ole minevikus järgitud, ei ole oluline. Palju olulisem 
on võtta arvesse asjaolu, kui standardeid ei järgita praegu või on oht, et need jäävad 
järgimata. Peale selle toovad asjaomased sätted (vi) kaasa rühmitamisvastase poliitika, kuigi 
laiemast geograafilisest aspektist vaadatuna võib rajatiste rühmitamine olla keskkonnale 
kasulikum kui rühmitamata jätmine. Tuleks lubada keskkonnakvaliteedi standarditest üle 
astumist kohalikul tasandil tingimusel, et sellega kaasneb laiemast geograafilisest aspektist 
vaadatuna keskkonna kvaliteedi parandamine.

Muudatusettepanek 530
Andrés Perelló Rodríguez
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt vii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

vii) tiheda asustusega alad; vii) tiheda asustusega alad tundlike alade 
(millel asuvad haiglad, koolid, 
vanadekodud või elavad muud eriti 
tundlikud või haavatavad 
elanikkonnarühmad) lähedal;

Or. es

Muudatusettepanek 531
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt viii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viii a) riiklike või piirkondlike 
õigusaktidega kaitstud piirkonnad või 
kohad.

Or. en

Muudatusettepanek 532
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 2 – alapunkt c – alapunkt viii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

viii b) seismilised piikonnad või teised 
suure looduskatastroofide riskiga 
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piirkonnad.

Or. en

Muudatusettepanek 533
Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikide asjaomaste piirmäärade puhul, 
mille on kehtestanud liikmesriigid 
alapunktides i–viii nimetatud aladele, 
tuleks eelkõige arvesse võtta kõnealuste 
alade väärtust keskkonna seisukohalt, 
suhtelist arvukust ning keskmist suurust 
siseriiklikul tasandil.

Or. en

Selgitus

Mõningatel juhtudel jäetakse keskkonna seisukohalt väärtuslikud karjamaad keskkonnamõju 
hindamisest välja ning nad kaovad, kuna nende kirjeldamiseks kasutatakse kitsast tõlgendust 
või need alad ei täida sätestatud tingimusi.  Keskkonna seisukohalt väärtuslike karjamaade 
lisamine ning selle tagamine, et sätestatud tingimused vastavad selliste alade rohkusele ja 
keskmisele suurusele siseriiklikul tasandil, peaks tagama selliste alade väärtuslikkuse 
nõuetekohase arvesse võtmise.

Muudatusettepanek 534
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Projekti võimalikku olulist mõju tuleb Projekti võimalikku olulist mõju artiklis 3 
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hinnata eespool punktides 1 ja 2 sätestatud 
tingimuste põhjal, pidades eelkõige silmas 
järgmist:

nimetatud teguritele tuleb hinnata eespool 
punktides 1 ja 2 sätestatud tingimuste 
põhjal, pidades eelkõige silmas järgmist:

Or. de

Muudatusettepanek 535
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 3 – alapunkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) mõju avaldumise kiirus; välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 536
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 3 – alapunkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) sama arendaja või erinevate arendajate 
projektide (eelkõige käimasolevate ja/või 
heakskiidetud projektide) koosmõju;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 537
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 3 – alapunkt h
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) sama arendaja või erinevate arendajate
projektide (eelkõige käimasolevate ja/või 
heakskiidetud projektide) koosmõju;

h) sama arendaja või erinevate arendajate
nende projektide koosmõju, milleks on 
väljastatud luba, ja niivõrd, kuivõrd need 
projektid asuvad geograafilises 
piirkonnas, mida nad tõenäoliselt 
mõjutama hakkavad, ning mis ei ole veel 
valmis ehitatud või mida veel ei käitata ja 
mille puhul ei ole kohustust võtta arvesse 
muud teavet peale nende projektide kohta 
olemasoleva teabe või avalikult 
kättesaadava teabe;

Or. en

Selgitus

Piisab, kui jälgitakse koosmõju teiste projektidega, milleks on väljastatud luba ja mis asuvad 
geograafilises piirkonnas, mida need tõenäoliselt mõjutama hakkavad, ning mis ei ole veel 
valmis ehitatud või veel ei toimi. Ei ole kohustust võtta arvesse muud teavet peale nende 
projektide kohta olemasoleva teabe või avalikult kättesaadava teabe.

Muudatusettepanek 538
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 3 – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) keskkonnaaspektid, mida tõenäoliselt 
oluliselt mõjutatakse;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 539
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
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Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 3 – alapunkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) muude ELi õigusaktidega nõutud 
hindamiste tulemusel saadud teave ja 
järeldused keskkonnamõju kohta;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 540
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 3 – alapunkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) muude ELi õigusaktidega nõutud 
hindamiste tulemusel saadud teave ja 
järeldused keskkonnamõju kohta;

k) muude ELi õigusaktidega nõutud 
hindamiste tulemusel saadud teave ja 
järeldused võimaliku mõju laadi kohta;

Or. en

Selgitus

Alapunkt k peaks puudutama teavet ja järeldusi võimaliku mõju laadi kohta, mitte 
keskkonnamõju kohta üldiselt (punkti 3 pealkiri).

Muudatusettepanek 541
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 3 – alapunkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) mõju tõhusa vähendamise võimalus. välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 542
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 3 – alapunkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) mõju tõhusa vähendamise võimalus. l) mõju tõhusa vältimise, ennetamise ja
vähendamise võimalus.

Or. en

Selgitus

Ettepanek lisada sõnad „vältimise” ja „ennetamise”, et järgida artikli 4 lõike 5 punkti c 
sõnastust.

Muudatusettepanek 543
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. STANDARDIMINE
Majanduse nendes sektorites, kus seda 
vajalikuks peetakse, ning keskkonnamõju 
hindamisel rakendatavate menetluste ja 
kriteeriumide järk-järgulise standardimise 
eesmärgil töötab komisjon välja projektide 
ja rajatiste suhtes kohaldatavad 
standardid, võimaluse korral 
liikmesriikide ja ettevõtjate osalusel, 
kooskõlas määrusega nr 1025/2012 (mis 
käsitleb Euroopa standardimist) ning 
võttes järjekindlalt arvesse parima 
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võimaliku tehnoloogia (PVT) kriteeriume.
Mitmesugustes asjaomastes sektorites 
läbiviidav standardimine on laialdane 
protsess, mis nõuab koostööd avaliku 
halduse ja ettevõtjatega ning mille 
keskmes peaksid olema energiatõhusus, 
innovatsioon ja parimad võimalikud 
tehnoloogiad.

Or. es

Selgitus

Standardiseerimist käsitleva määruse nr 1025/2012 artiklis nähakse ette võimalus anda 
komisjonile õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte.

Muudatusettepanek 544
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – punkt 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. VALDKONDLIKUD JUHENDID 
KRITEERIUMIDE KOHTA
Juhendid keskkonnamõju hindamise 
kriteeriumide kohta koostatakse 
majandustegevuse mitmete eri sektorite 
tarbeks eraldi, kui komisjon või 
liikmesriigid seda vajalikuks peavad.
Eesmärk on lihtsustada menetlusi ja 
suurendada õiguskindlust 
keskkonnamõju hindamisel ning vältida 
seda, et pädevad asutused neid üksteisest 
erinevalt rakendaksid.
Ajaloo- ja kultuuripärandiga ning 
maapiirkondadega seotud keskkonnamõju 
hindamine viiakse läbi selliste 
kriteeriumide alusel, mis esitatakse 
juhendis, kus on välja toodud 
kohustuslikult järgimisele kuuluvad 
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tegurid.

Or. es

Selgitus

Komisjoni ja ettevõtjate koostatud kriteeriumide loetelu, mida rakendatakse asjaomases 
tegevusvaldkonnas, aitab keskkonnamõju hindamist lihtsustada, kuna sellega antakse 
konkreetsed punktid, mida iga sektor peab oma tegevusest lähtuvalt järgima. Haldusasutuste 
töö ja projektiarendus keskenduvad seega olulistele aspektidele.

Muudatusettepanek 545
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kogu projekti füüsiliste omaduste 
kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral maa-
aluste tööde ulatus, ning ehitamise ja
käitamisega seotud vee- ja 
maakasutusvajadused;

a) kogu projekti füüsiliste omaduste 
kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral maa-
aluste tööde ulatus, ning ehitamise, 
käitamise ja lammutamisega seotud vee-
ja maakasutusvajadused;

Or. en

Selgitus

Arendajalt tuleks nõuda andmete esitamist projekti kogu olelusringi kohta, sealhulgas 
toimimise ja lõpetamise kohta.

Muudatusettepanek 546
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kogu projekti füüsiliste omaduste 
kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral maa-
aluste tööde ulatus, ning ehitamise ja 

a) kogu projekti füüsiliste omaduste 
kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral maa-
aluste tööde ulatus, ning ehitamise ja 
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käitamisega seotud vee- ja 
maakasutusvajadused;

käitamisega ning vajaduse korral 
lammutamisega seotud vee- ja 
maakasutusvajadused;

Or. en

Muudatusettepanek 547
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kogu projekti füüsiliste omaduste 
kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral maa-
aluste tööde ulatus, ning ehitamise ja 
käitamisega seotud vee- ja 
maakasutusvajadused;

a) kogu projekti füüsiliste omaduste 
kirjeldus, sealhulgas vajaduse korral maa-
aluste tööde ja lammutustööde ulatus, ning 
ehitamise ja käitamisega seotud vee- ja 
maakasutusvajadused;

Or. de

Muudatusettepanek 548
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 1 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) energiakulude, lammutamisel 
tekkinud jäätmete ringlussevõtu kulude 
ning lammutamisprojekti teostamisel 
kasutatud täiendavate loodusvarade 
tarbimise kulude kirjeldus.

Or. en
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Muudatusettepanek 549
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tootmisprotsesside põhiomaduste, 
näiteks kasutatavate materjalide, energia ja 
loodusvarade (sealhulgas vesi, maa, muld 
ja bioloogiline mitmekesisus) laadi ja 
koguse kirjeldus;

b) tootmisprotsesside põhiomaduste, 
näiteks kasutatavate materjalide, energia ja 
loodusvarade (sealhulgas vesi, muld ja 
bioloogiline mitmekesisus) laadi ja koguse 
kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepanek 550
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tootmisprotsesside põhiomaduste, 
näiteks kasutatavate materjalide, energia ja 
loodusvarade (sealhulgas vesi, maa, muld 
ja bioloogiline mitmekesisus) laadi ja 
koguse kirjeldus;

b) tootmisprotsesside põhiomaduste, 
näiteks tehnilise võimsuse, kasutatavate 
materjalide, energia ja loodusvarade
(sealhulgas vesi, maa, muld ja bioloogiline 
mitmekesisus) laadi ja koguse kirjeldus;

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt lisataks projekti asukoht (d) ja tehniline võimsus (a) artikli 5
lõikesse 1. Artikli 5 lõike 1 lihtsustamise huvides võib projekti asukoha ja tehnilise võimsuse 
nõude paigutada IV lisasse.

Muudatusettepanek 551
Marianne Thyssen
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) projekti asukoht.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku kohaselt lisataks projekti asukoht (d) ja tehniline võimsus (a) artikli 5 
lõikesse 1. Artikli 5 lõike 1 lihtsustamise huvides võib projekti asukoha ja tehnilise võimsuse 
nõude paigutada IV lisasse.

Muudatusettepanek 552
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaalutud alternatiivide tehniliste, 
asukohaga seotud ja muude aspektide 
kirjeldus (nt projekti kavand, tehniline 
võimsus, maht ja ulatus), sealhulgas 
keskkonda kõige vähem mõjutav 
alternatiiv, ning peamised põhjused, mille 
alusel keskkonnamõju arvestades valik 
tehti.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Ei ole põhjust üksikasjalikult kirjeldada alternatiivset projekti, mis mitmetel põhjustel 
(keskkonnakaitsega seotud või majanduslikud põhjused) ei osutunud valituks, kuna sellist 
projekti lihtsalt ei teostata.
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Muudatusettepanek 553
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaalutud alternatiivide tehniliste, 
asukohaga seotud ja muude aspektide 
kirjeldus (nt projekti kavand, tehniline 
võimsus, maht ja ulatus), sealhulgas 
keskkonda kõige vähem mõjutav 
alternatiiv, ning peamised põhjused, mille 
alusel keskkonnamõju arvestades valik 
tehti.

2. Ülevaade peamistest uuritud 
alternatiividest ja põhjustest, miks valiti 
välja esitatud projekt, võttes arvesse
projekti mõju keskkonnale või inimeste 
tervisele.

Or. fr

Selgitus

Tuleb täpsustada, et arendaja ei pea iga alternatiivi kohta korraldama keskkonnamõju 
hindamist.

Muudatusettepanek 554
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaalutud alternatiivide tehniliste, 
asukohaga seotud ja muude aspektide
kirjeldus (nt projekti kavand, tehniline 
võimsus, maht ja ulatus), sealhulgas 
keskkonda kõige vähem mõjutav 
alternatiiv, ning peamised põhjused, mille 
alusel keskkonnamõju arvestades valik 
tehti.

2. Ülevaade arendaja kaalutud 
alternatiivide tehniliste, asukohaga seotud 
ja muude aspektide kohta (nt projekti 
kavand, tehniline võimsus, maht ja ulatus) 
ning peamised põhjused, mille alusel, 
eelkõige keskkonnamõju arvestades, valik 
tehti.

Or. fr
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Muudatusettepanek 555
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaalutud alternatiivide tehniliste, 
asukohaga seotud ja muude aspektide 
kirjeldus (nt projekti kavand, tehniline 
võimsus, maht ja ulatus), sealhulgas 
keskkonda kõige vähem mõjutav 
alternatiiv, ning peamised põhjused, mille 
alusel keskkonnamõju arvestades valik 
tehti.

2. Arendaja poolt kaalutud alternatiivide 
tehniliste, asukohaga seotud ja muude 
aspektide kirjeldus (nt projekti kavand, 
tehniline võimsus, maht ja ulatus), 
sealhulgas keskkonda kõige vähem 
mõjutav alternatiiv, ning peamised 
põhjused, mille alusel keskkonnamõju 
arvestades valik tehti.

Or. de

Selgitus

Vaata selgitusi eelnevate muudatusettepanekute, sh artikli 5 lõiget 1 puudutava 
muudatusettepaneku kohta.

Muudatusettepanek 556
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaalutud alternatiivide tehniliste, 
asukohaga seotud ja muude aspektide 
kirjeldus (nt projekti kavand, tehniline 
võimsus, maht ja ulatus), sealhulgas 
keskkonda kõige vähem mõjutav 
alternatiiv, ning peamised põhjused, mille 
alusel keskkonnamõju arvestades valik 

2. Arendaja poolt teostatavaks hinnatud
alternatiivide tehniliste, asukohaga seotud 
ja muude aspektide kirjeldus (nt projekti 
kavand, tehniline võimsus, maht ja ulatus) 
ning peamised põhjused, mille alusel 
keskkonnamõju arvestades valik tehti.
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tehti.

Or. de

Muudatusettepanek 557
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaalutud alternatiivide tehniliste, 
asukohaga seotud ja muude aspektide 
kirjeldus (nt projekti kavand, tehniline 
võimsus, maht ja ulatus), sealhulgas 
keskkonda kõige vähem mõjutav 
alternatiiv, ning peamised põhjused, mille 
alusel keskkonnamõju arvestades valik 
tehti.

2. Esitatud projekti mõistlike ja 
asjakohaste kaalutud alternatiivide 
tehniliste, asukohaga seotud ja muude 
aspektide kirjeldus (nt projekti kavand, 
tehniline võimsus, maht ja ulatus) ning 
peamised põhjused, mille alusel 
keskkonnamõju arvestades valik tehti.

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks kinnitada, et kirjeldama peab vaid mõistlikke, projekti iseärasustele 
vastavaid alternatiive. Kõige vähem keskkonda mõjutava alternatiivi kirjeldamine ei peaks 
kohustuslik olema.

Muudatusettepanek 558
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaalutud alternatiivide tehniliste, 
asukohaga seotud ja muude aspektide 
kirjeldus (nt projekti kavand, tehniline 

2. Kaalutud oluliste alternatiivide 
tehniliste, asukohaga seotud ja muude 
aspektide kirjeldus (nt projekti kavand, 



AM\937207ET.doc 55/74 PE510.872v01-00

ET

võimsus, maht ja ulatus), sealhulgas 
keskkonda kõige vähem mõjutav 
alternatiiv, ning peamised põhjused, mille 
alusel keskkonnamõju arvestades valik 
tehti.

tehniline võimsus, maht ja ulatus), 
sealhulgas keskkonda kõige vähem 
mõjutav alternatiiv, ning peamised 
põhjused, mille alusel keskkonnamõju 
arvestades valik tehti.

Or. en

Muudatusettepanek 559
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Keskkonna praeguse seisundi 
asjakohaste aspektide kirjeldus ja selle 
tõenäoline muutumine juhul, kui projekti 
ei rakendata (alusstsenaarium). See 
kirjeldus peaks hõlmama kõiki 
olemasolevaid projekti suhtes olulisi 
keskkonnaprobleeme, eelkõige neid, mis 
puudutavad eriti suure 
keskkonnatähtsusega alasid ning 
loodusvarade kasutamist.

3. Keskkonna praeguse seisundi 
asjakohaste aspektide kirjeldus.

Or. fr

Selgitus

Alusstsenaariumi koostamise nõue on eriti raskesti mõistetav nende rajatiste puhul, mis on 
pidevas muutumises.

Muudatusettepanek 560
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Keskkonna praeguse seisundi 
asjakohaste aspektide kirjeldus ja selle 
tõenäoline muutumine juhul, kui projekti 
ei rakendata (alusstsenaarium). See 
kirjeldus peaks hõlmama kõiki 
olemasolevaid projekti suhtes olulisi 
keskkonnaprobleeme, eelkõige neid, mis 
puudutavad eriti suure 
keskkonnatähtsusega alasid ning 
loodusvarade kasutamist.

3. Keskkonna praeguse seisundi 
asjakohaste aspektide kirjeldus. See 
kirjeldus peaks hõlmama kõiki 
olemasolevaid projekti suhtes olulisi 
keskkonnaprobleeme, eelkõige neid, mis 
puudutavad eriti suure 
keskkonnatähtsusega alasid ning
loodusvarade kasutamist.

Or. de

Selgitus

Alusstsenaariumi kirjeldamise nõue on arusaamatu. Keskkonnamõju hindamisel tuleks uurida 
lihtsalt mõju keskkonna hetkeseisundile. Ka alusstsenaariumi kirjeldamise nõude 
raamtingimused on segased.

Muudatusettepanek 561
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Keskkonna praeguse seisundi 
asjakohaste aspektide kirjeldus ja selle 
tõenäoline muutumine juhul, kui projekti
ei rakendata (alusstsenaarium). See 
kirjeldus peaks hõlmama kõiki 
olemasolevaid projekti suhtes olulisi 
keskkonnaprobleeme, eelkõige neid, mis 
puudutavad eriti suure 
keskkonnatähtsusega alasid ning 
loodusvarade kasutamist.

3. Keskkonna praeguse seisundi 
asjakohaste aspektide kirjeldus enne
projekti rakendamist (alusstsenaarium).
See kirjeldus peaks hõlmama kõiki 
olemasolevaid projekti suhtes olulisi 
keskkonnaprobleeme, eelkõige neid, mis 
puudutavad eriti suure 
keskkonnatähtsusega alasid ning 
loodusvarade kasutamist.

Or. en
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Selgitus

Alusstsenaariumi tuleks käsitada võrdlusalusena, millest lähtudes saab hinnata projekti mõju, 
kirjeldada ja võrrelda keskkonna seisundit enne projekti rakendamist ning pärast projekti 
alustamist. Nii saab asjakohaselt hinnata selle projekti tegelikku mõju keskkonnale, muu 
hulgas ka leevendavate meetmete rakendamise mõju projekti teostamise vältel ja lõpus.

Muudatusettepanek 562
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Keskkonna praeguse seisundi 
asjakohaste aspektide kirjeldus ja selle 
tõenäoline muutumine juhul, kui projekti ei 
rakendata (alusstsenaarium). See kirjeldus 
peaks hõlmama kõiki olemasolevaid 
projekti suhtes olulisi 
keskkonnaprobleeme, eelkõige neid, mis 
puudutavad eriti suure 
keskkonnatähtsusega alasid ning 
loodusvarade kasutamist.

3. Keskkonna praeguse seisundi 
asjakohaste aspektide kirjeldus enne 
projekti rakendamist ja selle tõenäoline 
muutumine juhul, kui projekti ei rakendata
(alusstsenaarium). See kirjeldus peaks 
hõlmama kõiki olemasolevaid projekti 
suhtes olulisi keskkonnaprobleeme, 
eelkõige neid, mis puudutavad eriti suure 
keskkonnatähtsusega alasid ning 
loodusvarade kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 563
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Keskkonna praeguse seisundi 
asjakohaste aspektide kirjeldus ja selle 
tõenäoline muutumine juhul, kui projekti ei 
rakendata (alusstsenaarium). See kirjeldus 

3. Keskkonna praeguse seisundi 
asjakohaste aspektide kirjeldus ja selle 
tõenäoline muutumine juhul, kui projekti ei 
rakendata (alusstsenaarium). See kirjeldus
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peaks hõlmama kõiki olemasolevaid 
projekti suhtes olulisi 
keskkonnaprobleeme, eelkõige neid, mis 
puudutavad eriti suure 
keskkonnatähtsusega alasid ning 
loodusvarade kasutamist.

peaks hõlmama kõiki olemasolevaid 
projekti suhtes olulisi 
keskkonnaprobleeme, sealhulgas neid, mis 
puudutavad eriti suure 
keskkonnatähtsusega alasid ning 
loodusvarade kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 564
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nende keskkonna elementide kirjeldus, 
mida kavandatud projekt tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab, eelkõige elanikkond, 
inimeste tervis, loomastik, taimestik, 
bioloogiline mitmekesisus ja selle 
pakutavad ökosüsteemi teenused, maa
(maa hõivamine), muld (orgaaniline aine, 
erosioon, tihenemine, katmine), vesi
(kogus ja kvaliteet), õhk, kliimategurid,
kliimamuutused (kui projekti puhul 
võetakse arvesse kliimamuutustega seotud 
riske, käsitletakse järgmisi aspekte:
kasvuhoonegaaside heide, sealhulgas 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest pärit heide, kliimamuutuste 
mõju vähendamise võimalused, 
kliimamuutustega kohanemise 
seisukohalt oluline mõju), aineline vara, 
kultuuripärand, sealhulgas arhitektuuriline 
ja arheoloogiline pärand, maastik; selline 
kirjeldus peaks sisaldama teavet selle 
kohta, milline on eespool nimetatud 
elementide vastastikune seos ning nende 
avatus loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohu suhtes ning 
nende tundlikkus ja vastupanuvõime 

4. Nende keskkonna elementide kirjeldus, 
mida kavandatud projekt tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab, eelkõige elanikkond, 
inimeste tervis, loomastik, taimestik, 
bioloogiline mitmekesisus, maa (maa 
hõivamine), muld (orgaaniline aine, 
erosioon, tihenemine, katmine), vesi
(kogus ja kvaliteet), õhk, kliimategurid, 
aineline vara, kultuuripärand, sealhulgas 
arhitektuuriline ja arheoloogiline pärand, 
maastik;  selline kirjeldus peaks sisaldama 
teavet selle kohta, milline on eespool 
nimetatud elementide vastastikune seos 
ning nende avatus loodusõnnetuste ja 
inimtegevusest tingitud katastroofide ohu 
suhtes ning nende tundlikkus ja 
vastupanuvõime sellisele katastroofiohule.
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sellisele katastroofiohule.

Or. de

Muudatusettepanek 565
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nende keskkonna elementide kirjeldus, 
mida kavandatud projekt tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab, eelkõige elanikkond, 
inimeste tervis, loomastik, taimestik, 
bioloogiline mitmekesisus ja selle 
pakutavad ökosüsteemi teenused, maa
(maa hõivamine), muld (orgaaniline aine, 
erosioon, tihenemine, katmine), vesi
(kogus ja kvaliteet), õhk, kliimategurid, 
kliimamuutused (kui projekti puhul 
võetakse arvesse kliimamuutustega seotud 
riske, käsitletakse järgmisi aspekte:
kasvuhoonegaaside heide, sealhulgas 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest pärit heide, kliimamuutuste 
mõju vähendamise võimalused, 
kliimamuutustega kohanemise seisukohalt 
oluline mõju), aineline vara, 
kultuuripärand, sealhulgas arhitektuuriline 
ja arheoloogiline pärand, maastik; selline
kirjeldus peaks sisaldama teavet selle 
kohta, milline on eespool nimetatud
elementide vastastikune seos ning nende 
avatus loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohu suhtes ning 
nende tundlikkus ja vastupanuvõime 
sellisele katastroofiohule.

4. Nende keskkonnategurite kirjeldus, 
mida kavandatud projekt tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab, eelkõige elanikkond, 
inimeste tervis, loomastik, taimestik, 
bioloogiline mitmekesisus, maa (maa 
hõivamine), muld (orgaaniline aine, 
erosioon, tihenemine, katmine), vesi
(kogus ja kvaliteet), õhk (heited ja õhu 
kvaliteet), kliimategurid, kliimamuutused
(kui projekti puhul võetakse arvesse 
kliimamuutustega seotud riske, käsitletakse 
järgmisi aspekte: kasvuhoonegaaside 
heide, sealhulgas maakasutusest, 
maakasutuse muutusest ja metsandusest 
pärit heide, kliimamuutuste mõju 
vähendamise võimalused, 
kliimamuutustega kohanemise seisukohalt 
oluline mõju), aineline vara, 
kultuuripärand, sealhulgas arhitektuuriline 
ja arheoloogiline pärand, maastik. See
kirjeldus peaks hõlmama eespool 
nimetatud tegurite vastastikust seost.

Or. en
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Selgitus

Sõna „aspektid” asendatakse sõnaga „tegurid”, et ühtlustada sõnakasutust artikliga 3. 
Piisab, kui hinnata bioloogilise mitmekesisuse mõju. Loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide hindamine ületab keskkonnamõju hindamise piirid.

Muudatusettepanek 566
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nende keskkonna elementide kirjeldus, 
mida kavandatud projekt tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab, eelkõige elanikkond, 
inimeste tervis, loomastik, taimestik, 
bioloogiline mitmekesisus ja selle 
pakutavad ökosüsteemi teenused, maa
(maa hõivamine), muld (orgaaniline aine, 
erosioon, tihenemine, katmine), vesi
(kogus ja kvaliteet), õhk, kliimategurid, 
kliimamuutused (kui projekti puhul 
võetakse arvesse kliimamuutustega seotud 
riske, käsitletakse järgmisi aspekte:
kasvuhoonegaaside heide, sealhulgas 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest pärit heide, kliimamuutuste 
mõju vähendamise võimalused, 
kliimamuutustega kohanemise seisukohalt 
oluline mõju), aineline vara, 
kultuuripärand, sealhulgas arhitektuuriline 
ja arheoloogiline pärand, maastik; selline 
kirjeldus peaks sisaldama teavet selle 
kohta, milline on eespool nimetatud 
elementide vastastikune seos ning nende 
avatus loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohu suhtes ning 
nende tundlikkus ja vastupanuvõime 
sellisele katastroofiohule.

4. Nende keskkonna elementide kirjeldus, 
mida kavandatud projekt tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab, eelkõige elanikkond, 
inimeste tervis, loomastik, taimestik, 
bioloogiline mitmekesisus, maa (maa 
hõivamine), muld (orgaaniline aine, 
erosioon, tihenemine, katmine), vesi
(kogus ja kvaliteet), õhk, kliimategurid, 
kliimamuutused (kui projekti puhul 
võetakse arvesse kliimamuutustega seotud 
riske, käsitletakse järgmisi aspekte:
kasvuhoonegaaside heide, sealhulgas 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest pärit heide, kliimamuutuste 
mõju vähendamise võimalused, 
kliimamuutustega kohanemise seisukohalt 
oluline mõju), aineline vara, 
kultuuripärand, sealhulgas arhitektuuriline 
ja arheoloogiline pärand, maastik; selline 
kirjeldus peaks sisaldama teavet selle 
kohta, milline on eespool nimetatud 
elementide vastastikune seos ning nende 
avatus loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohu suhtes ning 
nende tundlikkus ja vastupanuvõime 
sellisele katastroofiohule.

Or. en
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Muudatusettepanek 567
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
1 lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nende keskkonna elementide kirjeldus, 
mida kavandatud projekt tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab, eelkõige elanikkond, 
inimeste tervis, loomastik, taimestik, 
bioloogiline mitmekesisus ja selle 
pakutavad ökosüsteemi teenused, maa
(maa hõivamine), muld (orgaaniline aine, 
erosioon, tihenemine, katmine), vesi
(kogus ja kvaliteet), õhk, kliimategurid, 
kliimamuutused (kui projekti puhul 
võetakse arvesse kliimamuutustega seotud 
riske, käsitletakse järgmisi aspekte:
kasvuhoonegaaside heide, sealhulgas 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest pärit heide, kliimamuutuste 
mõju vähendamise võimalused, 
kliimamuutustega kohanemise 
seisukohalt oluline mõju), aineline vara, 
kultuuripärand, sealhulgas arhitektuuriline 
ja arheoloogiline pärand, maastik; selline 
kirjeldus peaks sisaldama teavet selle 
kohta, milline on eespool nimetatud 
elementide vastastikune seos ning nende 
avatus loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohu suhtes ning 
nende tundlikkus ja vastupanuvõime 
sellisele katastroofiohule.

4. Nende keskkonna elementide kirjeldus, 
mida kavandatud projekt tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab, eelkõige elanikkond, 
inimeste tervis, loomastik, taimestik, 
bioloogiline mitmekesisus ja selle 
pakutavad ökosüsteemi teenused, maa
(maa hõivamine), muld (orgaaniline aine, 
erosioon, tihenemine, katmine), vesi
(kogus ja kvaliteet), õhk, kliimategurid, 
kliimamuutused (kui projekti puhul 
võetakse arvesse kliimamuutustega seotud 
riske, käsitletakse järgmisi aspekte:
kasvuhoonegaaside heide, sealhulgas 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest pärit heide), aineline vara, 
kultuuripärand, sealhulgas arhitektuuriline 
ja arheoloogiline pärand, maastik; selline 
kirjeldus peaks sisaldama teavet selle 
kohta, milline on eespool nimetatud 
elementide vastastikune seos ning nende 
avatus loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohu suhtes ning 
nende tundlikkus ja vastupanuvõime 
sellisele katastroofiohule.

Or. it

Muudatusettepanek 568
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
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Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Nende keskkonna elementide kirjeldus, 
mida kavandatud projekt tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab, eelkõige elanikkond, 
inimeste tervis, loomastik, taimestik, 
bioloogiline mitmekesisus ja selle 
pakutavad ökosüsteemi teenused, maa
(maa hõivamine), muld (orgaaniline aine, 
erosioon, tihenemine, katmine), vesi
(kogus ja kvaliteet), õhk, kliimategurid,
kliimamuutused (kui projekti puhul 
võetakse arvesse kliimamuutustega seotud 
riske, käsitletakse järgmisi aspekte:
kasvuhoonegaaside heide, sealhulgas 
maakasutusest, maakasutuse muutusest ja 
metsandusest pärit heide, kliimamuutuste 
mõju vähendamise võimalused, 
kliimamuutustega kohanemise seisukohalt 
oluline mõju), aineline vara,
kultuuripärand, sealhulgas arhitektuuriline 
ja arheoloogiline pärand, maastik; selline 
kirjeldus peaks sisaldama teavet selle 
kohta, milline on eespool nimetatud 
elementide vastastikune seos ning nende 
avatus loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohu suhtes ning 
nende tundlikkus ja vastupanuvõime 
sellisele katastroofiohule.

4. Nende keskkonna elementide kirjeldus, 
mida kavandatud projekt tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab, eelkõige elanikkond, 
inimeste tervis, loomastik, taimestik, 
bioloogiline mitmekesisus ja selle 
pakutavad ökosüsteemi teenused, maa
(maa hõivamine), muld (orgaaniline aine, 
erosioon, tihenemine, katmine), vesi
(kogus ja kvaliteet), õhk, kliimategurid,
kliima (kui projekti puhul võetakse arvesse 
kliimamuutustega seotud riske, käsitletakse 
järgmisi aspekte: kasvuhoonegaaside 
heide, sealhulgas maakasutusest, 
maakasutuse muutusest ja metsandusest 
pärit heide, kliimamuutuste mõju 
vähendamise võimalused, 
kliimamuutustega kohanemise seisukohalt 
oluline mõju), aineline vara, 
kultuuripärand, sealhulgas arhitektuuriline 
ja arheoloogiline pärand, maastik; selline 
kirjeldus peaks sisaldama teavet selle 
kohta, milline on eespool nimetatud 
elementide vastastikune seos ning nende 
avatus loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohu suhtes ning 
nende tundlikkus ja vastupanuvõime 
sellisele katastroofiohule.

Or. pl

Muudatusettepanek 569
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kirjeldus kavandatud projekti tõenäolise 
olulise keskkonnamõju kohta, mis tuleneb 

5. Kirjeldus ja hinnang kavandatud 
projekti tõenäolise olulise keskkonnamõju 
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muu hulgas: kohta, mis tuleneb muu hulgas:

Or. en

Selgitus

Arendaja peaks hindama kavandatud projekti mõju ja avaldama hinnangu keskkonda 
käsitlevas aruandes.

Muudatusettepanek 570
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 5 – lõik1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) loodusvarade, eriti maa, mulla, vee, 
bioloogilise mitmekesisuse ja selle 
pakutavate ökosüsteemi teenuste
kasutamisest, pidades võimalikult palju 
silmas kõnealuste ressursside 
kättesaadavust ka muutuva kliima 
tingimustes;

b) asjaomaste loodusvarade kasutamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 571
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 5 – lõik1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) loodusvarade, eriti maa, mulla, vee,
bioloogilise mitmekesisuse ja selle 
pakutavate ökosüsteemi teenuste 
kasutamisest, pidades võimalikult palju
silmas kõnealuste ressursside 

b) loodusvarade, eriti maa, mulla, vee ja
bioloogilise mitmekesisuse kasutamine, 
pidades silmas kõnealuste ressursside
püsivat kättesaadavust;
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kättesaadavust ka muutuva kliima 
tingimustes;

Or. de

Muudatusettepanek 572
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 5 – lõik1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) loodusvarade, eriti maa, mulla, vee, 
bioloogilise mitmekesisuse ja selle 
pakutavate ökosüsteemi teenuste
kasutamisest, pidades võimalikult palju 
silmas kõnealuste ressursside 
kättesaadavust ka muutuva kliima 
tingimustes;

b) loodusvarade, eriti maa, mulla, vee,
loomastiku, taimestiku ja bioloogilise 
mitmekesisuse kasutamisest, pidades 
võimalikult palju silmas kõnealuste 
ressursside kättesaadavust ka muutuva 
kliima tingimustes;

Or. en

Muudatusettepanek 573
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 5 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) loodusvarade, eriti maa, mulla, vee,
bioloogilise mitmekesisuse ja selle 
pakutavate ökosüsteemi teenuste
kasutamisest, pidades võimalikult palju 
silmas kõnealuste ressursside 
kättesaadavust ka muutuva kliima 
tingimustes;

b) loodusvarade, eriti maa, mulla, vee ja
bioloogilise mitmekesisuse kasutamisest, 
pidades võimalikult palju silmas 
kõnealuste ressursside kättesaadavust ka 
muutuva kliima tingimustes;

Or. en
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Muudatusettepanek 574
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 5 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ohust inimeste tervisele, 
kultuuripärandile või keskkonnale (näiteks 
õnnetuste või katastroofide tõttu);

d) ohust inimeste tervisele, 
kultuuripärandile või keskkonnale (näiteks 
õnnetuste tõttu);

Or. en

Muudatusettepanek 575
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 5 – lõik1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ohust inimeste tervisele, 
kultuuripärandile või keskkonnale (näiteks 
õnnetuste või katastroofide tõttu);

d) ohust inimeste tervisele, 
kultuuripärandile või keskkonnale (näiteks 
õnnetuste või katastroofide tõttu, kui need 
loetakse põhjendatud hindamise alusel 
projekti olemusega seotuks);

Or. de

Muudatusettepanek 576
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 5 – lõik1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) koosmõjust muude projektide ja 
meetmetega;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 577
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 5 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) koosmõjust muude projektide ja
meetmetega;

e) koosmõjust muude loa saanud
projektide mõjuga ja sel määral, kuivõrd 
need asuvad tõenäoliselt mõjutatavas 
geograafilises piirkonnas ning ei ole veel 
ehitamisel ega käitamisel ning ilma et 
oleks kohustust võtta arvesse muud kui 
olemasolevat teavet või avalikult 
kättesaadavat teavet;

Or. en

Selgitus

Ei ole mõtet minna kaugemale koosmõjust teiste loa saanud projektidega ega sellest, kui 
suures ulatuses projektid asuvad tõenäoliselt mõjutatavas geograafilises piirkonnas, ja 
sellest, et need ei ole veel valmis ehitatud ega kasutusel. Ei ole kohustust võtta nende 
projektide kohta arvesse muud teavet kui olemasolevat või avalikult kättesaadavat teavet.

Muudatusettepanek 578
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 5 – lõik 1 – punkt e
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) koosmõjust muude projektide ja 
meetmetega;

e) koosmõjust muude projektidega;

Or. fr

Selgitus

Sõna “meetmed” tähendus on liiga lai ja ebatäpne.

Muudatusettepanek 579
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 5 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) kasvuhoonegaaside heitest, mis on muu 
hulgas pärit maakasutusest, maakasutuse 
muutusest ja metsandusest;

f) kasvuhoonegaaside heitest;

Or. en

Muudatusettepanek 580
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 5 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h) hüdromorfoloogilistest muutustest. h) vajaduse korral hüdromorfoloogilistest 
muutustest.

Or. en
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Selgitus

Hüdromorfoloogilised muutused ei ole kõikide projektide puhul olulised.

Muudatusettepanek 581
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõenäoliselt olulise mõju kirjeldus peaks 
hõlmama nii projekti otsest kui ka 
kaudset, teisest või koosmõju, piiriülest, 
lühiajalist, keskmise pikkusega ja 
pikaajalist, püsivat ja ajutist, positiivset ja 
negatiivset mõju. Selles kirjelduses tuleks 
arvesse võtta neid ELi või liikmesriigi 
keskkonnakaitse-eesmärke, mis on 
projekti seisukohalt olulised.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need nõuded ei ole reaalselt täidetavad, kuna neid ei saa lugeda täpselt täidetuks.

Muudatusettepanek 582
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tõenäoliselt olulise mõju kirjeldus peaks 
hõlmama nii projekti otsest kui ka kaudset, 
teisest või koosmõju, piiriülest, lühiajalist, 
keskmise pikkusega ja pikaajalist, püsivat 
ja ajutist, positiivset ja negatiivset mõju.

Tõenäoliselt olulise mõju kirjeldus peaks 
hõlmama projekti otsest ja ka (kui see on 
teostatav ja asjakohane) kaudset, teisest 
või koosmõju, piiriülest, lühiajalist, 
keskmise pikkusega ja pikaajalist, püsivat 
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Selles kirjelduses tuleks arvesse võtta neid 
ELi või liikmesriigi keskkonnakaitse-
eesmärke, mis on projekti seisukohalt 
olulised.

ja ajutist, positiivset ja negatiivset mõju.
Selles kirjelduses tuleks arvesse võtta neid 
ELi või liikmesriigi keskkonnakaitse-
eesmärke, mis on projekti seisukohalt 
olulised.

Or. en

Muudatusettepanek 583
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Punktis 5 osutatud keskkonnamõju 
hindamisel kasutatud prognoosimeetodite 
kirjeldus, samuti peamised ebakindlad 
aspektid ning nende mõju prognoosidele 
ja parima alternatiivi väljavalimisele.

6. Punktis 5 osutatud keskkonnamõju 
hindamisel kasutatud prognoosimeetodite 
kirjeldus, samuti peamised ebakindlad 
aspektid. Kirjelduses tuuakse välja ka kõik 
probleemid (tehnilised puudujäägid või 
oskusteabe puudumine), mis arendajal 
nõutava teabe koostamisel tekkisid, ning
nimetatakse kirjelduste tegemisel ja 
hindamisel kasutatud allikad.

Or. fr

Selgitus

On olemas oht, et projektide hindamisel ja valikul kasutatud meetodite ebakindlus kutsub esile 
suuremal hulgal kohtuvaidlusi. Mõjuhinnangu see osa ongi tavapäraselt võimaldanud 
arendajatel selgitada raskusi, millega nad oma projektide keskkonnamõju hindamisel kokku 
puutuvad. Komisjoni esildatud sõnastus võib selle kahtluse alla seada.

Muudatusettepanek 584
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Punktis 5 osutatud keskkonnamõju 
hindamisel kasutatud prognoosimeetodite 
kirjeldus, samuti peamised ebakindlad 
aspektid ning nende mõju prognoosidele ja 
parima alternatiivi väljavalimisele.

6. Punktis 5 osutatud keskkonnamõju 
hindamisel kasutatud prognoosimeetodite 
kirjeldus, samuti peamised ebakindlad 
aspektid ning nende mõju prognoosidele.

Or. en

Muudatusettepanek 585
Sandrine Bélier

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Punktis 5 osutatud olulise kahjuliku 
keskkonnamõju vältimiseks, 
vähendamiseks ja võimaluse korral
kõrvaldamiseks kavandatud meetmete 
kirjeldus ning kavandatud seirekord, kui 
see on vajalik; sealhulgas projekti 
kahjuliku keskkonnamõju järelanalüüs.
Selles kirjelduses tuleks selgitada, millises 
ulatuses olulist kahjulikku mõju 
vähendatakse või kõrvaldatakse ning see 
peaks hõlmama nii ehitamis- kui ka 
käitamisetappi.

7. Esmajärjekorras punktis 5 osutatud 
olulise kahjuliku keskkonnamõju 
vältimiseks, teiseks selle vähendamiseks ja
viimase abinõuna selle kõrvaldamiseks 
kavandatud meetmete kirjeldus ning 
kavandatud seirekord, kui see on vajalik;
sealhulgas projekti kahjuliku 
keskkonnamõju järelanalüüs. Selles 
kirjelduses tuleks selgitada, millises 
ulatuses olulist kahjulikku mõju 
vähendatakse või kõrvaldatakse ning see 
peaks hõlmama nii ehitamis- kui ka 
käitamisetappi.

Or. en

Muudatusettepanek 586
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Punktis 5 osutatud olulise kahjuliku 
keskkonnamõju vältimiseks, 
vähendamiseks ja võimaluse korral 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmete 
kirjeldus ning kavandatud seirekord, kui 
see on vajalik; sealhulgas projekti 
kahjuliku keskkonnamõju järelanalüüs.
Selles kirjelduses tuleks selgitada, millises 
ulatuses olulist kahjulikku mõju 
vähendatakse või kõrvaldatakse ning see 
peaks hõlmama nii ehitamis- kui ka 
käitamisetappi.

7. Punktis 5 osutatud olulise kahjuliku 
keskkonnamõju vältimiseks, 
vähendamiseks ja võimaluse korral 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmete 
kirjeldus ning kavandatud seirekord, kui 
see on vajalik. Selles kirjelduses tuleks 
selgitada, millises ulatuses olulist 
kahjulikku mõju vähendatakse või 
kõrvaldatakse ning see peaks hõlmama nii 
ehitamis- kui ka käitamisetappi.

Or. en

Selgitus

Järelanalüüs ei ole mõttekas.

Muudatusettepanek 587
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Punktis 5 osutatud olulise kahjuliku 
keskkonnamõju vältimiseks, 
vähendamiseks ja võimaluse korral 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmete 
kirjeldus ning kavandatud seirekord, kui 
see on vajalik; sealhulgas projekti 
kahjuliku keskkonnamõju järelanalüüs.
Selles kirjelduses tuleks selgitada, millises 
ulatuses olulist kahjulikku mõju 
vähendatakse või kõrvaldatakse ning see 
peaks hõlmama nii ehitamis- kui ka 
käitamisetappi.

7. Punktis 5 osutatud olulise kahjuliku 
keskkonnamõju vältimiseks, 
vähendamiseks ja võimaluse korral 
kõrvaldamiseks kavandatud meetmete 
kirjeldus ning kavandatud seirekord, kui 
see on vajalik; sealhulgas projekti 
kahjuliku keskkonnamõju järelanalüüs.
Selles kirjelduses tuleks selgitada, millises 
ulatuses olulist kahjulikku mõju välditakse,
vähendatakse või kõrvaldatakse ning see 
peaks hõlmama nii ehitamis- kui ka 
käitamisetappi, samuti projektiga 
seonduvat õnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohtu, kui need 
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õnnetused ja katastroofid loetakse 
põhjendatud hindamise alusel projekti 
olemusega seotuks.

Or. de

Muudatusettepanek 588
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohu ning projekti 
elluviimise korral toimuda võivate 
õnnetuste ohu hinnang ning vajaduse 
korral kirjeldus sellise ohu vältimiseks 
ettenähtud meetmetest, samuti 
hädaolukordades valmisoleku ja neile 
reageerimise meetmetest (nt muudetud 
direktiiviga 96/82/EÜ nõutud meetmed).

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 589
Marianne Thyssen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohu ning projekti 
elluviimise korral toimuda võivate 
õnnetuste ohu hinnang ning vajaduse 
korral kirjeldus sellise ohu vältimiseks 
ettenähtud meetmetest, samuti 
hädaolukordades valmisoleku ja neile 
reageerimise meetmetest (nt muudetud 

välja jäetud
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direktiiviga 96/82/EÜ nõutud meetmed).

Or. en

Selgitus

Sellega korratakse asjatult Seveso III direktiivi.

Muudatusettepanek 590
Struan Stevenson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Loodusõnnetuste ja inimtegevusest 
tingitud katastroofide ohu ning projekti 
elluviimise korral toimuda võivate 
õnnetuste ohu hinnang ning vajaduse korral 
kirjeldus sellise ohu vältimiseks ettenähtud 
meetmetest, samuti hädaolukordades 
valmisoleku ja neile reageerimise 
meetmetest (nt muudetud direktiiviga 
96/82/EÜ nõutud meetmed).

8. Projekti elluviimise korral toimuda 
võivate õnnetuste ohu hinnang ning 
vajaduse korral kirjeldus sellise ohu 
vältimiseks ettenähtud meetmetest, samuti
hädaolukordades valmisoleku ja neile 
reageerimise meetmetest. Kui kehtivad ELi 
õigusaktid või rahvusvahelised 
konventsioonid seda nõuavad, võetakse 
hinnangusse võimalikest 
loodusõnnetustest ja inimtegevusest 
tingitud katastroofidest tulenevate ohtude 
hindamine.

Or. en

Selgitus

Ei ole mõtet kohaldada seda nõuet kõikide käesoleva direktiiviga hõlmatud projektide suhtes, 
kuna paljudel juhtudel oleks see liialt koormav. Nende projektide puhul, kus on olemas 
õnnetuste oht, on hindamine reguleeritud kas teiste ELi õigusaktidega või rahvusvaheliste 
konventsioonidega.

Muudatusettepanek 591
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
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Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Arendajal nõutud teabe koostamisel 
tekkinud probleemid (tehniline puudujääk 
või oskusteabe puudumine) ning 
kirjeldustes ja hindamisel kasutatud 
allikad, samuti peamised ebakindlad 
aspektid ning nende mõju prognoosidele 
ja parima alternatiivi väljavalimisele.”

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

On olemas oht, et projektide hindamisel ja valikul kasutatud meetodite ebakindlus kutsub esile 
suuremal hulgal kohtuvaidlusi. Mõjuhinnangu see osa ongi tavapäraselt võimaldanud 
arendajatel selgitada raskusi, millega nad oma projektide keskkonnamõju hindamisel kokku 
puutuvad. Komisjoni esildatud sõnastus võib selle kahtluse alla seada.


