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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse põhilised 
ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevate ohtude eest
(COM(2012)0242 – C7-0151/2012 – 2011/0254(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2012)0242),

– võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikleid 31 ja 32, mille 
alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0151/2012),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööhõive-
ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A7-0000/2012),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Aatomienergiaühenduse 
asutamislepingu artiklit 106a;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi 
poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Elanikkonna tervise kaitse 
põhimõtetes on arvesse võetud 
radioaktiivsete ainete olemasolu 
keskkonnas. Keskkonda käsitatakse 
kiirgusega kokkupuute otsese allikana, 
kuid piisavat tähelepanu tuleks pöörata ka 
keskkonna kui terviku, sh elustiku kaitsele 
kiirgusega kokkupuute eest tervikliku ja 
sidusa üldraamistiku abil. Kuna inimene on 

(16) Elanikkonna tervise kaitse 
põhimõtetes on arvesse võetud 
radioaktiivsete ainete olemasolu 
keskkonnas. Keskkonda käsitatakse 
kiirgusega kokkupuute otsese allikana, 
kuid piisavat tähelepanu tuleks pöörata ka 
keskkonna kui terviku kaitsele kiirgusega 
kokkupuute eest tervikliku ja sidusa 
üldraamistiku abil. Kuna inimene on 
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keskkonna osa, on selline poliitika pikas 
perspektiivis tervisekaitse jaoks kasulik. 

keskkonna osa, on selline poliitika pikas 
perspektiivis tervisekaitse jaoks kasulik. 

Or. de

Selgitus

Kuna teaduslikud andmed puuduvad, tundub sellise punkti lisamine käesolevasse direktiivi 
praegu ennatlikuna. Eesmärk kaitsta taimi ja loomi ja seeläbi vähendada ohtu inimestele on 
soovitatav eesmärk, mida tuleb ka edaspidi järgida. Kuid esimese sammuna tuleks siin luua 
teaduslik alus. Seaduse kehtestamine nõuab vastavate suuruste ja väärtuste 
kindlaksmääramist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
keskkonna kaitse suhtes, kuna keskkonna 
kaudu puutub inimene kokku 
kiirgusallikatest pärineva kiirgusega;
vajaduse korral tuleb pöörata 
eritähelepanu ka kogu keskkonnas oleva 
elustiku kaitsmisele kiirguse eest.

2. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
keskkonna kaitse suhtes, kuna keskkonna 
kaudu puutub inimene kokku 
kiirgusallikatest pärineva kiirgusega.

Or. de

Selgitus

 Vt muudatusettepaneku 1 selgitust.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 4 – punkt 75

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(75) „menetlusradioloogia” –
röntgenikiirgusepõhise kuvamistehnika 
kasutamine lisaks ultraheli- ja 
magnetresonantsseadmetele või muule 
ioniseeriva kiirguseta töötavale meetodile, 
et diagnoosimise või ravimise eesmärgil 

(75) „menetlusradioloogia” –
röntgenikiirgusepõhise kuvamistehnika 
kasutamine lisaks ultraheli- ja 
magnetresonantsseadmetele või muule 
ioniseeriva kiirguseta töötavale meetodile, 
et diagnoosimise või ravimise eesmärgil 
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viia inimorganismi seadmeid ja neid seal 
juhtida; 

viia inimorganismi seadmeid ja neid seal 
juhtida. Direktiiv hõlmab vaid kõrge 
doosiga seadmeid. Nende hulka kuuluvad 
seadmed, mille neeldumisdoos on suurem 
kui 100 Gy*cm².

Or. de

Selgitus

Gerätschaften die für die interventionelle Radiologie verwendet werden, gehören in den 
Bereich der Medizinprodukte. Da sie als Medizinprodukte schon weitreichender gesetzlicher 
Kontrolle unterliegen, erscheint eine weitere Kontrolle hier nur für solche Gerätschaften im 
hochdosierten Bereich als sinnvoll. Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat 
hierzu Anforderungen veröffentlicht, die eine gute Grundlage für die Einordnung bieten 
(siehe IEC/EN 60601-2-43: Medical electrical equipment - Part 2-43: Particular 
requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for 
interventional procedures). Das IEC schlägt in diesem Bereich Anforderungen vor, die 
international beachtet werden, die Europäische Union sollte hier keinen eigenen Weg gehen. 

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik nõuab igalt ettevõtjalt, kes 
kavatseb toota, importida või eksportida 
uut tüüpi seadet või toodet, millest eraldub 
ioniseerivat kiirgust, III lisa A jaos 
sätestatud asjakohaste andmete esitamist 
pädevale asutusele, et asutus saaks III lisa 
B jaos ettenähtud teabe hindamise põhjal 
otsustada, kas seadme või toote kavandatud 
kasutamine on põhjendatud või mitte. 

1. Liikmesriik nõuab igalt ettevõtjalt, kes 
kavatseb toota, importida või eksportida 
uut tüüpi seadet või toodet, millest eraldub 
ioniseerivat kiirgust, III lisa A jaos 
sätestatud asjakohaste andmete esitamist 
pädevale asutusele selles riigis, kus asub 
ettevõtja registrijärgne asukoht, et asutus 
saaks III lisa B jaos ettenähtud teabe 
hindamise põhjal otsustada, kas seadme või 
toote kavandatud kasutamine on 
põhjendatud või mitte. 

Or. de

Selgitus

Dubleerimise vältimiseks tuleks kontroll läbi viia ainult ühes riigis. Selle kontrolli tulemust 
tuleb siis teistes liikmesriikides tunnustada. Antud piiranguga välditakse nii pädevate asutuste 
kui ka ettevõtjate topelttööd. 
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus jagab lõike 1 kohaselt 
saadud teavet muude liikmesriikide 
pädevate asutustega, et neil oleks võimalik
teha oma otsus seadme või toote 
kavandatud kasutamise põhjendatuse
kohta.

2. Pädev asutus jagab lõike 1 kohaselt 
saadud teavet muude liikmesriikide 
pädevate asutustega, et anda neile teavet
oma otsuse tegemiseks seadme või toote 
kavandatud kasutamise kohta. Pädevad 
asutused teevad selle teabe kõigile teistele 
liikmesriikidele kättesaadavaks.

Or. de

Selgitus

Müügiloa uued nõuded suurendavad takistusi turulepääsuks, ilma et seejuures saavutataks 
kõrgemaid turvastandardeid. Tekib oht, et liikmesriikides kasutatakse erinevaid loa andmise 
menetlusi. Seepärast tuleb liikmesriikide tasandil teavet vahetada, et vältida asutuste ja 
ettevõtjate topelttööd. 

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 21 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Ettevõtjale tehakse liikmesriigi pädeva 
asutuse otsus teatavaks kuue kuu jooksul.

3. Ettevõtjale tehakse liikmesriigi pädeva 
asutuse otsus teatavaks nelja kuu jooksul.

Or. de

Selgitus

Kuus kuud tähendavad ettevõtjale, kes ootab müügiluba, suurt finantskoormust. Just 
väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele on selline menetlus koormav, seepärast on vaja 
tähtaega lühendada.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 27 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) looduslikku radioaktiivset materjali 
kasutav tööstusharu, mis on artikli 24 
kohaselt liikmesriigi poolt nõutaval viisil 
tuvastatud ning tekitab elanikukiirituse 
aastase efektiivdoosi 0,3 millisiivertit või 
enam.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Der in Artikel 13 festgelegte Wert von 1,0 mSv/a für die Exposition der Gesellschaft wird in 
diesem Artikel unterschritten. In der Praxis kann dies bedeuten, dass Deponien, welche eine 
Genehmigung für die Annahme- und Einlagerung für solche Stoffe in einer bestimmten Menge 
haben, ihr Potential nicht ausschöpfen und weniger annehmen als ihr Kapazität zuließe, um 
den Wert von 0,3 mSv/a nicht zu überschreiten. Daher müssten solche Stoffe, die 
beispielsweise in der Stahlindustrie anfallen, als radioaktive Abfälle entsorgt werden. Dabei 
würden die schon sehr begrenzten Kapazitäten für die Entsorgung radioaktiver Abfälle noch
weiter belastet.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriik nõuab ettevõtjalt kiiret 
teatamist igast olulisest sündmusest, mis on 
põhjustanud või võib põhjustada üksikisiku 
kokkupuudet kiiritusega ulatuses, mis 
ületab tegevuspiire ja -tingimusi, mis on 
määratletud kutse- või elanikukiirituse 
kohta sätestatud litsentsimisnõuetes või 
mille on kindlaks määranud 
meditsiinikiiritusega tegelev asutus.

5. Liikmesriik nõuab ettevõtjalt kiiret 
teatamist igast olulisest sündmusest, mis on 
põhjustanud või võib põhjustada üksikisiku 
kokkupuudet kiiritusega ulatuses, mis 
ületab tegevuspiire ja -tingimusi, mis on 
määratletud kutse- või elanikukiirituse 
kohta sätestatud litsentsimisnõuetes ja mis
on kindlaks määratud asutuse poolt.

Ioniseerivat kiirgust kasutavaid 
meditsiiniseadmeid käsitatakse direktiivi 
93/42/EMÜ (meditsiiniseadmete kohta)1 

tähenduses. Kasutada tuleb teabevahetust 
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eelnimetatud direktiivi kohaselt ja 
teavitada teisi pädevaid asutusi.
_________________
1 Nõukogu 14. juuni 1993. aasta direktiiv 
93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta 
(EÜT L 169, 12.7.1993, lk 50).

Or. de

Selgitus

Die vorliegende Richtlinie regelt die Anforderungen an die Auslegung und Herstellung von 
Produkten, die ionisierende Strahlungen abgeben. Jedoch werden Medizinprodukte auch bei 
der Zulassung dahingehend geprüft.

Die Medizinprodukterichtlinie und die vorliegende Richtlinie haben zwei unterschiedliche 
Schwerpunkte bei der Herangehensweisen an die Problematik der ionisierenden Strahlung. 
Gerade daher soll in diesem Feld die Doppelarbeit vermieden werden, weshalb 
Medizinprodukte unter der Medizinprodukterichtlinie behandelt werden sollen, da diese 
Richtlinie eine umfassende Kontrolle und Überwachung vorschreibt.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) enne seadme esmakordset kasutamist 
kliinilisel otstarbel tehakse 
meditsiinifüüsika spetsialisti osalusel 
heakskiidukatsed ja seejärel korrapäraselt 
toimimiskatseid, kusjuures viimaseid 
tehakse ka pärast suuremaid hooldustöid.

(d) enne seadme esmakordset kasutamist 
kliinilisel otstarbel tehakse 
meditsiinifüüsika spetsialisti osalusel 
heakskiidukatsed ja seejärel korrapäraselt 
toimimiskatseid, kusjuures viimaseid 
tehakse ka pärast suuremaid hooldustöid. 
Liikmesriigid järgivad seejuures Euroopa
Komisjoni juhiseid (eelkõige RP162)1

ning Euroopa ja rahvusvahelisi 
standardeid, mida praegu kohaldatakse 
meditsiinikiirgusseadmete suhtes 
(IECTC62 meditsiiniliste elektriseadmete 
kohta, IAEA standardid, rahvusvahelise 
kiirguskaitsekomisjoni (ICRP) juhised).
_____________
1 Nõuetele vastavuse kriteeriumid 
meditsiinikiirgusseadmete puhul, mida 
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kasutatakse diagnostilises radioloogias, 
isotoopravis ja kiiritusravis.

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid võivad selle artikli alusel luua oma heakskiidukatsed. See tähendaks 
heakskiitmise ja kasutuselevõtuga seoses lisakulusid, ilma et parandataks seejuures ohutust. 
Seepärast peaksid katsed põhinema juba kehtivatel standarditel.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 62 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) ettevõtja teatab pädevale asutusele 
võimalikult kiiresti asutuse määratletud 
olulise sündmuse toimumisest, esitades 
talle ka uurimistulemused ja teabe selliste 
sündmuste vältimiseks võetavate 
parandusmeetmete kohta. Pädev asutus 
jagab seda teavet nõukogu direktiivi 
93/42/EMÜ (meditsiiniseadmete kohta)
kohaste turustamisjärgse järelevalve 
pädevate asutustega;

(d) ettevõtja teatab pädevale asutusele 
võimalikult kiiresti asutuse määratletud 
olulise sündmuse toimumisest, esitades 
talle ka uurimistulemused ja teabe selliste 
sündmuste vältimiseks võetavate 
parandusmeetmete kohta. 
Meditsiiniseadmete kohta edastab 
ettevõtja või kasutaja viivitamata kogu 
teabe pädevatele asutustele, kes 
vastutavad nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ 
kohase turustamisjärgse järelevalve eest. 
Asutused teavitavad vajaduse korral teisi
pädevaid asutusi.

Or. de

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 8 selgitust.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IX peatükk

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IX PEATÜKK välja jäetud
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KESKKONNAKAITSE
Artikkel 76

Keskkonnakriteeriumid
Liikmesriik lisab oma kiirguskaitse 
õigusraamistikku, eriti inimtervise 
kiirguskaitse süsteemi, keskkonna 
elustikuliikide kiirguskaitset käsitlevad 
sätted. Osutatud õigusraamistikus 
rakendatakse keskkonnakriteeriume, 
mille eesmärk on kaitsta ohustatud või 
tüüpiliste elustikuliikide populatsioone, 
lähtudes nende osatähtsusest 
ökosüsteemis. Kui see on asjakohane, 
tuvastatakse kiirgustegevusalad, mis 
nimetatud õigusraamistiku nõuete 
rakendamiseks tuleb allutada 
regulatiivsele kontrollile. 

Artikkel 77
Heite lubatud piirmäärad

Liikmesriigi pädev asutus peab 
radioaktiivse heite lubatud ülempiiri 
kehtestamisel vastavalt artikli 65 lõikele 2 
tagama ka elustikuliikide piisava kaitse. 
Selleks võib läbi viia üldise 
sõelhindamise, et olla kindel, et 
keskkonnakriteeriumid on täidetud.

Artikkel 78
Õnnetusega seotud radioaktiivse aine 

heide
Liikmesriik nõuab ettevõtjalt asjakohaste 
tehniliste meetmete võtmist, et vältida 
olulist keskkonnakahju õnnetusega 
seotud radioaktiivse aine heite korral või 
vähendada sellise kahju ulatust.

Artikkel 79
Keskkonnaseire

Kui liikmesriigi pädev asutus kehtestab 
keskkonnaseirekava või nõuab sellise 
kava elluviimist, hõlmab ta sellega 
vajaduse korral keskkonnale tüüpilised 
elustikuliigid ning 
keskkonnakomponendid, mis kujutavad 



PE501.908v01-00 14/15 PR\921092ET.doc

ET

endast elanike kiiritusradasid.

Or. de

Selgitus

Kuna teaduslikud andmed puuduvad, tundub sellise punkti lisamine käesolevasse direktiivi 
praegu ennatlikuna. Eesmärk kaitsta taimi ja loomi ja seeläbi vähendada ohtu inimestele on 
soovitav eesmärk, mida tuleb ka edaspidi järgida. Kuid esimese sammuna tuleks siin luua 
teaduslik alus. Seaduse kehtestamine nõuab vastavate suuruste ja väärtuste 
kindlaksmääramist.
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SELETUSKIRI

Käesolev ettepanek sõnastada ümber põhiliste ohutusnormide direktiiv on raportööri arvates 
samm edasi selles suunas, et parandada kaitset ioniseeriva kiirgusega kokkupuute eest. Selles 
ettepanekus ühendatakse Euratomi asutamislepingu artikli 31 alusel meditsiinidirektiiv, 
kõrgaktiivsete kinniste kiirgusallikate direktiiv, välistöötajate direktiiv ja avaliku teabe 
direktiiv põhiliste ohutusnormide direktiiviga 96/29/Euratom.

Uuesti sõnastamise üks eesmärkidest on kõrvaldada vastuolud kehtivates õigusaktides. See on 
ettepanekus suures osas õnnestunud, nii et selle koha pealt ei ole muudatusi eriti vaja teha. 
Paljud kiirguskaitse aspektidest, mida käsitletakse põhiliste ohutusnormide direktiivis, 
toimivad praktikas väga hästi, mis samuti viitab sellele, et siin ei ole vaja palju muuta.

Üheks ettepaneku eesmärgiks on ka see, et tuua uutesse õigusaktidesse sisse kõige uuemad 
teaduslikud andmed ja kogemused kiirguskaitse kohta. Euratomi õigusaktides on alati järgitud 
rahvusvahelise kiirguskaitsekomisjoni (ICRP) teaduslikke soovitusi. Rahvusvaheline 
kiirguskaitsekomisjon on oma 2007. aasta väljaandes 103 soovitanud kiirguskaitsesüsteemi 
kohandusi, mida nüüd esildatud direktiivis on arvesse võetud.
Esmakordselt käsitletakse põhiliste ohutusnormide direktiivis looduslikke kiirgusallikaid 
esimest korda lisada, et tagada elanikkonna parem kaitse. Selline lähenemisviis on tervitatav. 
Ent ladustamisel võivad ettenähtud registreerimiskohustused tuua kaasa eesmärkide vastuolu 
seoses erinevate radioaktiivsete ainete käitlemisega. Selle vältimiseks teeb raportöör 
ettepaneku muuta nõudeid seoses looduslikult esineva radioaktiivse materjaliga. 

Meditsiinikiirituse valdkonnas teeb raportöör ettepaneku väikesteks muudatusteks, et vältida 
topelttööd ioniseerivat kiirgust emiteerivate meditsiiniseadmete puhul. Siin tekib oht, et 
ioniseerivat kiirgust kasutavate meditsiiniseadmete suhtes kohaldatakse nii 
meditsiiniseadmete direktiivi kui ka põhiliste ohutusnormide direktiivi. Kuna kahel direktiivil 
on erinevad raskpunktid, tundub esimesel hetkel olevat mõttekas jätta kehtima mõlema 
direktiivi aruandekohustused. Kuid see võib selliste seadmete tootjatele ja kasutajatele tuua 
kaasa viivitusi bürokraatiaveskites. Selle vältimiseks teeb raportöör ettepaneku hõlmata need 
meditsiiniseadmed direktiiviga 93/42/EMÜ (meditsiiniseadmete kohta), millega nähakse juba 
ette põhjalikud kontrolli- ja järelevalvevahendid. 
Keskkonnakaitse peatüki lisamine direktiivi on raportööri arvates põhimõtteliselt tervitatav. 
Kuid siin tekib oht, et õigusnorme sätestatakse nii-öelda igaks juhuks. Esildatud sätetega 
keskkonnakriteeriumide kohta tahetakse elustikuliikide kaitse reguleerimisega tagada ka 
inimeste kaitset. Ent kuna praegu ei ole veel võimalik põhjendatud teaduslikul alusel kindlaks 
teha kiirguse mõju elustikuliikidele, ei saa ka inimesi selliste regulatsioonidega paremini 
kaitsta. ICRP ei ole veel edastanud andmeid ja väärtusi, mida saaks kasutada teadusliku 
alusena selliste keskkonnakriteeriumide kehtestamiseks. Seepärast tuleks see peatükk 
kõnealusest õigusaktist välja jätta. Raportöör on seisukohal, et võib koostada eraldi õigusakti 
keskkonnakaitse kohta seoses ioniseeriva kiirgusega, kui on olemas piisavalt kindlad andmed. 
Vastav ettepanek tuleks siis esitada Lissaboni lepingu keskkonnapoliitilistest eesmärkidest 
lähtuvalt ning seda tuleks menetleda kaasotsustamismenetluse alusel.


