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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 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiivi 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju 
hindamise kohta
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0628),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0367/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 13. veebruari 2013. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee xx xx aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
transpordi- ja turismikomisjoni ning petitsioonikomisjoni arvamust (A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Kogemus on näidanud, et 
tsiviilhädaolukorras reageerimise korral
võib direktiivi 2011/92/EL sätete järgimine 
olla kahjulik ning seetõttu tuleks 
kehtestada sätted, millega lubataks 
liikmesriikidel teatavas olukorras 
kõnealune direktiiv rakendamata jätta 
selliste projektide puhul, mille ainus 
eesmärk on hädaolukorras reageerimine, 
et kaitsta inimelusid ja keskkonda 
loodusõnnetuste või inimtegevuse 
tagajärjel tekkinud kahjustuste eest.

Or. it

Selgitus

Tuleb vältida keskkonnamõju hindamise direktiivi erandite põhjendamatut kasutamist, mida 
tihti praktiseerisid mitmed liikmesriigid. Pakutud sõnastuse eesmärk on täpsustada ja 
piiritleda hädaolukordi, mille korral liikmesriigid võivad jätta need projektid esitamata 
keskkonnamõju hindamiseks, mille eesmärk on reageerida üksnes raskete 
tsiviilhädaolukordade puhul.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Kogemuse kohaselt tuleks 
kehtestada üksikasjalikud eeskirjad, et 
vältida huvide konflikti, mis võib tekkida 
keskkonnamõju hindamiseks kavandatava 
projekti arendaja ja direktiivi 2011/92/EL 
artikli 1 lõike 2 punktis f osutatud 
pädevate asutuste vahel. Eelkõige ei 
tohiks pädevad asutused kattuda 
arendajaga ega olla mingil viisil sõltuvus-
või alluvussuhtes või seotud arendajaga. 
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Samadel põhjustel tuleb jälgida, et 
määratud asutus, näiteks direktiivis 
2011/92/EL osutatud pädev asutus, ei 
saaks teostada nimetatud ülesannet 
keskkonnamõju hindamiseks esitatud 
projektides, mille arendaja on ta ise.

Or. it

Selgitus

Mõnede liikmesriikide kogemused on näidanud, et tuleb kehtestada üksikasjalikud eeskirjad 
huvide konflikti kui tõsise probleemi lahendamiseks eesmärgiga saavutada keskkonnamõju 
hindamise menetluse tegelik eesmärk: pädevad asutused, kelle ülesandeks on hindamine, ei 
saa mingil juhul kattuda ega olla sõltuvus- või alluvussuhtes või seotud arendajaga.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Kavandatava projekti võimalike mõistlike alternatiivide hindamise eesmärk on võimaldada 
võrdlevat valikut kõige jätkusuulikuma ja väiksema keskkonnamõjuga alternatiivi leidmiseks.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Tuleks võtta meetmeid, millega 
tagatakse, et direktiivi 2011/92/EL IV lisa 
kohased andmed, mis esitatakse 
keskkonnaaruannetes, oleksid täielikud ja 
piisavalt kvaliteetsed. Mitmekordse 
hindamise vältimiseks peaksid 
liikmesriigid võtma arvesse asjaolu, et 
keskkonnamõju hindamisi võidakse 
korraldada erinevatel tasanditel või 
erinevate vahenditega.

(19) Tuleks võtta meetmeid, millega 
tagatakse, et direktiivi 2011/92/EL IV lisa 
kohased andmed, mis esitatakse 
keskkonnaaruannetes, oleksid täielikud ja 
piisavalt kvaliteetsed.

Or. it

Selgitus

Tuleb vältida võimalust, et arendaja jätaks keskkonnamõju hindamise aruandest välja 
kavandatava projekti kohustuslikud alternatiivid lihtsal põhjusel, et alternatiivide hindamine 
tuli läbi viia kavandamisetapis.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Tuleb tagada, et ekspertidel, kes 
hindavad keskkonnamõju aruandeid, 
oleks tänu oma kvalifikatsioonile ja 
kogemusele vajalik tehniline pädevus, et 
täita direktiivis 2011/92/EL sätestatud 
ülesanded teaduslikult objektiivselt ning 
arendajast ja pädevatest asutustest täiesti 
sõltumatult.

Or. it

Selgitus

Pädevate asutuste määratud ekspertide täielik sõltumatus keskkonnamõju aruandes esitatud 
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teabe hindamisel on keskkonnamõju hindamise kvaliteedi tagamise põhinõue. Kõnealune 
hindamine peab olema teaduslikult objektiivne ja sellesse ei tohi olla sekkutud või seda 
mõjutatud.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Selleks et lähenemisviis oleks kõigis 
liikmesriikides ühtne ning et pärast 
leevendus- ja hüvitusmeetmete 
rakendamist ei oleks keskkonnamõju 
suurem kui esialgu prognoositi, on 
asjakohane kehtestada ühised 
miinimumnõuded projektiga kaasnevate 
ehitustööde ja hilisema käitamise olulise 
kahjuliku mõju seireks. Selline seire ei 
tohiks dubleerida või suurendada muude 
liidu õigusaktide kohaselt nõutud seiret.

(21) Selleks et lähenemisviis oleks kõigis 
liikmesriikides ühtne ning et pärast 
leevendus- ja hüvitusmeetmete 
rakendamist ei oleks keskkonnamõju 
suurem kui esialgu prognoositi, on 
asjakohane kehtestada ühised 
miinimumnõuded projekti teostamise ja 
hilisema käitamise olulise kahjuliku mõju 
seireks. Selline seire ei tohiks dubleerida 
või suurendada muude liidu õigusaktide 
kohaselt nõutud seiret. Kui seire tulemused 
näitavad ettenägematut negatiivset mõju, 
tuleb rakendada sobivaid 
parandusmeetmeid täiendavate leevendus-
ja/või hüvitusmeetmete vormis.

Or. it

Selgitus

Seire lisamine keskkonnamõju hindamise direktiivi on väga tähtis. Et selline järelkontroll ei 
oleks eesmärk omaette, on vajalik sätestada, et juhul, kui ettenähtud leevendus- ja 
hüvitusmeetmed osutuvad ebatõhusateks, peab arendaja võtma täiendavaid 
parandamismeetmeid, et korvata võimalik kahjulik mõju, mida heakskiidetud projektis ei 
suudetud ette näha. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Selleks et tõhustada otsuste 
langetamist ja suurendada õiguskindlust 
tuleks kehtestada tähtajad projekti 

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

keskkonnamõju hindamise erinevate 
etappide jaoks, võttes muu hulgas arvesse 
kavandatava projekti laadi, keerukust, 
asukohta ja mahtu. Sellised ajakavad ei 
tohiks mingil juhul kaasa tuua mööndusi 
eelkõige muudest ELi keskkonnaalastest 
õigusaktidest tulenevate keskkonnakaitse 
kõrgete standardite järgmisel ning 
vähendada üldsuse tõhusat osalemist ja 
õiguskaitse kättesaadavust ning 
võimalikku tähtaegade pikendamist tuleks 
lubada üksnes erandjuhtudel.

Or. it

Selgitus

Tähtaja kindlaksmääramine on oluline, et tagada keskkonnamõju hindamise menetluse kõigi 
osapoolte õiguskindlus. Seetõttu tuleks täpsustada, et võimalikke pikendamisi ettenähtud 
tähtaegades võib lubada üksnes erandkorras.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Toodangu piirväärtuse puhul, mis 
on nafta ja maagaasi puhul kindlaks 
määratud direktiivi 2011/92/EL I lisas, ei 
arvestata mittetraditsiooniliste 
süsivesinikuallikate päevatoodangu 
taseme eripära, mis sageli on väga erinev 
ja madal. Seepärast ei kuulu sellised 
süsivesinikke käsitlevad projektid nende 
keskkonnamõjule vaatamata kohustusliku 
mõjuhindamise alla. Tuginedes 
ettevaatuspõhimõttele, nagu nõutakse 
Euroopa Parlamendi 21. novembri 
2012. aasta resolutsioonis kildagaasi ja 
põlevkiviõli ammutamise keskkonnamõju 
kohta (P7_TA(2012)0443), tuleks lisada 
mittetraditsioonilised süsivesinikuallikad 
(kildagaas ja põlevkiviõli, kinnisgaas, 
kivisöekihtides leiduv metaan), mis on 
määratletud nende geoloogiliste omaduste 
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alusel, direktiivi 2011/92/EL I lisasse 
sõltumata ammutamiskogusest, selleks et 
nimetatud süsivesinikke käsitlevaid 
projekte saaks süstemaatiliselt esitada 
keskkonnamõju hindamiseks.

Or. it

Selgitus

Kehtivas direktiivis ei arvestata mittetraditsiooniliste süsivesinikuallikate päevatoodangu 
taset, seega vaatamata nende keskkonnamõjule ei esitata vastavaid projekte keskkonnamõju 
kohustuslikuks hindamiseks. Tuginedes ettevaatusprintsiibile, nagu nõutakse Euroopa 
Parlamendi 21. novembri 2012. aasta resolutsioonis, tehakse ettepanek lisada 
mittetraditsioonilised süsivesinikuallikad (kildagaas ja põlevkiviõli, kinnisgaas, 
kivisöekihtides leiduv metaan) I lisasse selleks, et nimetatud süsivesinikke käsitlevad projektid 
saaks süstemaatiliselt esitada keskkonnamõju hindamiseks.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Juhul kui keskkonnamõju hindamise menetlus on juba käimas ning keskkonnaaruanne 
esitatud, on õiguskindluse tagamiseks ning ettevõtjate ebamõistliku koormuse vältimiseks 
asjakohane, et seda saaks lõpule viia, järgides kehtivaid eeskirju, ilma et tuleks uute 
eeskirjade alusel uuesti alustada.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Valikutingimuste ja 
keskkonnaaruandes esitatava teabe 
kohandamiseks tehnika arengu ja 
asjaomaste tavadega peaks komisjonil 
olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte direktiivi 
2011/92/EL II.A, III ja IV lisa kohta. On 
eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil.

(26) Valikutingimuste ja 
keskkonnaaruandes esitatava teabe 
kohandamiseks tehnika arengu ja 
asjaomaste tavadega peaks komisjonil 
olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte direktiivi 
2011/92/EL II.A, III ja IV lisa kohta. On 
eriti oluline, et komisjon viiks oma 
ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 
konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. it

(Vrd muudatusettepaneku põhjendusega 27)

Selgitus

Tehniline muudatusettepanek, et kohandada põhjenduse sõnastust hilisema praktikaga.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

välja jäetud

Or. it
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(Vrd muudatusettepaneku põhjendusega 26)

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) lõikesse 2 lisatakse järgmine mõiste:
„g a) bioloogiline mitmekesisus” – mis 
tahes päritoluga elusorganismide rohkus, 
muu hulgas maismaa-, mere- ja teistes 
veeökosüsteemides ning neid hõlmavates 
ökoloogilistes kompleksides; hõlmab 
liigisisest, liikidevahelist ja 
ökosüsteemidevahelist mitmekesisust.”
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Or. it

Selgitus

Ollakse täielikult nõus põhimõttega, mille kohaselt tuleb hinnata bioloogilise mitmekesisuse 
projekti otsest ja kaudset olulist mõju. Õigusliku selguse huvides tehakse ettepanek täpsustada 
bioloogilise mitmekesisuse määratlust vastavalt ÜRO bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni artiklile 2.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Tuleb vältida keskkonnamõju hindamise direktiivi erandite põhjendamatut kasutamist, mida 
tihti praktiseerisid mitmed liikmesriigid. Pakutud sõnastuse eesmärk on täpsustada ja 
piiritleda hädaolukordi, mille korral liikmesriigid võivad jätta need projektid esitamata 
keskkonnamõju hindamiseks, mille eesmärk on reageerida üksnes raskete 
tsiviilhädaolukordade puhul. Taastatakse ka sõnastus „hädaolukordadele reageerimine”, mis 
puudus itaaliakeelses versioonis.

Muudatusettepanek 15

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

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

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

Or.it

Selgitus

Kooskõlas keskkonnateabe kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise 
ning neis asjus kohtu poole pöördumise Århusi konventsiooniga peab asjaomase üldsusega 
konsulteerimine ja kohtu poole pöördumine olema lisatud vajalike tingimuste hulka, et teha 
nende projektide puhul erand, mille üksikasjad võetakse vastu keskkonnamõju hindamise 
konkreetse siseriikliku õigusaktiga vastavalt keskkonnamõju hindamise direktiivile.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) lisatakse järgmine lõige 4 a:
„4 a. Liikmesriigid määravad pädeva(d) 
asutuse(d) ning tagavad nende täieliku 
sõltumatuse neile käesoleva direktiivi 
alusel antud ülesannete täitmisel. 
Pädev(ad) asutus(ed) määratakse nii, et 
välditakse mis tahes sõltuvust, seotust või 
alluvust omavahel või nende 
komponentide ja arendajaga. Vastavalt 
käesolevale direktiivile ei saa pädev 
asutus täita talle omistatud kohustusi 



PR\932755ET.doc 15/43 PE508.221v01-00

ET

projekti suhtes, mille arendaja on ta ise.”

Or. it

Selgitus

Mõnede liikmesriikide kogemused on näidanud, et tuleb kehtestada üksikasjalikud eeskirjad 
huvide konflikti kui tõsise probleemi lahendamiseks eesmärgiga saavutada keskkonnamõju 
hindamise menetluse tegelik eesmärk: pädevad asutused, kelle ülesandeks on hindamine, ei 
saa mingil juhul kattuda ega olla sõltuvus- või alluvussuhtes või seotud arendajaga.

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon teeb koostööd liikmesriikidega 
ja pakub neile vajalikku abi 
kooskõlastatud või ühise menetluse 
määratlemisel ja teostamisel käesoleva 
artikli kohaselt.
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Or. it

Selgitus

On asjakohane, et komisjon pakub kogu vajalikku abi liikmesriikide kooskõlastatud ja ühise 
menetluse tõhusaks koordineerimiseks.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. it



PR\932755ET.doc 17/43 PE508.221v01-00

ET

Selgitus

Vastavalt Århusi konventsioonile kehtestab muudatusettepanek asjaomase üldsusega 
konsulteerimise, mis on esimene tingimus liikmesriikidele juhul, kui nad otsustavad teha 
konkreetse projekti puhul täieliku või osalise erandi kõnealuse direktiivi sätete suhtes.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Sõnaselge nõue kirjeldada projekti ning selle mõju tervikuna ja üksikasjalikult on esitatud 
erinevates teksti osades, et vältida arendajate enim kasutatavat trikki, mille abil hoidutakse 
mõjuhindamise nõuetekohasest menetlusest: maa osadeks jagamine, et vähendada maatükkide 
tuvastatud keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. it
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Selgitus

Selleks et tõhusalt kaitsta sügaval asuvat põhjavett võimaliku saastamise eest, ei piisa 
kogemuste kohaselt sellest, et mõju hindamine teeb kindlaks projekti olulise mõju mullale ja 
veele. Seetõttu tehakse ettepanek lisada teksti sõnaselgelt „aluspinnas“, millega tuleb 
keskkonnategurite hindamisel arvestada.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2011/92EL
Artikkel 4 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädev asutus teeb lõike 2 kohase otsuse 
arendaja esitatud teabe põhjal ja võttes 
vajaduse korral arvesse muude liidu 
õigusaktide kohaselt tehtud 
keskkonnamõju uuringute, esialgse 
kontrolli või hindamiste tulemusi. Lõike 2 
kohases otsuses:

5. Pädev asutus teeb lõike 2 kohase otsuse 
arendaja esitatud teabe põhjal ja võttes 
arvesse üldsuse ja asjaomaste kohalike 
asutuste märkusi ning vajaduse korral 
muude liidu õigusaktide kohaselt tehtud 
keskkonnamõju uuringute, esialgse 
kontrolli või hindamiste tulemusi. Lõike 2 
kohases otsuses:

Or. it

Selgitus

Vastavalt Århusi konventsioonile peab pädev asutus tagama otsustamisprotsessi 
läbipaistvuse. Seetõttu peavad olema üldsus ja asjaomased kohalikud asutused algusest peale, 
alates sõelumismenetluse esimesest etapist kaasatud. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 4 – lõige 5 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kõnealune otsus tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it
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Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 4 – alapunkt b
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 4 – lõige 6 – lõik l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Pädev asutus teeb lõike 2 kohase otsuse 
kolme kuu jooksul alates projekti 
teostusloa taotluse esitamisest ja eeldusel, 
et arendaja on esitanud kogu vajaliku 
teabe. Sõltuvalt kavandatava projekti 
laadist, keerukusest, asukohast ja mahust 
võib pädev asutus kõnealust tähtaega 
kolme kuu võrra pikendada; sellisel juhul 
teatab pädev asutus arendajale tähtaja 
pikendamise põhjused ja otsuse tegemise 
eeldatava kuupäeva.

6. Pädev asutus teeb lõike 2 kohase otsuse 
kolme kuu jooksul alates projekti 
teostusloa taotluse esitamisest ja eeldusel, 
et arendaja on esitanud kogu vajaliku 
teabe. Sõltuvalt kavandatava tervikuna 
käsitletava projekti laadist, keerukusest, 
asukohast ja mahust võib pädev asutus 
kõnealust tähtaega erandkorras kolme kuu 
võrra pikendada; sellisel juhul teatab pädev 
asutus arendajale kirjalikult tähtaja 
pikendamise põhjused ja otsuse tegemise 
eeldatava kuupäeva ning teeb artikli 
6 lõikes 2 osutatud teabe üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. it

Selgitus

Tähtaegade õiguskindlus peab olema tagatud järgmiselt: tähtaja pikendamise otsus kolme 
kuu võrra saab olla võimalik üksnes erandjuhtudel ning sellest tuleb ametlikult kirjalikul teel 
teavitada, tagades menetluse läbipaistvuse vastavalt Århusi konventsioonile. 

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui projekti keskkonnamõju artiklite 5–
10 kohaselt hinnatakse, koostab arendaja 

1. Kui projekti keskkonnamõju artiklite 5–
10 kohaselt hinnatakse, koostab arendaja 
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keskkonnaaruande. Keskkonnaaruanne 
põhineb käesoleva artikli lõike 2 kohasel 
otsusel ning sisaldab teavet, mida võidakse 
põhjendatult nõuda kavandatava projekti 
keskkonnamõju kohta teadlike otsuste 
tegemiseks, võttes arvesse praegusi 
teadmisi ja hindamismeetodeid, projekti 
laadi, tehnilist võimsust ja asukohta, 
võimaliku mõju laadi, kavandatava projekti 
alternatiive ning seda, mil määral 
teatavaid aspekte (sh alternatiive) oleks 
parem hinnata projekti muudes etappides 
(sh kavandamisetapis) või muude 
hindamisnõuete põhjal. 
Keskkonnaaruandes esitatava teabe täpne 
loetelu on esitatud IV lisas.

keskkonnaaruande. Keskkonnaaruanne 
põhineb käesoleva artikli lõike 2 kohasel 
otsusel ning sisaldab teavet, mida võidakse 
põhjendatult nõuda kavandatava projekti 
keskkonnamõju kohta teadlike otsuste 
tegemiseks, võttes arvesse praegusi 
teadmisi ja hindamismeetodeid, projekti 
laadi, tehnilist võimsust ja asukohta, 
võimaliku mõju laadi, kavandatava projekti 
alternatiive. Keskkonnaaruandes esitatava 
teabe täpne loetelu on esitatud IV lisas.

Or. it

Selgitus

Tekst, mida soovitakse välja jätta, võib välistada kavandatava projekti kohustusliku 
keskkonnaaruandesse lisamise arendaja lihtsa argumendi põhjal, et alternatiivide hindamine 
oleks tulnud läbi viia kavandamisetapis. Selle tulemuseks oleks kõrvalehoidmise oht 
menetluse väga olulises etapis, nagu komisjon on tunnistanud oma 23. juuli 2009. aasta 
aruandes keskkonnamõju hindamise direktiivi kohta (COM(2009) 378, jaotis 3.2.2).

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sellised alternatiivid, sealhulgas 
rakendamata jäänud projekti mõju 
hindamine (alusstsenaarium), 
võimaldavad erinevaid lahendusi 
võrdlevalt hinnata, et valida kõige 
jätkusuutlikum ja väikseima 
keskkonnamõjuga alternatiiv.

Or. it
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Selgitus

Sättes tuleb täpsustada, et kavandatava projekti võimalike mõistlike alternatiivide hindamise 
eesmärk on võimaldada kõige jätkusuutlikuma ja väikseima keskkonnamõjuga alternatiivi 
võrdlev väljavalimine (nagu on sõnaselgelt ja nõuetekohaselt esitatud IV lisa lõikes 2). 
Väljapakutud sõnastusega täpsustatakse, et taoliste alternatiivide hindamine peab sisaldama 
ka „alusstsenaariumi” või „nullvarianti”, st projekti teostamata jäämist.

Muudatusettepanek 27

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus määrab pärast 
konsulteerimist artikli 6 lõikes 1 osutatud 
ametiasutustega ja arendajaga kindlaks 
arendaja poolt keskkonnaaruandes 
käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatava 
teabe ulatuse ja üksikasjalikkuse astme. 
Eelkõige määrab ta kindlaks järgmise:

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.) 

Or. it

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus võib paluda abi käesoleva 
artikli lõikes 3 osutatud akrediteeritud ja
tehniliselt pädevatelt ekspertidelt. Edaspidi 
võib arendajalt täiendavat teavet taotleda 
vaid siis, kui see on õigustatud uute 
asjaoludega ja pädev asutus on taotlust

Pädev asutus võib paluda abi käesoleva 
artikli lõikes 3 osutatud tehniliselt 
pädevatelt ekspertidelt. Edaspidi võib 
arendajalt täiendavat teavet taotleda vaid 
siis, kui see on õigustatud uute asjaoludega 
ja pädev asutus on taotlust nõuetekohaselt 



PE508.221v01-00 22/43 PR\932755ET.doc

ET

nõuetekohaselt selgitanud. selgitanud. 

Or. it

Selgitus

Tehniliselt pädevatele ekspertidele akrediteerimisnõude esitamine tekitaks kohaldamisraskusi 
liikmesriikidele ja ettevõtjatele, kelle käsutuses juba sageli on väärtuslikku sisemist pädevust.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) arendaja, et keskkonnaaruande 
koostavad akrediteeritud ja tehniliselt 
pädevad eksperdid või

a) arendaja, et keskkonnaaruande 
koostavad tehniliselt pädevad eksperdid ja

Or. it

Selgitus

Keskkonnaaruande kvaliteedi eesmärgil ning akrediteerimissüsteemi tühistamise tõttu peaksid 
aruande välja töötama ja seda kontrollima tehniliselt pädevad eksperdid.

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) pädev asutus, et keskkonnaaruannet 
tõendavad akrediteeritud ja tehniliselt 
pädevad eksperdid ja/või riikide 
ekspertidest koosnevad komiteed. 

b) pädev asutus, et keskkonnaaruannet 
tõendavad tehniliselt pädevad eksperdid 
ja/või riikide ekspertidest koosnevad 
komiteed. 

Or. it
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Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid määravad kindlaks tehniliselt 
pädevate ekspertide kasutamise ja 
väljavalimise üksikasjaliku korra (nt 
vajalik kvalifikatsioon ja pädevus, 
hindamisülesande määramine). Igal juhul 
peavad tehniliselt pädevad eksperdid ja 
riiklikest ekspertidest koosnevad 
komisjonid tagama piisava pädevuse ja 
erapooletuse keskkonnaruannete või muu 
keskkonnateabe kontrollimisel käesoleva 
direktiivi kohaselt, andes teaduslikult 
objektiivse ja sõltumatu hinnangu ilma 
pädevate asutuste, arendaja või 
riigiasutuste sekkumise või mõjutuseta.”

Or. it

Selgitus

Pädevate asutuste määratud ekspertide täielik sõltumatus keskkonnamõju aruandes esitatud 
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teabe hindamisel on keskkonnamõju hindamise kvaliteedi tagamise põhinõue. Kõnealune 
hindamine peab olema teaduslikult objektiivne ja sellesse ei tohi olla sekkutud ega seda 
mõjutatud.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) lõike 2 sissejuhatav osa asendatakse 
järgmisega:
„2. Üldsust teavitatakse kas avalike 
teadaannete abil ja muul kohasel viisil, 
näiteks olemasolu korral elektroonilise 
ajakirjanduse abil, järgmistest 
küsimustest artikli 2 lõikes 2 osutatud 
keskkonnaalaste otsuste tegemise korra 
varases etapis ja hiljemalt siis, kui teavet 
saab nõuetekohaselt esitada:”

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse asendada sõna „või” sõnaga „ja”, et üldsuseni jõuaks 
teave nii avalikke teadeannete kui ka elektroonilise ajakirjanduse kaudu, millele on küll 
juurdepääs suurel osal üldsusel, kuid ei pruugi olla igal asjast huvitatud isikul.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a a) lõike 2 punkt f asendatakse 
järgmisega:
„f) teadaanne selle kohta, millal, kus ja 
kuidas tehakse asjakohane teave 
kättesaadavaks, tagades asjaomasele 
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üldsusele võimaluse saada teavet ka 
projekti teostamise lähiümbruses, samuti 
pädevate asutuste kontorites;”

Or. it

Selgitus

Viimase lause lisamine on vajalik, et ette näha meetmed, mis toetavad asjaomase üldsuse 
tõhusat mitteteoreetilist juurdepääsu keskkonnateabele. Nagu nähtub komisjoni aruandest 23. 
juuli 2009. aasta keskkonnamõju hindamise direktiivi (COM(2009) 378, jaotis 3.3) 
kohaldamise ja tõhususe kohta, soovitakse muudatusettepanekuga kõrvaldada sageli esinev 
takistus üldsuse tõhusalt kaasamiselt.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) artikli 6 ja 7 kohaselt saadud märkuste
kokkuvõte;

c) artikli 6 ja 7 kohaselt saadud 
tähelepanekute ja arvamuste kokkuvõte;

Or. it
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Selgitus

Kavandatav sõnastus näib paremini määratlevat üldsuse osalust.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekuga antakse pädevale asutusele sõnaselgelt võimalus jätta väljastamata 
teostusluba projektile, kui hindamismenetlus on tuvastanud projekti olulise kahjuliku 
keskkonnamõju. Praegune sõnastus põhjustab erinevaid tõlgendusi, alahinnates 
keskkonnamõju hindamise ülesannet, milleks on heakskiidetud projektide keskkonnaalase 
jätkusuutlikkuse tagamine. 

Muudatusettepanek 38

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

Keskkonnaaruande läbivaatamisel tuleb 
üldsusele tagada artikli 6 lõikes 2 esitatud 
teave.

Or. it

Selgitus

Keskkonnaaruanne on alus pädevate asutuste lõplikule otsusele anda projektile teostusluba 
või mitte. Vastavalt Århusi konventsioonile peab asjaomast üldsust teavitama aruande 
võimalikust läbivaatamisest.

Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Juhul kui pädevad asutused otsustavad anda teostusloa projektile, millel on oluline kahjulik 
keskkonnamõju, peab seire hõlmama projekti kõiki etappe, sealhulgas teostamise ja käitamise 
etappi.

Muudatusettepanek 40

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

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

Seirega jälgitavate näitajate liik ja seire 
kestus on proportsionaalne kavandatava 
projekti laadi, asukoha ja mahuga ning 
projekti keskkonnamõju olulisusega. 
Taolise seire tulemused esitatakse 
pädevale asutusele ja tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. it

Selgitus

Asjaomast üldsust tuleb samuti teavitada läbiviidud seire tulemustest juhul, kui pädev asutus 
otsustab anda teostusloa projektile, millel on oluline kahjulik keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui seire tulemused näitavad 
ettenägematu kahjuliku mõju olemasolu, 
on arendaja kohustatud võtma 
parandusmeetmeid muude leevendus-
ja/või hüvitusmeetmete näol kõnealuse 
mõju parandamiseks. Arendaja pakutud 
meetmed tehakse üldsusele teatavaks ja 
need kiidab heaks pädev asutus, kes 
kinnitab nende vastavuse. 

Or. it

Selgitus

Seire lisamine keskkonnamõju hindamise direktiivi on väga tähtis. Et selline järelkontroll ei 
oleks eesmärk omaette, on vajalik minna edasi ja sätestada, et juhul, kui ettenähtud 
leevendus- ja hüvitusmeetmed osutuvad ebatõhusateks, peab arendaja võtma täiendavaid 
parandamismeetmeid, et korvata võimalik kahjulik mõju, mida heakskiidetud projektis ei 
suudetud ette näha. 
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Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. it

Selgitus

Tähtaja kindlaksmääramine on oluline, et tagada kõigi menetlusosaliste õiguskindlus. Seega 
on oluline täpsustada, et tähtaega võib kolme kuu võrra pikendada üksnes erandkorras, siis 
kui projekti olemus, keerukus, asukoht ja suurus seda õigustavad, ning pikendamise põhjused 
tuleb esitada ametlikult ja läbipaistval viisil.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui viis aastat pärast keskkonnamõju 
hindamist ei ole projekti teostatud, tuleb 
keskkonnamõju hinnangus sisalduvat 
teavet ajakohastada.

Or. it

Selgitus

Keskkonnamõju hindamise kvaliteet rajaneb menetluse käigus kogutud andmete 
usaldusväärsusel. Nagu nähtub komisjoni aruandest 23. juuli 2009. aasta keskkonnamõju 
hindamise direktiivi (COM(2009) 378, jaotis 3.2.2) kohaldamise kohta, soovitakse uue 
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lõikega kehtestada keskkonnamõju menetluse käigus kogutud andmete maksimaalne 
kehtivusaeg.

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad otsustada teha 
lõikes 1 osutatud teabe üldsusele 
kättesaadavaks ka siis, kui pädev asutus on 
projekti keskkonnamõju hindamise 
lõpetanud.

3. Liikmesriigid võivad otsustada teha 
lõikes 1 osutatud teabe üldsusele 
kättesaadavaks ka siis, kui pädev asutus on 
projekti keskkonnamõju hindamise 
lõpetanud enne otsuse tegemist, kas 
teostusluba anda või mitte.

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab, et liikmesriikidel on soovi korral võimalus teha mõju hindamise 
teave üldsusele kättesaadavaks enne, kui pädev asutus on projekti teostusloa suhtes otsuse 
langetanud.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 10 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Artikli 10 esimene lõik asendatakse 
järgmisega:
„Käesoleva direktiivi sätted ei mõjuta 
pädevate asutuste kohustust järgida 
siseriiklike õigusnormide ja kinnistunud 
õiguslike tavadega ettenähtud 
piiranguid, mis käsitlevad äri- ja 
tööstussaladusi, sealhulgas 
intellektuaalomandit, ja avalike huvide 
kaitset tingimusel, et need on kooskõlas 
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direktiiviga 2003/4/EÜ.”

Or. it

Selgitus

On vaja kooskõlastada kõnealuse direktiivi sätted keskkonnamõju hindamise teabele 
juurdepääsu kohta keskkonnateabele avaliku juurdepääsu direktiivi 2003/4/EÜ sätetega, 
üldsuse kaasamisega otsustusprotsessi ja keskkonnaalase õiguskaitse kättesaadavusega. 

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 b (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Lisatakse artikkel 10 a:
„Artikkel 10 a

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
sanktsioonide kohta, mida kohaldatakse 
käesoleva direktiivi alusel vastu võetud 
siseriiklike õigusaktide rikkumise korral, 
ning võtavad vajalikud meetmed nende 
rakendamise tagamiseks. Need 
sanktsioonid peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.”

Or. it

Selgitus

Kogemusele tuginedes ning selleks, et tagada direktiivi ühtlustatud ja tõhus kohaldamine, 
peavad liikmesriikide õigussüsteemid nägema ette hoiatavaid ja tõhusaid sanktsioone 
siseriiklike õigusaktide rikkumise, eelkõige huvide konflikti ja korruptsiooni korral. 

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
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direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [kuupäev]. Nad 
edastavad kõnealuste normide teksti ning 
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi 
vahelist seost selgitava dokumendi 
viivitamata komisjonile.

direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [Väljaannete 
Talitus: palun lisada kuupäev: kaks aastat 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist]. 
Nad edastavad kõnealuste normide teksti 
ning kõnealuste normide ja käesoleva 
direktiivi vahelist seost selgitava 
dokumendi viivitamata komisjonile. 

Or. it

Selgitus

Arvestades käesoleva direktiivi sätete keerukust, on vaja tagada piisav ülevõtmise aeg kaks 
aastat.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Selliste projektide suhtes, mille kohta 
esitati teostusloa taotlus enne [Väljaannete 
Talitus: palun lisada kuupäev: 24 kuud 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist] 
ning mille direktiivi 2011/92/EL artikli 5 
lõikes 1 osutatud keskkonnaaruanne ei 
ole enne kõnealust kuupäeva lõpule viidud
ja esitatud pädevale asutusele, 
kohaldatakse käesoleva direktiiviga 
muudetud direktiivi 2011/92/EL artiklites 
3–11 osutatud kohustusi.

Or. it

Selgitus

Juhul kui keskkonnamõju hindamise menetlus on juba käimas ning keskkonnaaruanne 
esitatud, on õiguskindluse tagamiseks ning ettevõtjate ebamõistliku koormuse vältimiseks 
asjakohane, et seda saaks lõpule viia, järgides kehtivaid eeskirju, ilma et tuleks uute 
eeskirjade alusel uuesti alustada.
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Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 a (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
I lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) I lisa pealkiri asendatakse 
järgmisega:
„ARTIKLI 4 LÕIKES 1 ESITATUD 
PROJEKTID (KOHUSTUSLIKUKS 
KESKKONNAMÕJU HINDAMISEKS 
ESITATUD PROJEKTID)”

Or. it

Selgitus

Lugemise hõlbustamiseks ja teksti kiireks mõistmiseks tehakse ettepanek tuua osutatud 
artiklite kõrval selgelt välja lisa sisu. 

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 b (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
I lisa – punktid 14 a (uus) ja 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 b) I lisasse lisatakse järgmised 
punktid 14 a ja 14 b:
„14 a. Nafta ja/või maagaasi uurimine, 
hindamine ja tootmine sõltub 
põlevkivigaasi kihist või muudest 
settekivimite moodustistest, mis on võrdse 
või väiksema läbilaskvuse ja poorsusega, 
sõltumata tootmismahust.
14 b. Maagaasi uurimine ja tootmine 
kivisöe lademetes, sõltumata 
tootmismahust.”

Or. it
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Selgitus

Kehtivas direktiivis ei arvestata mittetraditsiooniliste süsivesinikuallikate päevatoodangu 
taset, seega vaatamata nende keskkonnamõjule ei esitata vastavaid projekte keskkonnamõju 
kohustuslikuks hindamiseks. Tuginedes ettevaatusprintsiibile, nagu nõutakse Euroopa 
Parlamendi 21. novembri 2012. aasta resolutsioonis, tehakse ettepanek lisada 
mittetraditsioonilised süsivesinikuallikad (kildagaas ja põlevkiviõli, kinnisgaas, 
kivisöekihtides leiduv metaan) I lisasse selleks, et nimetatud süsivesinikke käsitlevad projektid 
saaks süstemaatiliselt esitada keskkonnamõju hindamiseks.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 12 c (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
II lisa – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 c) II lisa pealkiri asendatakse 
järgmisega:
„ARTIKLI 4 LÕIKES 2 ESITATUD 
PROJEKTID (KESKKONNAMÕJU 
HINDAMISEKS ESITATUD 
PROJEKTID LIIKMESRIIKIDE 
VALIKUL)”

Or. it

Selgitus

Lugemise hõlbustamiseks ja teksti kiireks mõistmiseks tehakse ettepanek tuua osutatud 
artiklite kõrval selgelt välja lisa sisu. 

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II.A LISA – ARTIKLI 4 LÕIKES 3 
OSUTATUD TEAVE

II A LISA – ARTIKLI 4 LÕIKES 3 
OSUTATUD TEAVE (ARENDAJA 
ESITATUD TEAVE II LISAS 
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LOETLETUD PROJEKTIDE KOHTA)

Or. it

Selgitus

Lugemise hõlbustamiseks ja teksti kiireks mõistmiseks tehakse ettepanek tuua osutatud 
artiklite kõrval selgelt välja lisa sisu. 

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kirjeldus kavandatud projekti tõenäolise 
olulise keskkonnamõju kohta, arvestades 
eelkõige: 

Or. it

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II A lisa – lõige 3 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-a) asjaomase elanikkonna terviseohud;

Or. it

Selgitus

Teavet, mida arendaja on kohustatud pakkuma sõeluuringu esialgses menetluses, tuleb 
täiendada mõjuga inimese tervisele. Sama tingimuse on esitanud ka komisjon III lisas, mis 
käsitleb valikukriteeriume, mida pädev asutus peab võtma arvesse, et teha kindlaks, kas II 
lisas loetletud projektid tuleb esitada keskkonnamõju hindamiseks.
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II A lisa – lõige 3 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) mõju maastikule ja 
kultuuripärandile;

Or. it

Selgitus

Teavet, mida arendaja on kohustatud pakkuma sõeluuringu esialgses menetluses, tuleb 
täiendada mõjuga maastikule ja kultuuripärandile. Samad tingimused on esitanud ka 
komisjon III lisas, mis käsitleb valikukriteeriume, mida pädev asutus peab võtma arvesse, et 
teha kindlaks, kas II lisas loetletud projektid tuleb esitada keskkonnamõju hindamiseks.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II A lisa – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Lühikirjeldus muude peamiste 
lahendusvõimaluste kohta, mida arendaja 
on uurinud, ja sellise valiku peamised 
põhjused, võttes arvesse keskkonnamõju.

Or. it

Selgitus

Arendaja uuritud muude peamiste lahendusvõimaluste lühikirjeldus tuleb esitada ka eelneval 
kontrollimisel, mis iseloomustab sõeluuringu etapi hindamist, et anda pädevale asutusele 
täielikku teavet asjaomase projekti kohta. 
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Muudatusettepanek 57

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III LISA – ARTIKLI 4 LÕIKES 4 
OSUTATUD VALIKUTINGIMUSED 

III LISA – ARTIKLI 4 LÕIKES 4 
OSUTATUD VALIKUTINGIMUSED 
(TINGIMUSED, MILLE ALUSEL 
TEHAKSE KINDLAKS, KAS II LISAS 
LOETLETUD PROJEKTID TULEB 
ESITADA KESKKONNAMÕJU 
HINDAMISEKS)

Or. it

Selgitus

Lugemise hõlbustamiseks ja teksti kiireks mõistmiseks tehakse ettepanek tuua osutatud 
artiklite kõrval selgelt välja lisa sisu. 

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – lõige 2 – punkt 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, piiratud 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;

Or. it

Selgitus

Muudatusettepanekuga soovitakse täpsustada, et alad, kus projekti asukohta tuleb hinnata 
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erilise tähelepanuga sõeluuringu eelmenetluse eesmärgil, sisaldavad piiratud tsoone või 
kuuluvad siseriiklikes õigusaktides keskkonnaalase piirangu, eelkõige maastiku piirangu, kuid 
ka hüdrogeoloogilise piirangu alla.

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IV LISA – ARTIKLI 5 LÕIKES 1 
OSUTATUD TEAVE

IV LISA – ARTIKLI 5 LÕIKES 1 
OSUTATUD TEAVE (TEAVE, MIDA 
ARENDAJA PEAB ESITAMA 
KESKKONNAARUANDES)

Or. it

Selgitus

Lugemise hõlbustamiseks ja teksti kiireks mõistmiseks tehakse ettepanek tuua osutatud 
artiklite kõrval selgelt välja lisa sisu. 

Muudatusettepanek 60

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Projekti kirjeldus, mis sisaldab eelkõige 
järgmist:

1. Projekti kirjeldus, käsitletuna tervikuna,
mis sisaldab eelkõige järgmist

Or. it

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – lõige 8
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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. 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 Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 4. juuli 2012. aasta direktiiviga 
2012/18/EL (ohtlike ainetega seotud 
suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning 
nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja 
hilisema kehtetuks tunnistamise kohta) 
nõutud meetmed1)
___________________
1 ELT L 197, 24.7.2012, lk 1.

Or. it

Selgitus

Esitatakse ajakohastatud viide Seveso III direktiivile.
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SELETUSKIRI

Näiliselt tagasihoidlik direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju 
hindamise kohta (edaspidi „keskkonnamõju hindamise direktiiv”) on tegelikult Euroopa Liidu 
keskkonnapoliitika silmapaistvaim saavutus. Direktiivi kohaldamisalasse kuulub umbes 
200 liiki projekti, alates sildade, sadamate, maanteede ja prügilate ehitamisest kuni 
kodulindude või sigade suurfarmideni1.

Keskkonnamõju hindamise direktiiviga kehtestatakse lihtne, kuid oluline „teadliku otsuse” 
põhimõte: enne ehitusloa andmist riiklikule või eraprojektile, mis avaldab tõenäoliselt mõju 
keskkonnale, on liikmesriikide pädevatel asutustel õiguslik kohustus hankida vajalikku teavet 
keskkonnamõju hindamiseks.

Sisuliselt menetlusliku iseloomuga kehtiva direktiivi 2011/92/EL eesmärk on tagada selle 
kohaldamisalasse kuuluvate projektide keskkonnasäästlikkus. Sellised projektid jaotatakse 
kahte järgmisse kategooriasse: projektid, mis oma eripära tõttu on kohustuslikult esitatud 
keskkonnamõju hindamiseks (I lisa), ja projektid, mis on esitatud sõelumismenetluseks 
(II lisa).

Oma 28 kohaldamisaasta jooksul on kõnealune õigusakt saavutanud suhtelist edu seoses 
keskkonnamõju hindamise põhimõtete ühtlustamisega Euroopa tasandil, kuid sisse on viidud 
üksnes kolm väiksemat muudatust2, samal ajal kui poliitiline, õiguslik ja tehniline raamistik 
on oluliselt muutunud. Lisaks on välja selgitatud mõned puudused, mis on põhjustanud suure 
hulga kohtuvaidlusi nii riigi tasandil kui ka Euroopa Kohtus. Viimastel aastatel on Euroopa 
Kohus selgitanud teatavate sätete tõlgendamist, näiteks täpsustades, et lammutustööd peavad 
olema esitatud projekti määratluses (kohtuasi C-50/09).

Esinenud probleemide lahendamiseks ja direktiivi teksti vastavusse viimiseks uute ELi 
poliitiliste prioriteetidega, nagu mullakaitsestrateegia, ressursitõhusa Euroopa tegevuskava ja 
strateegia „Euroopa 2020”, on komisjon välja töötanud kõnealuse keskkonnamõju hindamise 
direktiivi läbivaatamist käsitleva ettepaneku.

Kooskõlas Euroopa Liidu prioriteetidega käsitletakse ettepanekus bioloogilist mitmekesisust, 
loodusvarade kasutamist, kliimamuutusi ning loodusõnnetuste ja inimtegevusest tingitud 
katastroofide ohtu – tegureid, mida tuleb silmas pidada projekti mõju hindamisel. Lisaks tuleb 
ettepaneku kohaselt arvestada projektide puhul nende koosmõju teiste projektide või 
tegevustega, et vältida maa osadeks jagamise kahjulikku praktikat eesmärgiga vähendada 
maatükkide keskkonnamõju.

Sõelumismenetluse puhul soovitakse ettepanekuga tagada, et üksnes keskkonnale olulise 
mõjuga projektid esitatakse keskkonnamõju hindamiseks konkreetse teabe alusel, mida 
arendaja annab pädevale asutusele (II A lisa). Samuti teeb komisjon ettepaneku laiendada 
sõelumisotsusel põhinevat valikukriteeriumide loetelu ja määrata otsuse vastuvõtmise 
                                               
1 Vastavalt komisjoni keskkonnamõju hindamisele teostatakse ELis igal aastal umbes 15 000–26 000 
keskkonnamõju hindamist, 27 000–33 800 sõelumismenetlust ja 1370–3380 positiivset sõeluuringut.
2 Algdirektiivi 85/337/EMÜ muudeti direktiividega 97/11/EÜ, 2003/35/EÜ ja 2009/31/EÜ ning kodifitseeriti 
direktiiviga 2011/92/EL.



PR\932755ET.doc 41/43 PE508.221v01-00

ET

tähtajaks kolm kuud (selle kolmekuulise pikendamise teel). 

Seoses teabe kvaliteediga teeb komisjon ettepaneku, et pädevad asutused kehtestaksid 
koostöös arendajaga keskkonnaaruandes esitatava teabe ulatuse ja üksikasjalikkuse astme 
(kohaldamisala piiramise etapp ehk scoping). Lisaks käsitletakse projektis mõistlike 
alternatiivide kohustuslikku hindamist ja kohustuslikku seiret keskkonnamõju hindamise järel, 
juhul kui projekt omab olulist kahjulikku keskkonnamõju. 

Halduse lihtsustamisega seoses teeb komisjon ettepaneku kehtestada selged ajakavad 
keskkonnamõju hindamise kõigi etappide jaoks ja määrata kindlaks miinimum- ja 
maksimumtähtajad üldsusega konsulteerimiseks ja lõpliku otsuse langetamiseks ning võtta 
liikmesriikides kasutusele ühtse kontaktpunkti süsteem, et kooskõlastada menetlust muudes 
õigusaktides sätestatud keskkonnamõju hindamisega, nt tööstusheidet või veekvaliteeti 
käsitlevad õigusaktid või elupaikade direktiiv.

Raportöör on veendunud, et tuleb jälgida arengumudelit, mis on tõeliselt jätkusuutlik kogu 
Euroopa Liidus, ning toetab täielikult komisjoni ettepanekut. Väljapakutud muudatused on 
seega mõeldud ettepaneku tugevdamiseks, need ühendavad mõningaid üleminekuid ning 
teevad ettepaneku veelgi tõhusamaks ja tulemuslikumaks, lihtsamaks siseriiklikku õigusesse 
ülevõtmiseks ning tõhusamaks, et saavutada keskkonnakaitse eesmärgid. Peamised teemad, 
mida muudatusettepanekutes käsitleti, on esitatud alljärgnevalt. 

Üldsuse kaasamine

Kooskõlas Århusi konventsiooniga tuleb suurendada asjaomase üldsuse rolli menetluse igas 
etapis. Hea juhtimistava nõuab dialoogi kõigi osapoolte vahel, selget ja läbipaistvat menetlust, 
mis toetab asjaomase üldsuse õigeaegset teavitamist olulise projekti võimaliku teostamise 
puhul, tugevdades potentsiaalselt toetust vastuvõetud otsustele ja vähendades kohtuvaidluste 
arvu ja kulusid, millega liikmesriigid ühtelugu kokku puutuvad, kuna puudub tõhus projektide 
jaotamissüsteem.

Huvide konflikt

Kogu keskkonnamõju hindamise menetluse usaldusväärsus on olematu, kui pole selgelt 
sätestatud eeskirju, mis välistaksid sellise tõsise probleemi nagu huvide konflikt. Raportöör on
isiklikult täheldanud, et mõnel juhul – vaatamata pädeva asutuse ja arendaja ametlikule 
eraldatusele, eriti kui viimase näol on tegemist riigiasutusega – ilmneb tihti sõltuvus kahe 
osapoole vahel, mis võib kohtuotsuse objektiivsust mõjutada. Seega peab olema tagatud 
pädeva asutuse täielik sõltumatus arendajast.

Parandusmeetmete võtmine

Raportöör kiidab täielikult heaks komisjoni ettepanekus sätestatud keskkonnamõju hindamise 
järgse seire selliste projektide puhul, millel on oluline kahjulik keskkonnamõju, kuid peab 
tingimata vajalikuks siduda see arendaja jaoks kohustusega võtta asjakohaseid 
parandusmeetmeid juhul, kui seire näitab, et heakskiidetud projekti puhul ettenähtud 
leevendus- ja hüvitusmeetmed ei ole tõhusad.
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Keskkonnaaruande koostamine ja kontroll

Raportööri arvates on oluline tagada, et keskkonnaaruannet kontrolliksid täielikult sõltumatud 
eksperdid, kes omavad keskkonnaalast tehnilist pädevust. Mõistes kontrolli tagamise 
kvaliteedi eesmärki, leiab raportöör siiski, et kavandatav ekspertide akrediteerimissüsteem 
põhjustaks liikmesriikidele kohaldamisraskusi, ning teeb ettepaneku see välja jätta. 

Õiguskindlus

Selleks et tagada vajalik õiguskindlus, teeb raportöör ettepaneku sätestada selgelt bioloogilise 
mitmekesisuse määratlus ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni alusel, täpsustades, 
et see hõlmab kõiki taime- ja loomaliike ning et erandeid ettenähtud tähtaegade suhtes võib 
teha üksnes erandkorras. Seoses keskkonnamõju uute eeskirjade jõustumisega peab raportöör 
vajalikuks tagada, et juhul kui menetlus on juba käimas (keskkonnaaruanne on juba esitatud), 
oleks võimalik viia see lõpule vastavalt kehtivale õigusaktile.

Kildagaas 

Raportöör peab ettevaatuspõhimõtte alusel vajalikuks – nagu taotleb ka Euroopa Parlament 
oma 21. novembri 2012. aasta resolutsioonis kildagaasi ja põlevkiviõli ammutamise 
keskkonnamõju kohta – lisada direktiivi I lisasse „mittetraditsioonilised süsivesinikuallikad”, 
et vastavad uurimis- ja tootmisprojektid oleksid esitatud keskkonnamõju hindamiseks. 
Kehtiva direktiiviga ettenähtud toodangu piirväärtuses ei arvestata sellise gaasi ja nafta 
päevatoodangu taseme eripära, mistõttu vastavaid projekte ei esitata kohustuslikuks 
keskkonnamõju hindamiseks.

* * *
Tõelise „rohelise majanduse” saavutamine tähendab ka rakendatavate projektide 
jätkusuutlikkuse tagamist meie liidus, samuti nende kavandamist ja teostamist selliselt, et 
arvestatakse nende mõju ressursitõhususele, kliimamuutustele ja bioloogilise mitmekesisuse 
kadumisele, eelkõige suurte taristuprojektide puhul.

Uue keskkonnamõju hindamise direktiivi kiiremas korras vastuvõtmine tähendab üleminekut 
sõnadelt tegudele ning see annab Euroopa Liidu käsutusse olulise vahendi, et tulla toime 
21. sajandi üleilmsete probleemidega.

* * *
Raportöör tervitas variraportööride ja Euroopa Parlamendi kolleegide ettepanekuid. Raportöör 
ja tema kolleegid said ettepanekuid järgmistelt ühendustelt: AK EUROPA, WKÖ, Justice and 
Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC, 
NEEIP, samuti kohtus raportöör Leedu ja Madalmaade valitsusega, Regioonide Komitee ning 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee raportööridega, organisatsioonide esindajatega, nende hulgas 
Friends of the Earth Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, 
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Eurochambres, IMA-Europe, TERNA. Eriti tänab raportöör advokaat Matteo Cerutit, doktor 
Stefano Lenzit WWF Italiast ja doktor Marco Stevaninit. Raportöör vastutab ainuisikuliselt 
ettepanekute eest, mida ta otsustas lisada raporti projekti.


