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LÜHISELGITUS

Petitsioonikomisjon on aastate jooksul saanud väga palju petitsioone kehtiva keskkonnamõju 
hindamise direktiivi rakendamisel esinevate puudujääkide ja laiaulatuslike erinevuste kohta. 
Paljusid nendest petitsioonidest on komisjon kasutanud nende liikmesriikide vastu algatatud 
rikkumismenetlustes, kes ei ole suutnud kehtivatest sätetest kinni pidada. Seetõttu tervitab 
petitsioonikomisjon võimalust paljusid saadud ja hinnatud kaebusi hästi ära kasutada, võttes 
need aluseks oma töös, et püüda pakkuda tuleviku tarbeks selgemat ja tõhusamat direktiivi. 

Keskkonnamõju hindamise direktiiv on paljude aastate jooksul olnud peamine vahend 
Euroopa keskkonna kaitsmisel, kuid seda ei ole veel kõikides liikmesriikides nõuetekohaselt 
rakendatud ja kõigi kohalike projektide suhtes täielikult kohaldatud. Tugevdamist vajavad 
veel päris mitmed valdkonnad, eelkõige üldsuse kaasatus projekti kõikidesse etappidesse, 
suurem läbipaistvuse aste, vajadus sõltumatu ja objektiivse aruandluse järele, selgemad sätted 
looduspärandi kaitsmise kohta, selge mehhanism, millega eelistatakse kõige 
keskkonnasõbralikumat varianti, õiguskaitse koos peatava toimega, samuti selge keeld, 
millega keelustatakse tõsine keskkonnamõju, ja eelkõige keskkonnaalaste kohustuste veelgi 
rohkem esikohale seadmine.

Liiga sageli juhtub nii, et suurte taristuprojektidega seotud jõulised finantshuvid mõjutavad 
liiga palju poliitiliste otsuste tegemist kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil keskkonna 
arvelt. Selles kontekstis on keskkonnamõju hindamise direktiivi tugevdamine äärmiselt 
oluline, et tagada Euroopa kodanikele nende õiguste täielik austamine ning see, et Euroopa 
Liit suudab täita oma kohustusi (mida kodanikud ootavad) seoses bioloogilise mitmekesisuse 
parandamise, kliima märkimisväärsete ja arvukate muutuste ennetamise ja parema tasakaalu 
tagamisega taristu parandamise ja looduse vajaduste vahel. Keskkonnamõju hindamise 
direktiivil on loomulik seos muude direktiividega, eelkõige lindude ja elupaikade direktiivide 
ning jäätmekäitlust käsitlevate direktiividega. Nende lisad tuleb täielikult ümber hinnata 
eeskätt seoses nende valdkondade prioriteetidega.

Arvamuse koostaja toetab keskkonnamõju hindamise terviklikku käsitust, mis võiks tulevikus 
hõlmata ka muid seotud poliitikavaldkondi, näiteks bioloogilist mitmekesisust ja 
kliimamuutust. Õigusakti selguse ja tugevdamise huvides teeb arvamuse koostaja rea 
muudatusettepanekuid, et tagada keskkonnakaitse kõrgeim tase:

– kaotada siseriikliku õiguse konkreetsetest õigusaktidest tulenevad erandid;

– üldsusel peaks olema õigus osaleda sõelumises ja reguleerimisala määramises;

– sõelumis- ja reguleerimisala määramise otsused tuleks otseselt ja õigeaegselt kohtulikult 
läbi vaadata;

– keskkonnamõju hindamist tuleks kohaldada kogu projekti suhtes (mitte projekti nn 
jupitades);

– sõltumatute akrediteeritud ja tehniliselt pädevate ekspertide kohustuslik kasutamine 
arendaja või pädeva asutuse poolt;
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– tuleb tagada, et järelevalve hõlmab ehitamis- ja käitamisetappi, teave esitatakse pädevale 
asutusele ja tulemused tehakse avalikult kättesaadavaks;

– arendaja kohustub võtma parandusmeetmeid, kui järelevalve käigus tehakse kindlaks 
kahjulik mõju, mida ei suudetud prognoosida.

Olemasoleva keskkonnamõju hindamise edukaks läbivaatamiseks tuleb tagada, et 
keskkonnamõju reguleerimist ja tõhusat hindamist ning sellega seotud halduskulusid 
käsitletaks investeeringuna meie tulevasse keskkonda ja Euroopa kodanike tervisesse ja 
heaolusse.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Petitsioonikomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Direktiiviga 2011/92/EL on ühtlustatud 
projektide keskkonnamõju hindamise 
põhimõtteid ja kehtestatud 
miinimumnõuded (hinnatava projekti liigi, 
arendaja peamiste kohustuste, hindamise 
sisu ning pädevate asutuste ja üldsuse 
osalemise kohta) ning sellega toetatakse 
keskkonna ja inimeste tervise 
kõrgetasemelist kaitset.

(1) Direktiiviga 2011/92/EL on ühtlustatud 
projektide keskkonnamõju hindamise 
põhimõtteid ja kehtestatud 
miinimumnõuded (hinnatava projekti liigi, 
arendaja peamiste kohustuste, hindamise 
sisu ning pädevate asutuste ja üldsuse 
osalemise kohta) ning sellega toetatakse 
keskkonna ja inimeste tervise 
kõrgetasemelist kaitset. Liikmesriigid 
võivad keskkonna ja inimeste tervise 
kaitsmiseks kehtestada rangemad 
eeskirjad.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(3) Direktiivi 2011/92/EL on vaja muuta, et 
parandada keskkonnamõju hindamise 
menetluse kvaliteeti, ühtlustada menetluse 
erinevad etapid ning tugevdada sidusust ja 
sünergiat ELi muude õigusaktide ja 
meetmetega, samuti liikmesriikide 
väljatöötatud strateegiate ja meetmetega 
riikide pädevusse kuuluvates 
valdkondades. Direktiivi muutmise 
lõppeesmärk on selle parem rakendamine 
liikmesriikide tasandil.
Paljudel juhtudel on liiga keerulised ning 
pikenenud haldusmenetlused tekitanud 
viivitusi ning lisariske keskkonna 
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kaitsmisel. Sellega seoses on käesoleva 
direktiivi üheks eesmärgiks menetluste 
lihtsustamine ning ühtlustamine. Arvesse 
võetakse võimalust luua kontaktpunkt, 
mis võimaldaks läbi viia kooskõlastatud 
hindamis- või ühismenetlusi, kui on tarvis 
teha mitmeid keskkonnamõju hindamisi, 
näiteks piiriüleste projektide puhul, ning 
määratlemaks kohustuslike hindamiste 
erikriteeriumid.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Võimaliku piiriülese 
keskkonnamõjuga projektide korral 
loovad osalevad liikmesriigid ühise ja 
võrdselt tööjõuga esindatud 
kontaktpunkti, mis vastutab kogu 
protsessi eest. Projekti lõplikuks 
heakskiitmiseks on vaja kõigi asjaomaste 
liikmesriikide nõusolekut.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Läbivaadatud direktiiv 2011/92/EL 
peaks ka tagama keskkonnakaitse 
paranemise, ressursside tõhusama 
kasutamise ning jätkusuutliku 
majanduskasvu toetamise Euroopas. 
Selleks tuleb ettenähtud menetlusi 
lihtsustada ja ühtlustada.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4) Viimase kümne aasta jooksul on 
poliitika kujundamisel suurenenud selliste 
keskkonnaküsimuste tähtsus nagu 
ressursitõhusus ja jätkusuutlikkus, 
bioloogilise mitmekesisuse kaitse, 
maakasutus, kliimamuutus ning loodus-
ja inimtekkeliste katastroofide oht.
Seepärast peaks neist keskkonnale 
tõenäoliselt märgatavat mõju omavate 
riiklike või eraprojektide hindamisel ja 
otsuste langetamisel saama tähtsad
elemendid, eelkõige taristuprojektide 
puhul.

Kuna komisjon ei ole kehtestanud 
suuniseid direktiivi kohaldamiseks ajaloo-
ja kultuuripärandi säilitamisele, esitab 
komisjon direktiivi paremaks 
rakendamiseks kriteeriumide ja näitajate 
loetelu.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Keskkonnaalaste kriteeriumide 
arvessevõtmisel kõikides projektides võib 
olla ka ebasoodsaid tagajärgi, kui 
menetluskord muutub keerukamaks ja loa 
andmise ja kinnitamise iga etapp pikeneb. 
See võib suurendada kulusid ja kujutada 
endast koguni ohtu keskkonnale, kui 
taristuprojektide lõpuleviimine kestab 
väga kaua. 
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Taristuprojektide 
keskkonnaküsimused ei tohiks varjutada 
asjaolu, et mis tahes projekt avaldab mõju 
keskkonnale ja et keskenduda tuleks 
projekti kasulikkuse ja selle 
keskkonnamõju vahelise tasakaalu 
leidmisele.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Komisjon võttis teatises
„Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava” 
endale ülesande võtta direktiivi 
2011/92/EL läbivaatamisel arvesse 
laiemaid ressursitõhususe alaseid 
kaalutlusi.

(5) Komisjon võttis teatises
„Ressursitõhusa Euroopa tegevuskava” 
endale ülesande võtta direktiivi 
2011/92/EL läbivaatamisel arvesse 
laiemaid ressursitõhususe ja 
jätkusuutlikkuse alaseid kaalutlusi.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kliimamuutused kahjustavad jätkuvalt
keskkonda ja ohustavad majanduse
arengut. Seega tuleks suurendada liidu 
keskkonnaalast, sotsiaalset ja 
majanduslikku vastupanuvõimet, et
kliimamuutustega kogu ELi territooriumil 
tõhusalt toime tulla. Kliimamuutustega
kohanemise ja nende mõju vähendamise 

(9) Kliimamuutus kujutab keskkonnale
jätkuvalt ohtu ja ohustab majanduse
arengu prognoositavust. Seega tuleks 
suurendada liidu keskkonnaalast, 
sotsiaalset ja majanduslikku 
vastupanuvõimet, et kliimamuutusega kogu 
ELi territooriumil tõhusalt toime tulla.
Kliimamuutusega kohanemise ja selle mõju 
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meetmeid tuleb võtta paljudes ELi õiguse 
valdkondades.

vähendamise meetmeid tuleb võtta
viivitamatult paljudes ELi õiguse 
valdkondades.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(13) Kogemus on näidanud, et 
tsiviilhädaolukorras võib direktiivi 
2011/92/EL sätete järgimine olla kahjulik,
ning seetõttu tuleks kehtestada sätted, 
millega lubataks liikmesriikidel
erandkorras kõnealune direktiiv 
rakendamata jätta projektide suhtes, mille 
ainus eesmärk on reageerida 
tsiviilhädaolukordadele, tingimusel et 
selle kohta edastatakse komisjonile ja 
asjaomasele üldsusele õigeaegselt 
asjakohane teave, milles põhjendatakse 
tehtud valikut, ning muid võimalikke 
alternatiive on nõuetekohaselt arvesse 
võetud. Piiriüleste projektide puhul peaks 
komisjon võtma endale vajaduse ja 
võimaluse korral ennetava ja toetava rolli.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kui pädev asutus määrab kindlaks, kas 
projektil on tõenäoliselt oluline 
keskkonnamõju, peaks ta 
sõelumismenetluse tõhusaks 
kohaldamiseks tegema kindlaks kõige 
sobivamad kriteeriumid, mida arvesse 
võtta, ning kasutama muude ELi 
õigusaktide kohaselt tehtud hindamiste 
tulemusel saadud teavet. Sellega seoses on 

(16) Kui pädev asutus määrab kindlaks, kas 
projektil on tõenäoliselt oluline 
keskkonnamõju, peab ta 
sõelumismenetluse tõhusaks ja 
läbipaistvaks kohaldamiseks tegema
selgelt ja rangelt kindlaks kõige 
sobivamad kriteeriumid, mida arvesse 
võtta, ning kasutama muude ELi 
õigusaktide kohaselt tehtud hindamiste 
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asjakohane täpsustada sõelumisotsuse sisu, 
eelkõige juhul, kui keskkonnamõju 
hindamist ei nõuta.

tulemusel saadud teavet. Sellega seoses on 
asjakohane täpsustada sõelumisotsuse sisu, 
eelkõige juhul, kui keskkonnamõju 
hindamist ei nõuta.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 13

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 kõigi
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.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Läbipaistvuse ja vastutustundlikkuse 
tagamiseks tuleks pädevalt asutuselt nõuda, 
et ta põhjendaks teatavale projektile 
teostusloa andmist ning märgiks ära, et ta 
on arvesse võtnud läbiviidud 
konsultatsioonide tulemusi ja asjaomast 
kogutud teavet.

(20) Läbipaistvuse ja vastutustundlikkuse 
tagamiseks tuleks pädevalt asutuselt nõuda, 
et ta põhjendaks igakülgselt ja 
üksikasjalikult teatavale projektile 
teostusloa andmist ning märgiks ära, et ta 
on arvesse võtnud asjaomase üldsusega
läbiviidud konsultatsioonide tulemusi ja
kogu asjaomast kogutud teavet. Kui 
nimetatud tingimus ei ole nõuetekohaselt 
täidetud, tuleb asjaomasele üldsusele 
tagada otsuse vastu kaebuse esitamise 
õigus.

Muudatusettepanek 15

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 projektiga kaasnevate 
ehitustööde ja hilisema käitamise olulise 
kahjuliku mõju seireks. Selline seire ei 
tohiks dubleerida või suurendada muude 
liidu õigusaktide kohaselt nõutud seiret. 
Kui seire näitab prognoosimatu kahjuliku 
mõju esinemist, tuleks ette näha kord 
asjakohaste parandusmeetmete võtmiseks.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Üldsuse kaasamine vastavalt 
Århusi konventsioonile otsuste tegemisse 
varases staadiumis on äärmiselt tähtis 
tagamaks, et otsustajad võtaksid arvesse 
arvamusi ja murettekitavaid küsimusi, mis 
võivad nimetatud otsuste puhul olulised 
olla, suurendades seeläbi vastutust 
protsessi eest ja selle läbipaistvust, 
parandades otsuste sisulist kvaliteeti ja 
aidates kaasa üldsuse keskkonna-alase 
teadlikkuse parandamisele.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28)Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
milleks on tagada keskkonna ja inimeste 
tervise kõrgetasemeline kaitse ja 
kehtestada selleks projektide 
keskkonnamõju hindamise 
miinimumnõuded, ei saa liikmesriigid 
üksinda saavutada, ning 
keskkonnaprobleemide ulatuse, 
raskusastme ja piiriülese laadi tõttu on neid 
eesmärke parem saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(28) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
milleks on tagada keskkonna ja inimeste
elukvaliteedi ja tervise kõrgetasemeline 
kaitse ja kehtestada selleks projektide 
keskkonnamõju hindamise 
miinimumnõuded, ei saa liikmesriigid 
üksinda saavutada, ning 
keskkonnaprobleemide ulatuse, 
raskusastme ja piiriülese laadi tõttu on neid 
eesmärke parem saavutada liidu tasandil, 
võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa 
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega.
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Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

– ehitustööde või muude projektide või 
kavade teostamine,

– ehitiste või projektide või kavade 
lammutustööd,
– muu looduskeskkonda ja maastikku 
mõjutav sekkumine, kaasa arvatud 
maavarade kaevandamine.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lõikele 2 lisatakse järgmine mõiste: (b) lõikele 2 lisatakse järgmised mõisted:

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„g a)„bioloogiline mitmekesisus” –
hõlmab kõiki taime- ja loomaliike ja 
nende elupaiku ning tähendab mis tahes 
päritoluga elusorganismide mitmekesisust 
muu hulgas maismaa-, mere- ja teistes 
veeökosüsteemides ning neid hõlmavates 
ökoloogilistes kogumites; see hõlmab 
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liigisisest, liikidevahelist ja ökosüsteemide 
mitmekesisust;”

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„g b)„parandusmeetmed” – täiendavad 
leevendus- ja/või hüvitusmeetmed, mida 
arendaja võib võtta selleks, et heastada 
prognoosimatu kahjulik mõju või projekti 
rakendamise käigus kindlakstehtud 
bioloogilise mitmekesisuse summaarne 
vähenemine, nt selline, mis võib tuleneda 
juba teostusloa saanud projekti ehitamise 
või käitamise mõju mittepiisavast 
leevendamisest;”

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„sõltumatu” – suuteline andma 
tehnilist/teaduslikku objektiivset ja 
igakülgset hinnangut, milles pädeval 
asutusel, arendajal ja/või riiklikel, 
piirkondlikel või kohalikel ametiasutustel 
puudub igasugune tegelik, tajutav või 
ilmne huvide konflikt.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„ühismenetlused” – ilma et see piiraks 
muude asjaomaste liidu õigusaktide sätete 
kohaldamist, väljastab pädev asutus 
ühismenetluse raames ühe 
keskkonnamõju hinnangu, ühendades 
selles ühe või mitme ametiasutuse 
hinnangud;

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„visuaalse mõju hindamine” – visuaalset 
mõju määratletakse kui ehitatud või 
loodusliku maastiku või linnastunud 
alade välimuse muutust arendustegevuse 
tõttu, mis võib olla nii soodne 
(parandamine) kui ka ebasoodne 
(kahjustamine). Visuaalse mõju 
hindamine hõlmab ka kaitse all olevate 
ehitiste või selliste ehitiste lammutustöid, 
mille strateegilises rollis seoses mingi 
koha või maastikuga on juurdunud kindel 
ettekujutus. See hõlmab ka geoloogilise 
topograafia ilmselget muutust ning teisi 
takistusi nagu ehitised või müürid, mis 
piiravad loodusvaadet ja vähendavad 
maastiku harmooniat. Visuaalset mõju 
hinnatakse suurel määral kvalitatiivsete
otsuste alusel, mis puudutavad maastiku 
väärtustamist inimeste poolt, maastiku ja 
inimeste vahelist toimet ning väärtust, 
mida see asukohale annab (genius loci);
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Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„lihtsustamine” – formaalsuste 
vähendamine, ühismenetluste ja 
koordineerimisvahendite loomine, et 
asjaomaste asutuste läbiviidud 
hindamised ühendada. Lihtsustamine 
hõlmab ka ühiste kriteeriumide loomist, 
aruannete esitamise tähtaegade 
lühendamist ning objektiivsete ja 
teaduslike hindamiste tugevdamist;

Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„3. Liikmesriigid võivad – igal üksikjuhul 
eraldi ja kui siseriiklikes õigusaktides on 
nii sätestatud – otsustada mitte kohaldada 
käesolevat direktiivi sellistele projektidele, 
mille ainus eesmärk on riigikaitse või 
tsiviilhädaolukorras reageerimine, kui nad 
leiavad, et selline kohaldamine võib 
nimetatud eesmärke kahjustada, eeldusel et 
nad on muid võimalusi nõuetekohaselt 
hinnanud ja põhjendavad oma lõplikku 
valikut komisjonile.”

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv



AD\940716ET.doc 17/36 PE507.937v02-00

ET

Artikkel 1 – punkt 2 – sissejuhatav osa
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõiked 3 ja 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Artikli 2 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

(2) Artikli 2 lõiked 3 ja 4 asendatakse 
järgmisega:

Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„3. Selliste projektide, sealhulgas 
piiriülese mõjuga projektide suhtes, mille 
keskkonnamõju hindamise kohustus 
tuleneb samaaegselt käesolevast direktiivist 
ja muust liidu õigusaktist, kohaldatakse 
kooskõlastatud või ühist menetlust, mis 
vastab ühenduse asjaomaste õigusaktide
kõikidele nõuetele. Kohaldatakse kõige 
rangemat õigusakti.

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punktid a, b, c, c a ja d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) elanikkond, inimeste tervis ja 
bioloogiline mitmekesisus, pöörates erilist 
tähelepanu nõukogu direktiivi 
92/43/EMÜ(*) ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2009/147/EÜ(**) 
kohaselt kaitstud liikidele ja elupaikadele, 
ning soov vältida bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemist;
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b) maa, muld, vesi, õhk ja
kliimamuutused;

b) maa, muld, vesi, õhk ja kliima;

c) aineline vara, kultuuripärand ja 
maastik;

c) aineline vara ja maastik;

c a) kultuuripärandi kaitse vastavalt 
Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõike 3 
neljandale lõigule.

d) punktides a, b, ja c osutatud elementide 
vastastikune mõju;

d) punktides a, b, c ja c a osutatud 
elementide vastastikune mõju, samuti 
nende elementide kumulatiivne ja 
piiriülene mõju;

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(- a) lõiget 2 muudetakse järgmiselt:
„2. Kui artikli 2 lõikest 4 ei tulene teisiti, 
teevad liikmesriigid II lisas loetletud 
projektide puhul sõelumismenetlusega
kindlaks, kas projekti hinnatakse 
artiklite 5–10 kohaselt.
Arendaja võib otsustada II lisas loetletud 
projektide puhul enda projekti suhtes 
sellise hindamise kasuks, mis on 
kooskõlas artiklitega 5–10. 
Liikmesriikide poolt toimub 
kindlakstegemine järgneva abil:
a) üksikjuhtumite uurimine 
või
b) liikmesriigi enda kehtestatud künnised 
või tingimused.
2 a. Lõike 2 alusel künniseid või tingimusi 
kehtestades peavad liikmesriigid püüdma 
kehtestada paindlikud miinimumkünnised 
ja kriteeriumid, et mitte jätta välja ühtegi 
avaliku või erasektori projekti, millel võib 
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olla oluline kahjulik mõju keskkonnale; 
alapunkti b kohaldamise korral tuleb 
künniste või tingimuste kehtestamisel 
üldsusega konsulteerida.”
Pädev asutus võib teha otsuse, et II lisas 
loetletud projekti suhtes ei kohaldata 
hindamist vastavalt artiklitele 5-10, kui ta 
on veendunud, et nimetatud projektil 
puudub tõenäoliselt oluline kahjulik mõju 
keskkonnale.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„3. II lisas loetletud projektide kohta esitab 
arendaja teavet projekti laadi, selle 
võimaliku keskkonnamõju kohta ning 
olulise mõju vältimiseks ja vähendamiseks 
kavandatud meetmete kohta. Esitatava 
teabe täpne loetelu on esitatud II.A lisas.”

„3. II lisas loetletud projektide kohta esitab 
arendaja teavet projekti laadi ja selle 
võimaliku olulise kahjuliku
keskkonnamõju kohta, välja arvatud nende 
projektide kohta, mis ei vasta 
liikmesriikide poolt lõike 2 alapunkti b 
kohaselt kehtestatud künnistele või 
tingimustele või ei ületa neid. Esitatava 
teabe täpne loetelu on esitatud II.A lisas.
Nimetatud teave tuleb teha üldsusele 
kättesaadavaks enne lõike 2 kohast 
kindlakstegemist.”

Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 alusel üksikjuhtumeid uurides 
või künniseid või tingimusi kehtestades

4. II lisas nimetatud projektide puhul
võtab pädev asutus arvesse 
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võtab pädev asutus arvesse 
valikutingimusi, mis on seotud projekti 
laadi ja asukohaga ning projekti võimaliku
keskkonnamõjuga. Valikutingimuste täpne 
loetelu on esitatud III lisas.“

valikutingimusi, mis on seotud projekti 
laadi ja asukohaga ning projekti võimaliku 
keskkonnamõjuga. Valikutingimuste täpne 
loetelu on esitatud III lisas.

Muudatusettepanek 33

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

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, võttes arvesse arendaja poolt lõike 
3 kohaselt esitatud teavet ja võttes 
vajaduse korral arvesse muude liidu 
õigusaktide kohaselt tehtud 
keskkonnamõju uuringute, esialgse 
kontrolli või hindamiste tulemusi. Kui 
pädev asutus otsustab, et projekti suhtes ei 
ole vaja läbi viia keskkonnamõju 
hindamist vastavalt artiklitele 5-10, kuna 
nimetatud projekt ei vasta liikmesriigi 
poolt lõike 2 punkti b kohaselt kehtestatud 
künnisele või tingimustele või ei ületa 
neid, siis tehakse selline otsus üldsusele 
kättesaadavaks. Muudel juhtudel lõike 2
kohases otsuses:

Muudatusettepanek 34

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

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 

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 
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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.

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

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„1. Kui projekti keskkonnamõju artiklite 
5–10 kohaselt hinnatakse, koostab arendaja 
keskkonnaaruande, kasutades 
akrediteeritud sõltumatu eksperdi abi, nii 
nagu see on määratletud artikli 1 lõike 2 
punktis f a. Keskkonnaaruanne põhineb 
käesoleva artikli lõike 2 kohasel otsusel 
ning sisaldab teavet, mida võidakse 
põhjendatult nõuda kavandatava projekti 
keskkonnamõju kohta teadlike otsuste 
tegemiseks, sealhulgas vajaduse korral 
visuaalse mõju hinnangut, võttes arvesse 
praegusi teadmisi ja hindamismeetodeid, 
projekti laadi, tehnilist võimsust ja 
asukohta, võimaliku mõju laadi ja
kavandatava projekti alternatiive.
Keskkonnaaruandes esitatava teabe täpne 
loetelu on esitatud IV lisas.

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus määrab pärast 2. Pädev asutus määrab pärast 
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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:

konsulteerimist artikli 6 lõikes 1 osutatud 
ametiasutustega, arendajaga ja asjaomase 
üldsusega kindlaks arendaja poolt 
keskkonnaaruandes käesoleva artikli 
lõike 1 kohaselt IV lisas esitatava teabe 
ulatuse ja üksikasjalikkuse astme, kui 
ettevõtja seda taotleb. Eelkõige määrab ta 
kindlaks järgmise:

Muudatusettepanek 37

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 
nõuetekohaselt selgitanud.

Pädev asutus peab tagama, et aruande on 
koostanud või kinnitanud käesoleva artikli 
lõikes 3 osutatud akrediteeritud, 
sõltumatud ja tehniliselt pädevad 
eksperdid. Edaspidi võib arendajalt 
täiendavat teavet taotleda siis, kui see on 
õigustatud uute asjaoludega.

Muudatusettepanek 38

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

a) arendaja võib samuti taotleda, et 
keskkonnaaruande koostavad sõltumatud
eksperdid.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 5



AD\940716ET.doc 23/36 PE507.937v02-00

ET

Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 40

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

Muudatusettepanek 41

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 kooskõlas lõike 4 
sätetega kindlaks sõltumatute ja tehniliselt 
pädevate ekspertide kasutamise ja 
väljavalimise üksikasjaliku korra (nt 
vajalik kvalifikatsioon, hindamisülesande 
määramine, litsentsid ja tegevusest
kõrvaldamise sanktsioonid).
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 6 – alapunkt b – sissejuhatav osa
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 6 – lõiked 7 ja 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõige 7: b) lisatakse lõiked 7 ja 8:

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Et tagada asjaomase üldsuse 
tulemuslik osalemine otsuste tegemisel, 
tagavad liikmesriigid üldsusele igal ajal 
lihtsa ja kiire juurdepääsu käesolevast 
direktiivist tulenevaid kohustusi täitvatele 
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asutustele ja teabele ja nende 
kontaktandmed, olenemata ühestki 
käimasolevast projektist, mille 
keskkonnamõju tuleb hinnata, ning 
pöörates nõuetekohast tähelepanu üldsuse 
poolt esitatud märkustele ja arvamustele.

Muudatusettepanek 45

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
nii ehitamis- kui ka käitamisetapi olulise 
kahjuliku keskkonnamõju seireks, mille 
abil hinnata leevendus- ja hüvitusmeetmete 
rakendamist ja tõhusust ning kindlaks teha
oluline kahjulik mõju, mida ei suudetud 
prognoosida, ja/või bioloogilise 
mitmekesisuse summaarne vähenemine 
ning lihtsustada parandusmeetmete 
võtmist.

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Seirega jälgitavate näitajate liik ja seire 
kestus on proportsionaalne kavandatava 
projekti laadi, asukoha ja mahuga ning 
projekti keskkonnamõju olulisusega. 
Selliste ehitamis- ja käitamisetappide seire 
tulemused esitatakse pädevale asutusele 
ning levitatakse aktiivselt 
direktiivis 2003/4/EÜ sätestatud korras. 
Vajaduse korral võib kasutada muudest 
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liidu õigusaktidest tulenevat seire korda.

Muudatusettepanek 47

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 käigus tehakse kindlaks oluline 
kahjulik mõju, mida ei suudetud 
prognoosida, peab arendaja võtma 
parandusmeetmeid. Arendajate, tehniliselt 
pädevate ekspertide ja/või riiklike 
ekspertide suhtes võidakse kasutada 
karistusi ja/või sanktsioone, kui kahjulik 
keskkonnamõju, mida ei suudetud 
prognoosida, on tekkinud hooletuse või 
akrediteerimisstandardite tõsise rikkumise 
tulemusel. Arendaja ettepanekud 
parandusmeetmete kohta tehakse 
avalikult kättesaadavaks ja need 
kinnitatakse pädeva(te) asutus(t)e poolt, 
kes tagab (tagavad) nende vastavuse.

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Sõltuvalt kavandatava projekti laadist, 
keerukusest, asukohast ja mahust võib 
pädev asutus kõnealust tähtaega kuni
kolme kuu võrra pikendada; sellisel juhul 
teatab pädev asutus arendajale tähtaja 
pikendamise põhjused ja otsuse tegemise 
eeldatava kuupäeva.
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Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) asjaomase üldsuse õigus vaidlustada 
esitatud teave ja algatada kohtumenetlus 
vastavalt artiklile 11.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 9 – alapunkt b
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 9 – lõige 3 b (uus) ja lõige 3 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) lisatakse lõige 3: b) lisatakse lõiked 3, 4 ja 5:

„4. Üldsus võib teostusloa otsuse 
vaidlustada, sealhulgas teha taotluse selle 
kohta kohtumääruse väljaandmiseks, 
algatades kohtumenetluse kolme kuu 
jooksul alates pädeva asutuse poolt tehtud 
ametliku otsuse nõuetekohasest 
avaldamisest.
5. Pädev asutus või asutused tagavad, et 
teostusloa saanud projektidega 
alustatakse alles siis, kui vaidlustamise 
tähtaeg on möödas.”

Muudatusettepanek 51

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

(9 a) Pärast artiklit 9 lisatakse järgmine 
artikkel:
„9 a. Liikmesriigid tagavad, et pädev 
asutus või asutused, täites käesolevast 
direktiivist tulenevaid kohustusi, ei satu 
enda suhtes siduvate õigusaktide tõttu 
huvide konflikti.”

Muudatusettepanek 52

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:
a) lisatakse lõige 6:
„6. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
menetlus- ja vorminõuete rikkumise 
korral ei loeta teostusloa andmist 
õigustühiseks, kui sama otsus oleks 
eeldatavasti tehtud ka rikkumise 
puudumise korral. Selline olukord tekib 
eelkõige järgmistel juhtudel:
a) üksikisikutele või ametiasutustele ei ole 
hoolimata käesolevas direktiivis sätestatud 
pädevate asutuste või üldsuse osalemise 
nõudest osalemist võimaldatud, kuid 
vastavad huvid olid ebaolulised või 
nendega on otsuses arvestatud,
b) kui artikli 9 lõikes 1 nõutavad andmed 
on mittetäielikud või
c) käesoleva direktiivi kohaselt nõutav 
teatamine toimus valesti, kuid teatamisega 
saavutatud eesmärk täideti.
Sellega ei piirata liikmesriikide õigust 
sätestada siseriiklikes õigusaktides, et 
lisaks menetlusnormide rikkumisele peab 
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tegemist olema ka õigusrikkumisega.”
b) lisatakse lõige 7:
„7. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
valesti läbiviidud menetlusetappe võidakse 
parandada ka pärast otsuse tegemist, kui 
menetlusviga ei ole tõsine ega puuduta 
projekti põhiolemust. Liikmesriigid 
kindlustavad, et pädevad asutused teevad 
pärast vigase menetlusetapi parandamist 
ka uue, määramata tulemusega otsuse.” 

Muudatusettepanek 53

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2011/92/EL
I lisa – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) I lisasse lisatakse järgmine punkt:
4 a. Pealmaakaevandused ja sarnane 
vabas õhus teostatav kaevandamine.

(Käesoleva muudatuse vastuvõtmine eemaldab mõiste „pealmaakaevandused” direktiivi 
2011/92/EL II lisa lõike 2 (KAEVANDAMINE) punktist a automaatselt) 

Muudatusettepanek 55

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

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

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

Muudatusettepanek 56

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, 
õhu ja bioloogilise mitmekesisuse 
kasutamisest, sealhulgas 
hüdromorfoloogilised muudatused.

Muudatusettepanek 57

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, 
õhu ja bioloogilise mitmekesisuse 
kasutamine, sealhulgas 
hüdromorfoloogilised muudatused;

Muudatusettepanek 58

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 mõistliku
alternatiivse kasutamisega ning õnnetuste 
või katastroofide toimumise tõenäosusega 
ja projekti tundlikkusega selliste ohtude 
suhtes;

Muudatusettepanek 59

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j) 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);

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

Muudatusettepanek 60

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

ii) rannikuvööndid; ii) rannikuvööndid ja merekeskkond;

Muudatusettepanek 61

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;

Muudatusettepanek 62

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 
piirkonnad.

Muudatusettepanek 63

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 

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

Muudatusettepanek 64

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, õhk, maa, 
muld ja bioloogiline mitmekesisus) laadi ja 
koguse kirjeldus;

Muudatusettepanek 65

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) saasteainete heitest, mürast, 
vibratsioonist, valgusest, soojusest ja 
kiirgusest, häiringute tekitamisest ja 
jäätmete kõrvaldamisest;

c) saasteainete heitest, mürast, 
vibratsioonist, valgusest, soojusest ja 
kiirgusest, häiringute tekitamisest ja 
jäätmete kõrvaldamisest ja 
taaskasutamisest;

Muudatusettepanek 66

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) ohust inimeste tervisele, 
kultuuripärandile või keskkonnale (näiteks 

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

Muudatusettepanek 67

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Muudatusettepanek 68

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 esmajärjekorras
vältimiseks, seejärel vähendamiseks ja
viimase abinõuna 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.
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