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Muudatusettepanek 52
Peter Jahr

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.

Paljudel juhtudel on liiga keerulised ning 
pikenenud haldusmenetlused tekitanud 
viivitusi ning lisariske keskkonna 
kaitsmisel. Sellega seoses on käesoleva 
direktiivi üheks eesmärgiks menetluste 
lihtsustamine ning ühtlustamine. Arvesse 
võetakse võimalust kehtestada 
ainukontroll, et lubada kooskõlastatud 
hindamis- või ühismenetlusi, kui on tarvis 
läbi viia mitmeid keskkonnamõju 
hindamisi, näiteks piiriüleste projektide 
puhul, ning määratlemaks kohustuslike 
hindamiste erikriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Direktiivi 2011/92/EL on vaja muuta, et 
parandada keskkonnamõju hindamise 

(3) Direktiivi 2011/92/EL on vaja muuta, et 
parandada keskkonnamõju hindamise 
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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.

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 54
Peter Jahr

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.

Or. de

Muudatusettepanek 55
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Läbivaadatud direktiiv 2011/92/EL 
peab veel tagama keskkonnakaitse 
paranemise, ressursside tõhusama 
kasutamise ning jätkusuutliku kasvu 
toetamise Euroopas. Selleks tuleb 



AM\936912ET.doc 5/68 PE510.694v02-00

ET

ettenähtud protseduure lihtsustada ja 
ühtlustada.

Or. de

Muudatusettepanek 56
Daniël van der Stoep

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 katastroofioht ning 
seepärast peaks neist hindamisel ja otsuste 
langetamisel saama olulise kaaluga 
elemendid, eelkõige taristuprojektide 
puhul.

Or. nl

Muudatusettepanek 57
Philippe Boulland

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, bioloogiline mitmekesisus, 
kliimamuutused ja katastroofioht ning 
seepärast peaks neist hindamisel ja otsuste 
langetamisel saama tähtsad elemendid, 
eelkõige taristuprojektide puhul.

Or. fr
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Muudatusettepanek 58
Victor Boştinaru

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, 
kliimamuutused ning loodusõnnetuste või 
inimtegevusest tingitud katastroofi oht.
Seepärast peaks neist hindamisel ja otsuste 
langetamisel saama olulise kaaluga 
elemendid kõikide avaliku või erasektori 
projektide puhul, millel on tõenäoliselt 
oluline mõju keskkonnale, eelkõige 
taristuprojektide puhul.

Or. fr

Muudatusettepanek 59
Peter Jahr

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, bioloogiline mitmekesisus, 
kliimamuutused ja katastroofioht ning 
seepärast peaks neist hindamisel ja otsuste 
langetamisel saama olulise kaaluga 
elemendid, eelkõige taristuprojektide 
puhul.

Kuna komisjon ei ole kehtestanud ajaloo-
ja kultuuripärandi säilitamise direktiivi 
rakendussuuniseid, esitab komisjon 
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direktiivi parema rakendamise nimel 
kriteeriumite ja näitajate loetelu.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Keskkonnaalaste kriteeriumite 
arvessevõtmisel mistahes projektis võib 
olla ka ebasoodsaid tagajärgi, kui 
menetluskord muutub keerukamaks ja loa 
andmise ja kinnitamise iga etapp pikeneb, 
suurendades tegelikke kulusid ja 
kujutades endast koguni ohtu 
keskkonnale projekti väga pika kestuse 
tõttu.

Or. fr

Muudatusettepanek 61
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) Taristuprojektide 
keskkonnaküsimused ei tohiks varjutada 
asjaolu, et mistahes projekt avaldab mõju 
keskkonnale ja peaks keskenduma 
projekti kasulikkuse ja selle 
keskkonnamõju suhtele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 62
Victor Boştinaru

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 63
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa Liit on osaline ÜRO 
bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis 
(edaspidi „konventsioon”), mille kohaselt 
tuleb võimaluse ja vajaduse korral hinnata 
projektide olulist kahjulikku mõju 
konventsiooni artiklis 2 määratletud 
bioloogilisele mitmekesisusele, et sellist 
mõju vältida või vähendada nii palju kui 
võimalik. Selline mõju eelnev hindamine 
peaks aitama liidul saavutada 2010. aastal 
vastuvõetud põhieesmärki peatada 2020. 
aastaks bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemine ja ökosüsteemi teenuste 
kahjustumine ning need võimaluste piires 
taastada.

(7) Euroopa Liit on osaline ÜRO 
bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis 
(edaspidi „konventsioon”), mille kohaselt 
tuleb hinnata projektide olulist kahjulikku 
mõju konventsiooni artiklis 2 määratletud 
bioloogilisele mitmekesisusele, et sellist 
mõju vältida või vähendada nii palju kui 
võimalik. Selline mõju eelnev hindamine 
peaks aitama liidul saavutada 2010. aastal 
vastuvõetud põhieesmärki peatada 2020. 
aastaks bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemine ja ökosüsteemi teenuste 
kahjustumine ning need võimaluste piires 
taastada.

Or. fr
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Muudatusettepanek 64
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Euroopa Liit on osaline ÜRO 
bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis 
(edaspidi „konventsioon”), mille kohaselt 
tuleb võimaluse ja vajaduse korral hinnata 
projektide olulist kahjulikku mõju 
konventsiooni artiklis 2 määratletud 
bioloogilisele mitmekesisusele, et sellist 
mõju vältida või vähendada nii palju kui 
võimalik. Selline mõju eelnev hindamine 
peaks aitama liidul saavutada 2010. aastal 
vastuvõetud põhieesmärki peatada 2020. 
aastaks bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemine ja ökosüsteemi teenuste 
kahjustumine ning need võimaluste piires 
taastada.

(7) Euroopa Liit on osaline ÜRO 
bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis 
(edaspidi „konventsioon”), mille kohaselt 
tuleb võimaluse ja vajaduse korral hinnata 
projektide olulist kahjulikku mõju 
konventsiooni artiklis 2 määratletud 
bioloogilisele mitmekesisusele, et sellist 
mõju vältida või vähendada nii palju kui 
võimalik. Selline mõju eelnev hindamine 
võiks aidata liidul saavutada 2010. aastal 
vastuvõetud põhieesmärki peatada 2020. 
aastaks bioloogilise mitmekesisuse 
vähenemine ja ökosüsteemi teenuste 
kahjustumine ning need võimaluste piires 
taastada.

Or. nl

Muudatusettepanek 65
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Meetmed, mida võetakse keskkonnale 
avalduva olulise kahjuliku mõju 
vältimiseks, vähendamiseks ja võimaluse 
korral heastamiseks, peaksid aitama liidul 
vältida keskkonna kvaliteedi halvenemist 
ja bioloogilise mitmekesisuse hävimist 
kooskõlas konventsiooniga võetud 
kohustuste ning liidu bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia eesmärkide ja 
meetmetega aastani 2020.

(8) Meetmed, mida võetakse keskkonnale 
avalduva olulise kahjuliku mõju 
vältimiseks, peaksid aitama liidul vältida 
keskkonna kvaliteedi halvenemist ja 
bioloogilise mitmekesisuse hävimist 
kooskõlas konventsiooniga võetud 
kohustuste ning liidu bioloogilise 
mitmekesisuse strateegia eesmärkide ja 
meetmetega aastani 2020.

Or. fr
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Muudatusettepanek 66
Daniël van der Stoep

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 
meetmeid tuleb võtta paljudes ELi õiguse 
valdkondades.

välja jäetud

Or. nl

Muudatusettepanek 67
Philippe Boulland

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 
meetmeid tuleb võtta paljudes ELi õiguse 
valdkondades.

(9) Kliimamuutused kujutavad
keskkonnale jätkuvalt ohtu ja ohustavad 
majanduse arengu prognoositavust. Seega 
tuleks suurendada liidu keskkonnaalast, 
sotsiaalset ja majanduslikku 
vastupanuvõimet, et kliimamuutustega 
kogu ELi territooriumil tõhusalt toime 
tulla. Kliimamuutustega kohanemise ja 
nende mõju vähendamise meetmeid tuleb 
võtta paljudes ELi õiguse valdkondades.

Or. fr
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Muudatusettepanek 68
Victor Boştinaru

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 
meetmeid tuleb võtta paljudes ELi õiguse 
valdkondades.

(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 
meetmeid tuleb võtta viivitamatult paljudes 
ELi õiguse valdkondades.

Or. fr

Muudatusettepanek 69
Margrete Auken

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 
ainuke eesmärk on reageerida 
tsiviilhädaolukordadele, tingimusega, et 
selle kohta edastatakse õigeaegselt 
asjakohast teavet komisjonile ning 
põhjendatakse tehtud valikut, ja 
asjaomasele üldsusele, eeldusel, et teisi 
võimalusi on nõuetekohaselt arvesse 
võetud.

Or. en
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Selgitus

Arvamuse koostaja lähenemisviisi kohaselt muudatusettepanekus nr 5 püüab käesolev 
muudatusettepanek piirata direktiivi alusel kohaldatavaid erandeid selgete ja erandlike 
olukordadega. Siiski, tunnistades, et see võib olla äärmuslikes olukordades vajalik, kui on 
tegemist kodanikukaitsega ja õigeaegsed otsused on tähtsad, ei oleks realistlik muuta 
käesolev säte rakendatavaks vaid komisjoni eelneva loaga, vaid pigem tagada kohustuslike 
järelemeetmete võtmine olukorra ja tehtud valikute asjakohase põhjendamise kujul.

Muudatusettepanek 70
Victor Boştinaru

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 teatavas, 
ent rangelt määratletud ja piiritletud
olukorras kõnealune direktiiv rakendamata 
jätta.

Or. fr

Muudatusettepanek 71
Peter Jahr

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 teatavas 
olukorras kõnealune direktiiv rakendamata 
jätta.

Sellega seoses võtab käesolev direktiiv 



AM\936912ET.doc 13/68 PE510.694v02-00

ET

arvesse Espoo konventsiooni sätteid, mis 
piiriüleste projektide korral kohustavad 
osavõtvaid liikmesriike vastastikku 
teavitama ja konsulteerima. Selliste 
piiriüleste projektide puhul võtab 
komisjon endale vajaduse ja võimaluse 
korral ennetava ja toetava rolli.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Philippe Boulland

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 
asjakohane täpsustada sõelumisotsuse 
sisu, eelkõige juhul, kui keskkonnamõju 
hindamist ei nõuta.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 73
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kui pädev asutus määrab kindlaks, kas 
projektil on tõenäoliselt oluline 
keskkonnamõju, peaks ta 

(16) Kui pädev asutus määrab kindlaks, kas 
projektil on tõenäoliselt oluline 
keskkonnamõju, võiks ta 
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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 
asjakohane täpsustada sõelumisotsuse 
sisu, eelkõige juhul, kui keskkonnamõju 
hindamist ei nõuta.

sõelumismenetluse tõhusaks 
kohaldamiseks teha kindlaks kõige 
sobivamad kriteeriumid, mida arvesse 
võtta, ning kasutada muude ELi 
õigusaktide kohaselt tehtud hindamiste 
tulemusel saadud teavet. 

Or. nl

Muudatusettepanek 74
Victor Boştinaru

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 
asjakohane täpsustada sõelumisotsuse sisu, 
eelkõige juhul, kui keskkonnamõju 
hindamist ei nõuta.

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

Or. fr

Muudatusettepanek 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
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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.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Adina-Ioana Vălean

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.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Arendaja kohustus võtta keskkonnaaruandes arvesse projekti alternatiive võib arendajale 
tähendada suuri lisakulusid. Eelkõige nõuab väikseima keskkonnamõjuga alternatiivide 
väljaselgitamine projektide tähelepanelikku ja aeganõudvat läbivaatamist, mis ei ole 
planeeritud ning mille jaoks ei ole taotletud luba.
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Muudatusettepanek 77
Philippe Boulland

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;

Or. fr

Muudatusettepanek 78
Victor Boştinaru

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.

Or. fr
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Muudatusettepanek 79
Daniël van der Stoep

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, võib sisaldada
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.

Or. nl

Muudatusettepanek 80
Nikolaos Chountis

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. en
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Selgitus

Tugevdada projektide alternatiivide kohustuslikku kaasamist keskkonnaaruandesse.

Muudatusettepanek 81
Nikolaos Chountis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Selleks, et tagada 
keskkonnaaruannete täielikkus, piisav 
kvaliteet ja sõltumatus, peaks selliseid 
aruandeid koostama sõltumatud, 
akrediteeritud ja tehniliselt pädevad 
eksperdid teaduslikult objektiivsel viisil 
ning need peaks olema arendaja ja 
pädevate asutuste suhtes täiesti 
sõltumatud.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kindlustada ekspertide sõltumatus ja 
professionaalsus ning vältida igasugust mõjutamist.

Muudatusettepanek 82
Daniël van der Stoep

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 võib pädev asutus põhjendada
teatavale projektile teostusloa andmist ning 
märkida ära, et ta on arvesse võtnud 
läbiviidud konsultatsioonide tulemusi ja 
asjaomast kogutud teavet.
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Or. nl

Muudatusettepanek 83
Victor Boştinaru

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 üksikasjaliselt ja 
täielikult teatavale projektile teostusloa 
andmist ning märgiks ära, et ta on arvesse 
võtnud asjaomase üldsuse seas läbiviidud 
konsultatsioonide tulemusi ja kogu
asjakohast kogutud teavet. Juhul kui 
nimetatud tingimus ei ole nõuetekohaselt 
täidetud, tuleb asjaomasele üldsusele 
tagada õiguskaitsevahendi kasutamise 
võimalus.

Or. fr

Muudatusettepanek 84
Nikolaos Chountis

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. 
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Kui seire näitab prognoosimatu kahjuliku 
mõju esinemist, tuleks ette näha kord 
asjakohaste parandusmeetmete võtmiseks.

Or. en

Selgitus

Kui seire näitab kahjuliku mõju esinemist, on arendaja see, kes on kohustatud probleemi 
lahendamiseks võtma parandusmeetmeid.

Muudatusettepanek 85
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Üldsuse kaasamine otsuste 
tegemisse varases staadiumis on äärmiselt 
tähtis tagamaks, et otsustajad võtaksid 
arvesse arvamusi ja muresid, mis võivad 
nimetatud otsuste puhul olulised olla, 
suurendades seeläbi otsustusprotsessi 
aruandluskohustust ja läbipaistvust, 
parandades otsuste eriomast kvaliteeti ja 
aidates kaasa üldsuse keskkonna-alase 
teadlikkuse parandamisele.

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostaja muudatusettepaneku nr 7 lisa, kaasa arvatud osa, mis sätestab, et üldsuse 
kaasamine otsuste tegemisse peaks juhtuma varases staadiumis, et tagada osavõtu tõhusus 
ning positiivsus.

Muudatusettepanek 86
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Muudatusettepanek 87
Philippe Boulland

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 
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.

Or. fr

Muudatusettepanek 88
Margrete Auken
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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, inimeste 
tervise ja elukvaliteedi 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.

Or. en

Selgitus

Kinnitades arvamuse koostaja muudatusettepaneku nr 9 lisa, paigutab see eesmärkide 
loogilises loetelus elukvaliteedi pärast inimeste tervist.

Muudatusettepanek 89
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 
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mõjutav sekkumine, kaasa arvatud 
maavarade kaevandamine.

Or. en

Selgitus

Selleks, et saavutada kooskõla Euroopa Kohtu pretsedendiõigusega, peab säte selgitama, et 
keskkonnamõju hindamine on vajalik lammutustööde või dekomisjoneerimise korral, kuid 
ainult siis, kui otsus sellise lammutustöö kohta on kaalumisel. Vältima peab seda, et esialgne 
ehitustööde teostamise kohta läbiviidud keskkonnamõju hindamine juba hõlmab kohustust 
anda teavet 30 aasta jooksul toimuvate (või mittetoimuvate) dekomisjoneerimiste kohta. 
Vajalik teave ei ole sellises varases staadiumis kättesaadav.

Muudatusettepanek 90
Margrete Auken

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) lõike 2 punkt c asendatakse 
järgmisega:
c) „teostusluba” – pädeva asutuse või 
pädevate asutuste otsus, mis lubab 
arendajal projekti teostusega alustada, 
ilma et see piiraks õigust õigeaegsele 
läbivaatamisele enne kohtuistungit 
kooskõlas artikli 11 sätetega.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on muuta direktiivi 2011/92/EL algne tekst 
„teostusloa” kohta viisil, mis tagaks, et projektiga ei alustata, enne kui on saadud luba 
pädevatelt asutustelt ning eeldusel, et käimas ei ole ühtegi kohtuprotsessi.

Muudatusettepanek 91
Peter Jahr
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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:

Or. en

Muudatusettepanek 92
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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.

g) „keskkonnamõju hindamine“ – nii 
sõltumatu eksperdi kui ka pädeva asutuse 
ja arendaja poolt avaliku või erasektori 
projekti keskkonnaaruande koostamine, 
kohustuslike konsultatsioonide pidamine 
(sealhulgas asjaomase üldsuse ja 
keskkonnaasutustega), võttes teostusloa 
menetluses arvesse keskkonnaaruande ja 
konsultatsioonide tulemusi, ning otsuse 
kohta teabe esitamine vastavalt artiklitele 
5–10.

Or. fr

Muudatusettepanek 93
Peter Jahr

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

„ühismenetlused” – ilma et see piiraks 
muude asjaomaste liidu õigusaktide sätete 
kohaldamist, viib pädev asutus 
ühismenetluse raames läbi ühe 
keskkonnamõju hindamise ning ühendab 
selles ühe või mitme ametiasutuse 
hindamised.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Peter Jahr

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 95
Margrete Auken

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

„sõltumatu” – suuteline kasutama 
tehnilist/teaduslikku objektiivsust, mis on 
vaba pädeva asutuse, arendaja ja/või 
riiklike, piirkondlike ja kohalike 
ametiasutuste suunamisest või mõjust.

Or. en

Selgitus

Arvamuse koostaja uus muudatusettepanek nr 13 viitab riiklikele asutustele, kasutab 
üldisemaid mõisteid, mis sobivad paremini erinevate liikmesriikide erinevatesse 
haldusstruktuuridesse, ja nimetab piirkondlikke ja kohalikke tasandeid võrdväärseteks, kuna 
just nendel tasanditel võetakse vastu tähtsaid otsuseid.

Muudatusettepanek 96
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Visuaalse mõju hindamine” – nähtavat 
mõju määratletakse kui ehitatud või 
loodusliku maastiku ning linnastunud 
alade välimuse muutust arendustegevuse, 
mis võib olla nii soodne kui ka 
ebasoodne), tõttu. Visuaalse mõju 
hindamine hõlmab ka kaitse all olevate 
rajatiste või kindla asukoha või maastiku 
strateegilise rolliga traditsioonilist kujutist 
sümboliseerivate ehitiste lammutustöid. 
See hõlmab ka geoloogilise topograafia 
ilmselget muutust ning teisi takistusi nagu 
ehitised või seinad, mis piiravad 
loodusvaadet ja maastiku harmooniat. 
Visuaalset mõju hinnatakse suurel 
määral kvalitatiivsete hinnangute alusel, 
mis puudutavad maastiku tunnustamist ja 
interaktsiooni inimeste poolt ning 
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väärtust, mida see sellele asukohale 
annab (genius loci).

Or. en

Selgitus

Visuaalne mõju on tähtis muuhulgas ka rannikualadega seoses.

Muudatusettepanek 97
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 teisi võimalusi on nõuetekohaselt 
hinnatud ja nad põhjendavad oma 
lõplikku valikut komisjonile.

Or. en

Selgitus

Järgides arvamuse koostaja muudatusettepanekut nr 17 ja käesoleva dokumendi 
muudatusettepanekut nr 1, püüab käesolev muudatusettepanek vältida direktiivi erandite 
väärkasutamist riikliku julgeoleku või tsiviilhädaolukordade puhul. Siiski, võimalikel 
ekstreemsematel tsiviilkaitsega seotud juhtudel, kus õigeaegne otsustamine on vajalik, ei saa 
üldsusega konsulteerimist tagada. Selle asemel võiks olla piisav tagada kohustuslike 
järelemeetmete võtmine olukorra ja tehtud valikute asjakohase põhjendamise kujul komisjoni 
ees.
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Muudatusettepanek 98
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 
järgmistega:

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2011/92/EL artikli 2 lõike 3 komisjonipoolse muutmise ja täiendamise tõttu 
ettepanekus soovitatakse direktiivi olemasoleva teksti artikli 2 lõikest 4 loobuda.

Muudatusettepanek 99
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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, võidakse 
kohaldada kooskõlastatud või ühist 
menetlust, mis vastab ühenduse asjaomaste 
õigusaktide nõuetele.

Or. en

Selgitus

The principle of streamlining the various environmental assessments under one single 
procedure is fully supported, but the “one-stop-shop” approach as it stands in the proposal 
does not necessarily work. The various pieces of input are not necessarily available in a 
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timely fashion. If the developer is obliged to collect all data at the same time the risk of 
causing project delays is real. There is a lack of clarity regarding the actual feasibility of the 
one-stop-shop integration with the new clear time frame provided (new Art. 4.6 and Art. 6.7). 
The proposed changes should be feasible before making them compulsory.

Muudatusettepanek 100
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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. Kohaldada tuleb kõige 
rangemat õigusakti.

Or. en

Selgitus

Tegemist on sama muudatusettepanekuga kui arvamuse koostaja muudatusettepanek nr 19, 
sealhulgas täpsustus, mis eeldab, et asjaga seotud erinevate asjakohaste liidu õigusaktide 
kõik tingimused on täidetud. See hõlmab, nagu ka algne muudatusettepanek, viidet 
piiriülesele mõjule ning rangeima õigusakti kasutamisele.

Muudatusettepanek 101
Daniël van der Stoep

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt a
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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 ja inimeste tervis;

Or. nl

Muudatusettepanek 102
Philippe Boulland

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) maa, muld, vesi ja õhk;

Or. fr

Muudatusettepanek 103
Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) maa, muld, vesi, õhk ja kliima;

Or. en

Selgitus

Projekti otsese ja kaudse mõju hindamine kliimamuutuse suhtes tekitab suuri raskusi. Seda 
võimalikku mõju kliimamuutusele tuleb hinnata üleilmsel tasandil, mitte ühe projekti tasandil.
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Muudatusettepanek 104
Peter Jahr

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) aineline vara, kultuuripärand ja maastik; c) aineline vara, kultuuripärand ja maastik 
Euroopa Liidu lepingu artikli 3 kohaselt;

Or. en

Muudatusettepanek 105
Victor Boştinaru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) punktides a, b, ja c osutatud elementide 
vastastikune mõju, samuti nende tegurite 
kumulatiivsed ja piiriülesed mõjud;

Or. fr

Muudatusettepanek 106
Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-a) lõiget 2 muudetakse järgmiselt:
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„2. Kui artikli 2 lõikest 4 ei tulene teisiti, 
teevad liikmesriigid II lisas loetletud 
projektide puhul kindlaks, kas projekti 
hinnatakse artiklite 5–10 kohaselt.
Arendaja võib otsustada enda projekti 
puhul sellise hindamise kasuks, mis on 
kooskõlas artiklitega 5–10.
Liikmesriigid teevad oma otsuse
kindlaks järgneva abil:
(a) üksikjuhtumite uurimine
või
(b) endi kehtestatud künnised või 
tingimused.

Or. en

Selgitus

Võimalust kaasata II lisa projektid otse keskkonnamõju hindamise etappi tuleks julgustada, 
kuna see hoiaks kokku arendaja aega ning tagaks läbipaistvuse.

Muudatusettepanek 107
Victor Boştinaru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Pärast lõiget 2 lisatakse järgmine 
lõige:
„2 a. Lõike 2 alusel künniseid või 
tingimusi kehtestades peavad liikmesriigid 
püüdma kehtestada miinimumkünnised ja 
vähenõudvad tingimused, et mitte välja 
arvata ühtegi avaliku või erasektori 
projekti, millel võib olla oluline mõju 
keskkonnale;”

Or. fr
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Muudatusettepanek 108
Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 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.

II lisas loetletud projektide kohta esitab 
arendaja teavet projekti laadi, selle 
võimaliku olulise keskkonnamõju kohta 
ning olulise mõju vältimiseks ja 
vähendamiseks kavandatud meetmete 
kohta, välja arvatud nende projektide 
kohta, mis ei vasta liikmesriikide poolt 
lõike 2 punkti b kohaselt kehtestatud 
künnistele või tingimustele.

Or. en

Selgitus

The aim of the "screening" process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. The likelihood of a significant impact will 
determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the information 
required by the "screening" procedure is a duplication/anticipation of the Environment 
Report (Annex I projects). The Commission broadens a significant part of the EIA "scoping" 
process (Annex I) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in conflict with 
Commission's aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, that the scope 
of new criteria to be used by the competent authority in the "screening" process (Annex III) 
for Annex II projects implies that developers will have to provide as much information for 
Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I projects. If this is the 
case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is therefore requested 
to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also important is the 
fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Muudatusettepanek 109
Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõike 2 alusel üksikjuhtumeid uurides 
või künniseid või tingimusi kehtestades
võtab pädev asutus arvesse 
valikutingimusi, mis on seotud projekti 
laadi ja asukohaga ning projekti võimaliku 
keskkonnamõjuga. Valikutingimuste täpne 
loetelu on esitatud III lisas.”

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

Or. en

Selgitus

The aim of the “screening” process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. It is indeed the likelihood of a significant
impact that will determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the 
information to be provided in the new “screening” procedure looks like a duplication or 
anticipation of the Environment Report, as foreseen for Annex I projects only. In other words, 
the Commission proposal broadens a significant part of the EIA “scoping” process (normally 
limited to Annex I projects) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in 
conflict with Commission’s aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, 
that the scope of new criteria to be used by the competent authority in the “screening” 
process (Annex III) for Annex II projects implies that developers will have to provide as much 
information for Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I 
projects. If this is the case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is 
therefore requested to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also 
important is the fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

Muudatusettepanek 110
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 
võtab pädev asutus arvesse 
valikutingimusi, mis on seotud projekti 

4. Lõike 2 alusel üksikjuhtumeid uurides 
või künniseid või tingimusi kehtestades 
võtab pädev asutus arvesse 
valikutingimusi, mis on seotud projekti 



AM\936912ET.doc 35/68 PE510.694v02-00

ET

laadi ja asukohaga ning projekti võimaliku 
keskkonnamõjuga. Valikutingimuste täpne 
loetelu on esitatud III lisas.

laadi ja asukohaga ning projekti võimaliku 
keskkonnamõjuga. Selle uurimise tulemus 
tuleb avalikustada ja asjaomasel üldsusel 
peab olema õiguskaitsevahendi 
kasutamise võimalus. Valikutingimuste 
täpne loetelu on esitatud III lisas.

Or. fr

Muudatusettepanek 111
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 esitatud lõikes 3 
nimetatud teavet ja võttes vajaduse korral 
arvesse muude liidu õigusaktide kohaselt 
tehtud keskkonnamõju uuringute, esialgse 
kontrolli või hindamiste tulemusi. Kui
pädev asutus leiab, et artiklite 5–10 
kohaselt ei ole keskkonnamõju hindamine 
vajalik, tehakse kõnealune otsus üldsusele 
kättesaadavaks. Muudel juhtudel lõike 2 
kohases otsuses:

Or. en

Selgitus

Viide künnistele ei anna lisaväärtust ja muudab sätte ebaselgeks. Selgem oleks täpsustada, et 
juhul kui keskkonnamõju ei ole tarvis hinnata, tehakse selline otsus üldsusele teatavaks. 
Sõelumise ja määramise protsesside vahelisi dubleerimisi tuleks vältida.

Muudatusettepanek 112
Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) märgitakse ära, kuidas on arvesse 
võetud III lisa valikutingimusi;

a) märgitakse ära, milliseid III lisa 
valikutingimusi on arvesse võetud;

Or. en

Muudatusettepanek 113
Victor Boştinaru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) kirjeldatakse meetmeid, mis on ette 
nähtud olulise keskkonnamõju vältimiseks, 
ennetamiseks ja vähendamiseks juhul, kui 
on otsustatud, et artiklite 5–10 kohast 
keskkonnamõju hindamist ei ole vaja teha;

c) kirjeldatakse meetmeid, mis on ette 
nähtud olulise keskkonnamõju vältimiseks 
ja ennetamiseks juhul, kui on otsustatud, et 
artiklite 5–10 kohast keskkonnamõju 
hindamist ei ole vaja teha;

Or. fr

Muudatusettepanek 114
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 
laadist, keerukusest, asukohast ja mahust 

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 
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võib pädev asutus kõnealust tähtaega 
kolme kuu võrra pikendada; sellisel juhul 
teatab pädev asutus arendajale tähtaja 
pikendamise põhjused ja otsuse tegemise 
eeldatava kuupäeva.

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

Or. de

Muudatusettepanek 115
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 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. 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 ning 
võimaliku mõju laadi.

Or. en

Selgitus

The obligatory consideration of project alternatives by the developer in his environmental 
report may lead to significant additional effort for the developer. In particular, the 
identification of alternatives with the lowest impact on the environment demands a careful 
and time-consuming examination of projects which are not being planned and for which 
consent is not being applied for. Requiring the developer to provide a new inflexible detailed 
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list of information (Annex IV) in the “environmental report” will jeopardize the flexibility 
provided by Art. 5.2 allowing the competent authority to determine the “level of detail” 
needed for the “environment report”.

Muudatusettepanek 116
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 5 – lõige 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. 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, arendaja 
kontrollitud kavandatava projekti 
alternatiive. Keskkonnaaruandes esitatava 
teabe täpne loetelu on esitatud IV lisas.

Or. de

Muudatusettepanek 117
Victor Boştinaru

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



AM\936912ET.doc 39/68 PE510.694v02-00

ET

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.
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.

Or. fr

Muudatusettepanek 118
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

„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, sealhulgas 
vajaduse korral visuaalse mõju hindamise 
kohta, teadlike otsuste tegemiseks, võttes 
arvesse praegusi teadmisi ja 
hindamismeetodeid, projekti laadi, tehnilist 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 119
Adina-Ioana Vălean

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

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:

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

Or. en

Selgitus

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.



AM\936912ET.doc 41/68 PE510.694v02-00

ET

Muudatusettepanek 120
Peter Jahr

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

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:

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, kui 
ettevõtja seda taotleb. Eelkõige määrab ta 
kindlaks järgmise:

Or. de

Muudatusettepanek 121
Peter Jahr

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) menetluse üksiketapid ja nende kestus; välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 122
Peter Jahr

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

d) kavandatava projekti mõistlikud
alternatiivid ja nende konkreetne laad;

d) kavandatava projekti vajalikud 
alternatiivid, mida arendaja on 
kontrollinud;

Or. de

Muudatusettepanek 123
Margrete Auken

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) kavandatava projekti mõistlikud
alternatiivid ja nende konkreetne laad;

d) kavandatava projekti alternatiivid ja 
nende konkreetne laad, sealhulgas algne 
valik, võttes arvesse keskkonnamõju;

Or. en

Selgitus

Tegemist on sama muudatusettepanekuga kui arvamuse koostaja muudatusettepanek nr 27, 
sealhulgas täpsus, mis ütleb, et alusstsenaariumi (keskkonnaseisundi muutumine, kui projekti 
ei rakendata) uuring tuleb alternatiivina lisada, mida saaks kasutada võrdlusalusena projekti 
oodatava mõju määramisel.

Muudatusettepanek 124
Peter Jahr

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) teave, mida tuleb esitada teatava 
projekti või projektiliigi konkreetse laadi 

välja jäetud
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kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 125
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 ja 
tehniliselt pädevad eksperdid. Edaspidi 
võib arendajalt täiendavat teavet taotleda 
vaid siis, kui see on õigustatud uute 
asjaoludega ja pädev asutus on taotlust 
nõuetekohaselt selgitanud.

Or. fr

Muudatusettepanek 126
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 võib paluda abi käesoleva 
artikli lõikes 3 osutatud sõltumatutelt 
ekspertidelt. Edaspidi võib arendajalt 
täiendavat teavet taotleda vaid siis, kui see 
on õigustatud uute asjaoludega ja pädev 
asutus on taotlust nõuetekohaselt 
selgitanud.

Or. en
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Selgitus

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

Muudatusettepanek 127
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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.

Or. en

Selgitus

Kohustus kutsuda keskkondliku teabe tarvis pädev ekspert väljastpoolt, tekitab olulisi 
probleeme: see hoiab ära keskmiste ja suurte firmade vajaduse siseekspertiisi järele ja 
suretab majanduslikult välja väiksemad firmad. Kardetakse, et pädevate ekspertide 
kättesaadavus mõnes riigis ja/või konsulteeriva ühiskonna raames ei ole teatud probleemide 
lahendamiseks võimalik. „Sõltumatu ekspert” on pädev isik/organ, kes on ülevaatuse ajal 
tööst sõltumatu, ning juhtkond reastab need, kelle tööd parasjagu kontrollitakse.

Muudatusettepanek 128
Adina-Ioana Vălean

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

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

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 129
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 eksperdid aitasid pädeval 
asutusel koostada artikli 5 lõikes 2 osutatud 
otsust, ei tohi arendaja kasutada 
keskkonnaaruande koostamisel samu 
eksperte.

Or. en

Muudatusettepanek 130
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 

Liikmesriigid määravad kooskõlas lõike 4 
sätetega kindlaks sõltumatute ekspertide 
kasutamise ja väljavalimise üksikasjaliku 
korra (nt vajalik kvalifikatsioon, 
hindamisülesande määramine, litsentsid ja
tegevusest kõrvaldamise sanktsioonid).
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kõrvaldamine).

Or. en

Muudatusettepanek 131
Victor Boştinaru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Liikmesriigid määravad kindlaks 
akrediteeritud ja tehniliselt pädevate 
ekspertide kasutamise ja väljavalimise 
üksikasjaliku korra (nt vajalik 
kvalifikatsioon, hindamisülesande
määramine, litsentsid ja tegevusest 
kõrvaldamine). Euroopa Komisjon jätab 
endale õiguse kontrollida nende 
ekspertide sõltumatust ja valimisprotsessi 
käiku.

Or. fr

Muudatusettepanek 132
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – punkt b – sissejuhatav osa
2012/0297
Artiklid 7 ja 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en
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Muudatusettepanek 133
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 – punkt 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. Erandjuhul, kui kavandatava 
projekti laad, keerukus, asukoht või maht 
seda nõuab, võib pädev asutus kõnealust 
konsultatsiooni tähtaega kuni 60 päeva
võrra pikendada; sellisel juhul teatab pädev 
asutus arendajale tähtaja pikendamise 
põhjused.

Or. en

Muudatusettepanek 134
Peter Jahr

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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.

Or. de
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Muudatusettepanek 135
Heinz K. Becker

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Olenemata ühestki käimasolevast 
projektist, mille keskkonnamõju tuleb 
hinnata, tagavad liikmesriigid üldsusele 
igal ajal lihtsa juurdepääsu käesolevast 
direktiivist tulenevate kohustuste täitmist 
läbiviivatele asutustele ja teabele.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatus teeb üldsusel asutustega suhtlemise lihtsamaks, muuhulgas selleks, et 
pärida tulevase projekti võimalike tingimuste kohta, mis peab läbima keskkonnamõju 
hindamise, isegi enne seda, kui vastu on võetud otsus käesoleva direktiivi artiklite 5–10 
kohaldamise kohta. See toob kaasa jätkuva teabe ja avalikkuse kaasamise ja võib lõpuks ära 
hoida selle, et projektid, mis pidid läbima käesoleva direktiivi alusel keskkonnamõju 
hindamise, sellest pääsevad.

Muudatusettepanek 136
Victor Boştinaru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Et tagada asjaomase üldsuse tõhus 
osalemine lõikes 4 ette nähtud otsuste 
tegemisel, peab pädev asutus või asutused 
tõendama, et üldsuse poolt esitatud 
märkusi ja arvamusi võetakse arvesse. 
Toimuma peab tõeline arutelu ja pädev 
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asutus või asutused peavad vastama 
kõigile asjaomase üldsuse küsimustele.

Or. fr

Muudatusettepanek 137
Victor Boştinaru

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 märkuste, 
arvamuste, küsimuste ja vastuste
kokkuvõte;

Or. fr

Muudatusettepanek 138
Victor Boştinaru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selliste projektide puhul, millel on 
tõenäoliselt oluline kahjulik piiriülene 
mõju, esitab pädev asutus teabe selle 
kohta, et ta ei ole võtnud arvesse märkusi, 
mida mõjutatud liikmesriik sai artikli 7 
kohaselt toimuvate konsultatsioonide ajal.

Selliste projektide puhul, millel on 
tõenäoliselt oluline kahjulik piiriülene 
mõju, peab pädev asutus võtma arvesse 
märkusi, mida mõjutatud liikmesriik sai 
artikli 7 kohaselt toimuvate 
konsultatsioonide ajal.

Or. fr

Muudatusettepanek 139
Margrete Auken
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 projektile 
teostusluba mitte anda või artikli 5 lõikes 
1 osutatud keskkonnaaruanne läbi vaadata 
ja projekti muuta ning kas oleks vaja võtta 
täiendavaid leevendus- või 
hüvitusmeetmeid.

Or. en

Selgitus

Rääkides pädevate asutuste hindamisjärgsetest võimalustest oluliste negatiivsete 
keskkonnamõjude määramisel, tuleks peale teiste võimaluste nimetada ka teostusloa 
andmisest keeldumist.

Muudatusettepanek 140
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 

Kui pädev asutus otsustab anda projektile 
teostusloa, peab see sisaldama vajaduse 
korral meetmeid nii ehitamis- kui ka 
käitamisetapi olulise kahjuliku 
keskkonnamõju seireks, mille abil hinnata 
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ning kindlaks teha kahjulik mõju, mida ei 
suudetud prognoosida.

leevendus- ja hüvitusmeetmete 
rakendamist ja tõhusust ning kindlaks teha 
kahjulik mõju, mida ei suudetud 
prognoosida, ja/või bioloogilise 
mitmekesisuse summaarne vähenemine 
ning lihtsustada parandusmeetmete 
võtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Adina-Ioana Vălean

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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. 
Sellise seire tulemused esitatakse pädevale 
asutusele. Vajaduse korral võib kasutada 
muudest liidu õigusaktidest tulenevat 
seire korda.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 

Seirega jälgitavate näitajate liik ja seire 
kestus on proportsionaalne kavandatava 
projekti laadi, asukoha ja mahuga ning 
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projekti keskkonnamõju olulisusega. projekti keskkonnamõju olulisusega. 
Sellise ehitamis- ja käitamisetapi seire 
tulemused esitatakse pädevale asutusele 
ning levitatakse aktiivselt 
direktiivis 2003/4/EÜ sätestatud korras.

Or. en

Selgitus

Tegemist on sama muudatusettepanekuga kui arvamuse koostaja muudatusettepanek nr 33, 
kuid hõlmab ka täpsustust, et seire peaks toimuma ehitamis- ja käitamisetapis, ning andmete 
kättesaamisel pädeva asutuse poolt peab olema tagatud selle avaldamine direktiivi 
2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu sätte kohaselt.

Muudatusettepanek 143
Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vajaduse korral võib kasutada muudest 
liidu õigusaktidest tulenevat seire korda.

Kui seire käigus tehakse kindlaks oluline 
kahjulik mõju, mida ei suudetud 
prognoosida, peab arendaja võtma 
parandusmeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 144
Margrete Auken

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Kui järelevalve käigus tehakse 
kindlaks kahjulik mõju, mida ei suudetud 
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prognoosida, peab arendaja võtma 
parandusmeetmeid. Liikmesriigid 
tagavad, et kus 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, rakendatakse riiklikke 
õigusakte. Arendaja ettepanekud 
parandusmeetmete kohta tehakse 
avalikult kättesaadavaks ja need kinnitab 
pädev asutus või pädevad asutused, mis 
tagavad nende vastavuse.

Or. en

Selgitus

Tegemist on sama muudatusettepanekuga kui arvamuse koostaja muudatusettepanek nr 34, 
rõhutades vajadust luua kõik võimalikud kohustused riiklike seaduste kaudu ning neid 
korrakohaselt jõustama.

Muudatusettepanek 145
Peter Jahr

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de
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Muudatusettepanek 146
Margrete Auken

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kõikide teostusloaga ja selle erinevate võimalike järelmeetmetega seotud haldusmenetluste 
lahendamine minimaalse viivitusega on nii arendaja kui avalikkuse huvides. Seetõttu peaks 
informatiivsel osal olema selge maksimaalne tähtaeg.

Muudatusettepanek 147
Margrete Auken

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

On väga tähtis, et pädevad asutused annavad asjaomasele üldsusele teada nende õigusest 
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algatada kohtumenetlus vastavalt direktiivi 2011/92/EL artiklile 11, ning et nad tagavad
sellekohase vajaliku teabe.

Muudatusettepanek 148
Victor Boştinaru

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) asjaomasel üldsusel peab olema 
võimalus vaidlustada antud teavet ja 
liikmesriik peab tagama tõhusa 
õiguskaitsevahendi olemasolu tehtava 
otsuse osas;

Or. fr

Muudatusettepanek 149
Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Säte ei ole selge ja kumbagi – ei tähendust ega tagajärgi – pole võimalik korralikult 
määratleda. Kui tähendus peaks olema teabe avaldamine enne lõpliku otsuse teatamist 
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arendajale, siis tuleb säte kehtestuks tunnistada. Selliseid sätteid saab kuritarvitada 
korruptsiooni eesmärgil.

Muudatusettepanek 150
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 – alapunkt b – sissejuhatav osa
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 9 – lõiked 3 a ja b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Üldsus võib esitada õigusliku kaebuse, 
sealhulgas esitada avaldus induktiivse 
leevenduse kohta teostusloaga seoses ja 
algatades kohtumenetlust riikliku 
seadusandluse alusel ning maksimaalse 
kolmekuulise viivitusperioodi jooksul 
pärast ametliku otsuse väljakuulutamist ja 
avaldamist pädeva asutuse poolt.
5. Pädev asutus või asutused tagavad, et 
teostusloa saanud projektidega 
alustatakse alles siis, kui õigusliku 
kaebuse esitamise tähtaeg on möödas.

Or. en

Selgitus

Lõige 4 on suures osas arvamuse koostaja muudatusettepanek nr 37, väikeste erinevustega 
menetluse vastavuse osas riiklike õigusaktidega ja asutuste kohustuses teha nende otsused 
korrapäraselt üldsusele teatavaks. Lõige 5 on võetud raportööri selgitusest ning see tagab, et 
projektidega, hoolimata sellest, et neile on juba antud teostusluba, ei alustata enne kui 
tähtaeg õigusliku kaebuse esitamiseks on möödas.

Muudatusettepanek 151
Heinz K. Becker

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 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 
neid siduvate õigusaktide tõttu huvide 
konflikti.”

Or. en

Selgitus

Sellest saab asjaga seotud asutustele tugevam objektiivsuse ja erapooletuse tagatis ning on 
üks õppetund Euroopa Ombudsmani eriaruandest Euroopa Parlamendile 14. mail 
2012. aastal seoses Viini lennujaama laiendamisega. Sellel juhul väitis komisjon õigesti, et tal 
puudus igasugune õiguslik alus kodanike ja ombudsmani süüdistustega tegelemiseks pädeva 
asutuse huvide konflikti manifesti kohta.

Muudatusettepanek 152
Margrete Auken

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Artikli 11 lõige 2 asendatakse 
järgmisega:
„2. Liikmesriigid määravad kindlaks, 
mis etapis võib otsuseid, seadusi või 
tegevusetust vaidlustada, võimaldades 
lõike 1 alusel tehtud otsuse, tegevuse või 
tegevusetuse materiaalse või 
protsessuaalse õiguspärasuse 
vaidlustamise, sealhulgas ettekirjutuste 
taotlemise mehhanismi kasutamise.”

Or. en
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Selgitus

Direktiivi 2011/92/EL algse teksti laiemal kasutamisel on oluline tagada avalikkusele täielik 
õigus vaidlustada haldusotsuste õiguspärasus – nii materiaalsetel kui protsessuaalsetel 
põhjustel – enne projekti alustamist. Ettekirjutuste taotlemise mehhanism on üks sellistest 
garantiidest tagamaks, et enne kohtuotsust ei ole võimalik projektiga alustada ja seega 
tekitada keskkonnale kahju.

Muudatusettepanek 153
Peter Jahr

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:
(a) Lisatakse alljärgnev lõige 6:
„6. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
menetlus- ja vorminõuete rikkumise 
korral ei loeta loa andmist õigustühiseks, 
kui sama otsus oleks eeldatavasti tehtud 
ka rikkumise puudumise korral. Selline 
olukord tekib eelkõige järgmistel 
juhtudel:
a) üksikisikud või ametiasutused ei ole 
hoolimata käesolevas direktiivis sätestatud 
ametiasutuste või üldsuse osalemise 
nõudest osalenud, kuid vastavad huvid 
olid ebaolulised või nendega on otsuses 
arvestatud,
b) kui artikli 9 lõikes 1 nõutavad andmed 
on mittetäielikud või
c) selle direktiivi kohaselt nõutav 
teadaandmine toimus valesti, kuid 
teadaandega saavutatud teavituseesmärk 
täideti.
Liikmesriikide õigus reguleerida oma 
riigisiseste eeskirjade raames peale 
menetlusvigade ka õigusrikkumise nõuet 
jääb puutumata.”
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(b) Lisatakse alljärgnev lõige 7:
„7. Liikmesriigid võivad ette näha, et 
valesti läbiviidud menetlusetappe võidakse 
parandada ka pärast otsuse tegemist, kui 
menetlusviga ei ole raske ega puuduta 
projekti põhiolemust. Liikmesriigid 
kindlustavad, et pädevad asutused teevad 
ka pärast vigase menetlusetapi 
parandamist uue määramata tulemusega 
otsuse.” 

Or. de

Muudatusettepanek 154
Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Kui keskkonnamõju hindamise direktiiv teeks komisjoni ettepaneku kohaselt määramise 
kriteeriumid (nagu defineeritud IIa, III ja IV lisas) kohustuslikuks ning muudaks need 
tüüplahenduseks, ei oleks komisjonile delegeeritud volitused (artikkel 12a) piisavad nende 
lisade muutmiseks. Sellisel juhul oleks need kriteeriumid direktiivi oluline osa ja neid peaks 
muutma ainult õigusliku tavamenetluse kohaselt. Kas muudetakse delegeeritud õigusakte või 
tehakse lisade kriteeriumid vaid soovituslikuks.

Muudatusettepanek 155
Ana Miranda

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

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

Selgitus

Tegevus, mille tagajärgedel on maale, veele ja õhule reostav mõju, ja sellise tegevusega 
seotud projektid peaksid vaikimisi olema kohustatud läbima keskkonnamõju hindamise ja 
seega olema kaasatud direktiivi I lisasse.

Muudatusettepanek 156
Roger Helmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) II lisa lõike 2 punkti d alla lisatakse 
järgmine alapunkt:
„iv) settekivimite moodustistesse 
kogunenud nafta ja/või maagaasi 
uurimise ja hindamise eesmärgil 
puurimine.”

Or. en

Selgitus

Selleks et lubada kildagaasi ja nafta uurimist, peaks uurimise eesmärgil toimunud puurimine 
arvesse minema vaid II lisa määruses sätestatu kohta. Kildagaasi ja nafta kaevandamine jääb 
loomulikult kehtiva I lisa artikli 14 raamesse „Nafta ja maagaasi tootmine kaubanduslikul 
otstarbel, kui nafta tootmismaht on üle 500 tonni päevas ja maagaasi tootmismaht üle 
500 000 m3 päevas.”

Muudatusettepanek 157
Adina-Ioana Vălean



PE510.694v02-00 62/68 AM\936912ET.doc

ET

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) II lisa lõike 2 punkti d alla lisatakse 
järgmine alapunkt:
„iv) Kildagaasi kihti või muudesse sama 
madala või väiksema läbilaskvuse ja 
poorsusega settekivimite moodustistesse 
kogunenud nafta ja/või maagaasi 
uurimine.”

Or. en

Selgitus

Viide kildagaasile II lisas selgitab kildagaasi kaevandamistegevuse vastavuse kohustust 
komisjoni juhisele keskkonnamõju hindamise direktiivi rakendamise kohta projektide suhtes, 
mis on seotud tavatu süsivesiniku kaevandamise ja kasutamisega (detsember 2011). Samuti 
annab see õigusliku vastuse parlamendi 2012. aasta novembri määrusele 2011/2309, kus 
parlament palus täpsemaid, ajakohasemaid ja põhjalikumaid teaduslikke andmeid kildagaasi 
kohta, ja see on võimalik vaid siis kui kildagaasi kaevandamistegevus on lubatud.

Muudatusettepanek 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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.

Or. en
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Muudatusettepanek 159
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 160
Adina-Ioana Vălean

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 161
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 162
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 163
Jean-Pierre Audy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – lõige 2 – punkt c – alapunkt iii
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) mägi- ja metsapiirkonnad; välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 164
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ix) riiklike või piirkondlike õigusaktidega 
kaitstud piirkonnad või kohad;

Or. en

Muudatusettepanek 166
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – lõige 2 – punkt c – alapunkt viii b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

x) seismilised piikonnad või teised suure 
looduskatastroofide riskiga piirkonnad.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 168
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kaalutud alternatiivide tehniliste, 
asukohaga seotud ja muude aspektide 
kirjeldus (nt projekti kavand, tehniline 
võimsus, maht ja ulatus), sealhulgas 
keskkonda kõige vähem mõjutav 

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

Or. fr

Muudatusettepanek 169
Jean-Pierre Audy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4. Nende keskkonna elementide kirjeldus, 
mida kavandatud projekt tõenäoliselt 
oluliselt mõjutab.

Or. fr



PE510.694v02-00 68/68 AM\936912ET.doc

ET


