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LÜHISELGITUS

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

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

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

Arvamuse koostaja toetab terviklikku lähenemisviisi keskkonnamõju hindamise puhul, mis 
võiks tulevikus hõlmata ka muid seotud poliitikavaldkondi, näiteks bioloogilist mitmekesisust 
ja kliimamuutusi. Õigusakti selguse ja tugevdamise huvides teeb arvamuse koostaja mitu 
muudatusettepanekut, et tagada keskkonnakaitse kõrgeim tase:

– kaotada siseriikliku õiguse konkreetsetest õigusaktidest tulenevad erandid;

– üldsusel peaks olema õigus osaleda sõelumis- ja keskkonnamõju hindamise sisu määramise 
menetlustes;

– sõelumis- ja keskkonnamõju hindamise sisu määramise otsused tuleks otseselt ja 
õigeaegselt kohtulikult läbi vaadata; 

– keskkonnamõju hindamist tuleks kohaldada kogu projekti suhtes (mitte projekti osade 
suhtes nn vorsti viilutamise meetodil);

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

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

Olemasoleva keskkonnamõju hindamise edukal läbivaatamisel tuleb silmas pidada vajadust 
tagada, et keskkonnamõju reguleerimist ja tõhusat hindamist ning sellega seotud 
halduskulusid käsitletakse investeeringuna meie tulevasse keskkonda ja Euroopa kodanike 
tervisesse ja heaolusse.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Kui osas liikmesriikides kohaldatakse suuremat kaitset pakkuvaid eeskirju, siis tuleks jätkata 
nende kohaldamist vastavalt direktiivi 2011/92/EL põhjenduses 3 sätestatule.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 191 lõike 2 kohaselt peab liidu 
keskkonnapoliitika põhinema 
ettevaatusprintsiibil, ennetusmeetmete 
põhimõttel ning põhimõtetel, et 
keskkonnakahjustus tuleks esmalt 
kõrvaldada selle tekkekohas ja et saastaja 
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maksab.

Or. en

Selgitus

Keskkonnakaitse kõrgema taseme tagamiseks ohu korral ennetavate otsuste tegemise kaudu. 
See oli sätestatud direktiivi 2011/92/EL põhjenduses 2.

Muudatusettepanek 3

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

Or. en

Selgitus

Maakasutuse muutumine on olnud ökoloogilise jalajälje ilmne näitaja ja bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise ja muude mulla degradeerumise vormide kõige olulisem 
põhjustaja.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Direktiivi 2011/92/EL kohaldamisel 
tuleb tagada konkurentsil põhinev 
ettevõtluskeskkond eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate jaoks, et 
toetada arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat 
majanduskasvu kooskõlas komisjoni 

(12) Samal ajal kui liit peab tegelema 
jätkusuutlikuma ettevõtluskeskkonnaga,
eelkõige väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate jaoks, peaks direktiivi 
2011/92/EL rakendamine jääma 
peamiseks vahendiks keskkonna seisundi 
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teatises „Euroopa 2020. aastal – Aruka, 
jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu 
strateegia” seatud eesmärkidega.

halvenemise ennetamisel ning 
ressursitõhusama ja
keskkonnasäästlikuma majanduse 
edendamisel.

Or. en

Selgitus

Direktiivis käsitletakse teatavate avalike ja eraprojektide keskkonnamõju ning seetõttu peaks 
prioriteediks olema keskkonna ja inimeste tervise kaitsmine. Komisjoni teatises „Euroopa 
2020. aastal” käsitletakse arukat, jätkusuutlikku ja kaasavat majanduskasvu.

Muudatusettepanek 5

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, mille kohta tuleb 
asjakohast teavet edastada komisjonile ja 
asjaomasele üldsusele.

Or. en

Selgitus

Kui me soovime näha keskkonnanõudeid järgivaid projekte, siis peab kõnealune direktiiv 
olema võimalikult range. Teatavaid erandeid võib teha üksnes tsiviilhädaolukordadele 
reageerivate projektide suhtes. Komisjoni ja asjaomast üldsust tuleks vastavalt teavitada.



PE507.937v01-00 8/34 PA\930581ET.doc

ET

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Piiriülese keskkonnamõju 
hindamise konventsioonis (Espoo 
konventsioon) kehtestatakse osapooltele, 
kes on nõustunud konventsiooniga 
ühinema, kohustus viia läbi teatavate 
tegevuste keskkonnamõju hindamisi 
nende varajases kavandamisetapis. 
Konventsioonis on samuti sätestatud 
riikide üldine kohustus üksteist teavitada 
ja üksteisega konsulteerida kõikide 
oluliste kaalumisel olevate projektide 
osas, millel on tõenäoliselt 
märkimisväärne piiriülene kahjulik 
keskkonnamõju.

Or. en

Selgitus

Keskkonnaohud ei tunne riigipiire. Euroopa Ühendus allkirjastas Espoo konventsiooni 
25. veebruaril 1991 ja ratifitseeris selle 24. juunil 1997.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Üldsuse kaasamine otsuste 
tegemisse on äärmiselt oluline 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 
teadlikkuse parandamisele 
keskkonnaküsimustes.
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Or. en

Selgitus

Nendel, keda võivad projektiga seotud otsused mõjutada, on õigus saada asjakohast teavet ja 
olla kaasatud, et osaleda neid mõjutavate otsuste tegemisel.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 b) Århusi konventsiooniga, mille 
Euroopa Liit on allkirjastanud ja 
ratifitseerinud, antakse üldsusele õigused 
seoses teabele juurdepääsuga, üldsuse 
osalemisega ja kohtu poole pöördumisega 
otsustusprotsessis, mis on seotud 
kohalikku, riiklikku ja piiriülest 
keskkonda käsitlevate küsimustega.

Or. en

Selgitus

Århusi konventsioon on mitmepoolne keskkonnakokkulepe, mille kaudu suurendatakse 
kodanike võimalusi keskkonnaalasele teabele juurdepääsemisel, mis parandab 
keskkonnajuhtimise võrgustikku ja lisab uudsust mehhanismile, mis on loodud üldsuse 
otsustusprotsessis osalemise väärtuse suurendamiseks ja kohtu poole pöördumise tagamiseks.

Muudatusettepanek 9

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, 

(28) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
milleks on tagada keskkonna ja inimeste 
elukvaliteedi ja tervise kõrgetasemeline 
kaitse ja kehtestada selleks projektide 
keskkonnamõju hindamise 
miinimumnõuded, ei saa liikmesriigid 
üksinda saavutada, ning 
keskkonnaprobleemide ulatuse, 
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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.

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

Üks Euroopa Liidu keskkonnakaitsealaste õigusaktide strateegilisi eesmärke on elukvaliteedi 
parandamine.

Muudatusettepanek 10

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

g) „keskkonnamõju hindamine” –
keskkonnaaruande koostamine arendaja 
poolt, 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.

Or. en

Selgitus

Selguse huvides ja segaduse vältimiseks – keskkonnaaruande peab koostama pädev asutus.
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Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Euroopa bioloogilise mitmekesisuse järjepideva vähenemise tulemuseks on uued kohustused 
seoses bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenuste seisundi halvenemise peatamisega 
2020. aastaks ning nende taastamisega, kui see on teostatav. Seda määratlust on vaja selguse 
ja tugevdamise huvides, kuna keskkonnamõju hindamine on peamine vahend bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmisel nii loodusdirektiivides määratud asukohtades kui ka mujal.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„g b) „parandusmeetmed” – täiendavad 
leevendus- ja/või hüvitusmeetmed, mida 
arendaja võib võtta kahjuliku mõju, mida 
ei suudetud prognoosida, või projekti 
rakendamise käigus kindlaks tehtud mis 
tahes bioloogilise mitmekesisuse 
summaarse vähenemise heastamiseks, mis 
võivad tekkida puudujääkidest mõju 
leevendamisel, mis tuleneb sellise projekti 
ehitamisest või käitamisest, mille kohta on 
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teostusluba juba antud.”

Or. en

Selgitus

Parandusmeetmete määratlust on vaja selleks, et toetada arendajatele esitatavat nõuet võtta 
parandusmeetmeid, kui järelevalve käigus selgub, et leevendus- ja hüvitusmeetmed ei toimi 
või kui esineb märkimisväärset kahjulikku keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„g c) „sõltumatu” – suuteline kasutama 
tehnilist/teaduslikku objektiivsust, mis on 
vaba pädeva asutuse, arendaja ja/või riigi 
valitsuse suunamisest või mõjust.”

Or. en

Selgitus

Seda määratlust on vaja ekspertide sõltumatuse ja professionaalsuse kindlustamiseks.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„g d) „akrediteeritud ja tehniliselt 
pädevad eksperdid” ja „riiklikud 
eksperdid” – eksperdid, keda riiklikud 
akrediteerimisasutused peavad tänu 
nende kvalifikatsioonile, 
asjatundlikkusele ja kogemustele 
tehniliselt pädevateks, et koostada ja 
tõendada keskkonnaaruandeid või muud 
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käesoleva direktiivi kohast 
keskkonnaalast teavet.”

Or. en

Selgitus

Määratlust on vaja, kuna nii arendajalt kui ka pädevalt asutuselt nõutakse 
keskkonnaaruannete koostamiseks või tõendamiseks akrediteeritud ja tehniliselt pädevate 
ekspertide kasutamist. Akrediteeritud ja tehniliselt pädevate ekspertide kasutamist tuleks 
kohaldada sellise muu keskkonnateabe suhtes, mida saavad esitada või tõendada eksperdid, 
näiteks sõelumise ja määramise raames.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„g e) „sanktsioonid” – ekspertide 
akrediteerimisvolituste peatamine või 
nende äravõtmine või eksperdi riikliku 
eksperdikomisjoni liikmeks olemise 
peatamine või selle staatuse äravõtmine 
akrediteerimisstandardite tõsise rikkumise 
korral keskkonnaaruannete ja muu 
käesoleva direktiivi kohase 
keskkonnaalase teabe koostamisel või 
tõendamisel.”

Or. en

Selgitus

Sanktsioone tuleks kohaldada ekspertide suhtes, kelle puhul on leitud, et nende töö on hooletu 
või tõsiselt ebakvaliteetne.

Muudatusettepanek 16

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

„g f) „karistused” – karistuslikud 
rahatrahvid ja/või kohtu alla andmine, 
kus akrediteeritud eksperdid ja muud 
vastutavad osapooled võetakse vastutusele 
mis tahes hooletuse või muu tõsise 
rikkumise korral keskkonnaaruannete ja 
muu käesoleva direktiivi kohase 
keskkonnaalase teabe koostamisel või 
tõendamisel.”

Or. en

Selgitus

Karistusi tuleks kohaldada ekspertide suhtes, kelle puhul on leitud, et nende töö on hooletu 
või tõsiselt ebakvaliteetne. 

Muudatusettepanek 17

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„3. Liikmesriigid võivad – igal üksikjuhul 
eraldi ja kui siseriiklikes õigusaktides on 
nii sätestatud ning üksnes pärast 
üldsusega konsulteerimist – 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. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni kõikidest juhtumitest, mille 
puhul nad on sellist erandite tegemist 
kasutanud, nende põhjustest ja eesmärgile 
vastavusest.”

Or. en
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Selgitus

Kui me soovime näha keskkonnanõudeid järgivaid projekte, siis peab kõnealune direktiiv 
olema võimalikult range. Teatavaid erandeid võib teha üksnes tsiviilhädaolukordadele 
reageerivate projektide suhtes. Komisjoni ja asjaomast üldsust tuleks vastavalt teavitada.

Muudatusettepanek 18

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui me soovime näha keskkonnanõudeid järgivaid projekte, siis peab keskkonnamõju 
hindamise direktiiv olema võimalikult range. Siseriikliku õiguse konkreetsetest õigusaktidest 
tingitud erandite olemasolu korral ei ole keskkonnamõju hindamise direktiivi tõhus, 
ühetaoline ja asjakohane rakendamine tagatud. Lisaks tekitab see erand probleeme seoses 
kõikides liikmesriikides ülevõtmise kohustusega.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 2 – lõige 3
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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 
nõuetele. Kohaldada tuleb kõige rangemat 
õigusakti.

Or. en

Selgitus

Käesoleva direktiivi kohased piiriülese keskkonnamõju hindamise menetlused tuleb viia 
paremini kooskõlla Espoo konventsiooni, milles EL on osaline, nõuetega. Keskkonna ja 
inimeste tervise paremaks kaitseks tuleks kohaldada kõige rangemat õigusakti.

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 2 lõige 4 asendatakse 
järgmisega:
4. Ilma et see piiraks artikli 7 
kohaldamist, võivad liikmesriigid 
erandjuhul ja üksnes pärast üldsusega 
konsulteerimist teha teatava projekti 
puhul täieliku või osalise erandi 
käesoleva direktiivi sätetest.

Or. en

Selgitus

Läbipaistva ja tugeva protsessi tagamiseks on üldsusega konsulteerimine vajalik, kui 
liikmesriigid teevad otsuseid konkreetsete projektide kohta.
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Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Euroopa bioloogilise mitmekesisuse järjepideva vähenemise tulemuseks on uued kohustused 
seoses bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenuste seisundi halvenemise peatamisega 
2020. aastaks ning nende taastamisega, kui see on teostatav.

Muudatusettepanek 22

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

„Liikmesriigid võivad teha otsuse 
kohaldada mõlemaid alapunktides a ja b 
nimetatud võimalusi. Alapunkti b 
kohaldamise korral tuleb künniste või 
tingimuste kehtestamisel üldsusega 
konsulteerida.”

Or. en
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Selgitus

Kui liikmesriigid kehtestavad II lisa künniseid, siis on üldsusega konsulteerimine vajalik 
läbipaistva ja tugeva protsessi tagamiseks.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Me oleme sellise ettepaneku vastu, et arendaja poolt sõelumise eesmärgil esitatud andmed 
peavad hõlmama leevendusmeetmeid (artikli 4 lõige 3). Kuigi projektide puhul on olulise 
mõju vältimine ja vähendamine väga oluline, tuleks seda mõju hinnata ja töötada välja 
tõhusad leevendusmeetmed keskkonnamõju hindamisprotsessi kaudu. Sellega kaasneb tõsine 
oht, et arendajad kalduvad esitama sõelumisetapis dokumente, mis näevad välja nagu 
terviklikud keskkonnaaruanded, et projekt saaks valitud, vältides seejuures nõuetekohast 
alternatiivide kaalumist, keskkonnaasutustega konsulteerimist ja üldsuse osalemist.

Muudatusettepanek 24

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

4 a. Pädev asutus võib määrata, et II lisas 
loetletud projekti suhtes ei kohaldata 
hindamist vastavalt artiklitele 5-10, kui ta 
on veendunud, et nimetatud projekti 
puhul puudub tõenäoliselt oluline mõju 
keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Vastavalt artikli 4 lõike 3 muudatustele.

Muudatusettepanek 25

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„5. Pädev asutus teeb oma otsuse vastavalt 
lõigetele 2 ja 4 a, võttes arvesse arendaja 
esitatud lõike 3 kohast mis tahes teavet ja 
võttes vajaduse korral arvesse muude liidu 
õigusaktide kohaselt tehtud 
keskkonnamõju uuringute, esialgse 
kontrolli või hindamiste tulemusi. Kui 
pädev asutus otsustab, et projekti suhtes ei 
ole vaja läbi viia keskkonnamõju 
hindamist vastavalt artiklitele 5-10, kuna 
nimetatud projekt ei vasta liikmesriigi 
poolt lõike 2 punkti b kohaselt kehtestatud 
künnisele või tingimustele või ei ületa 
neid, siis tehakse selline otsus üldsusele 
kättesaadavaks. Muudel juhtudel lõike 2 
kohases otsuses:

Or. en

Selgitus

Vastavalt artikli 4 lõike 3 muudatustele.
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Muudatusettepanek 26

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus määrab pärast 
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 ning 
asjaomase üldsusega kindlaks arendaja 
poolt keskkonnaaruandes käesoleva artikli 
lõike 1 kohaselt esitatava teabe ulatuse ja 
üksikasjalikkuse astme. Eelkõige määrab ta 
kindlaks järgmise:

Or. en

Selgitus

Üldsuse kaasamiseks artikli 5 kohasesse keskkonnamõju hindamise sisu määramise 
menetlusse.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 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, võttes arvesse 
keskkonnamõju;

Or. en

Selgitus

Alternatiive tuleb hinnata keskkonnaaspektidest lähtuvalt. Kui alternatiivid on üksnes sama 
lähenemisviisi iluvigade parandused, siis need ei täida keskkonnanõuetega seotud nõudmisi.
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Muudatusettepanek 28

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

On ilmselge, et pädev asutus võib uute asjaolude ilmnemisel küsida täiendavat teavet, ilma et 
tal oleks kohustust seda taotlust põhjendada.

Muudatusettepanek 29

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Artikli 5 lõikes 1 osutatud 
keskkonnaaruande täielikkuse ja piisava 
kvaliteedi tagamiseks tagab:

3. Artikli 5 lõikes 1 osutatud 
keskkonnaaruande ja muu käesoleva 
direktiivi kohase keskkonnaalase teabe
täielikkuse, piisava kvaliteedi ja 
sõltumatuse tagamiseks tagab:

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

a) arendaja, et keskkonnaaruande ja muu 
käesoleva direktiivi kohase 
keskkonnaalase teabe koostavad 
sõltumatud, akrediteeritud ja tehniliselt 
pädevad eksperdid, ja

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

b) pädev asutus, et keskkonnaaruannet ja 
muud käesoleva direktiivi kohast 
keskkonnaalast teavet tõendavad 
akrediteeritud ja tehniliselt pädevad 
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ekspertidest koosnevad komiteed. eksperdid ja/või riikide ekspertidest 
koosnevad komiteed.

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 akrediteeritud ja tehniliselt pädevad 
eksperdid aitasid pädeval asutusel koostada 
artikli 5 lõikes 2 osutatud otsust, ei tohi 
arendaja kasutada keskkonnaaruande ja 
muu käesoleva direktiivi kohase 
keskkonnaalase teabe koostamisel samu 
eksperte.

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

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

Or. en

Selgitus

Kavandatud muudatusettepanekute eesmärk on ekspertide sõltumatuse ja professionaalsuse 
kindlustamine. 

Muudatusettepanek 30

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 5 lõike 3 järele lisatakse järgmine 
lõige:
„3 a. Liikmesriigid kehtestavad korra 
sõltumatute riiklike 
akrediteerimisasutuste asutamiseks ja 
kontrollimiseks, et kohaldada tehniliselt 
pädevate ekspertide ja/või riikliku 
eksperdikomisjoni akrediteerimiseks 
piisavaid tehnilisi kvaliteedistandardeid. 
Mis tahes akrediteerimisstandardite tõsise 
rikkumise korral ekspertide poolt 
keskkonnaaruande ja muu käesoleva 
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direktiivi kohase keskkonnaalase teabe 
koostamisel või tõendamisel kohaldatakse 
sellise rikkumise eest vastutavate 
ekspertide suhtes sanktsioone ja karistusi. 
Riiklikesse komisjonidesse määratud 
akrediteeritud ja/või tehniliselt pädevad 
eksperdid on nende kohaldamisel samuti 
vastutavad.”

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on edendada ekspertide tehnilist sõltumatust ja 
tagada, et nad vastutavad nende esitatud või tõendatud teabe terviklikkuse ja kvaliteedi eest.

Muudatusettepanek 31

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Århusi konventsiooni artikli 6 lõikes 8 nõutakse üldsusega konsulteerimise tulemuste 
nõuetekohaselt arvesse võtmist, viidates sellega juhtimise kaudu tehtava otsusele. Käesoleva 
direktiivi kohane vähem mõjuv nõue tagamaks, et pädeva asutuse otsuse tegemisel võetakse 
arvesse üldsusega konsulteerimist, ei küündi seega Århusi konventsiooni nõuetekohase 
ülevõtmise nõudeni. Selle ebakõla kõrvaldamiseks teeme ettepaneku kasutada Århusi 
konventsiooni sõnastust „võetakse nõuetekohaselt arvesse”.
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Muudatusettepanek 32

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui pädev asutus otsustab anda projektile 
teostusloa, peab see sisaldama meetmeid 
nii ehitamis- kui ka käitamisetapi olulise 
kahjuliku keskkonnamõju seireks, mille 
abil hinnata leevendus- ja hüvitusmeetmete 
rakendamist ja tõhusust ning kindlaks teha 
kahjulik mõju, mida ei suudetud 
prognoosida, ja/või bioloogilise 
mitmekesisuse summaarne vähenemine 
ning lihtsustada parandusmeetmete 
võtmist.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada, et järelevalve hõlmab ehitamis- ja käitamisetappi, esitatakse see teave 
pädevale asutusele ja tulemused tehakse avalikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 33

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Seirega jälgitavate näitajate liik ja seire 
kestus on proportsionaalne kavandatava 
projekti laadi, asukoha ja mahuga ning 
projekti keskkonnamõju olulisusega. 
Sellise järelevalve käigus tehtud 
järeldused esitatakse pädevale asutusele 
ja tehakse avalikult kättesaadavaks.

Or. en
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Selgitus

Selleks et tagada, et järelevalve hõlmab ehitamis- ja käitamisetappe, esitatakse see teave 
pädevale asutusele ja tulemused tehakse avalikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 34

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui järelevalve käigus tehakse kindlaks 
kahjulik mõju, mida ei suudetud 
prognoosida, peab arendaja võtma 
parandusmeetmeid. Arendajate, tehniliselt 
pädevate ekspertide ja/või riiklike 
ekspertide suhtes võidakse kasutada 
karistusi ja/või sanktsioone, kui kahjulik 
keskkonnamõju, mida ei suudetud 
prognoosida, on tekkinud hooletuse või 
akrediteerimisstandardite tõsise rikkumise 
tulemusel. Arendaja ettepanekud 
parandusmeetmete kohta tehakse 
avalikult kättesaadavaks ja need kinnitab 
pädev asutus, mis tagab nende vastavuse.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada, et järelevalve hõlmab ehitamis- ja käitamisetappi, esitatakse see teave 
pädevale asutusele ja tulemused tehakse avalikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 35

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) otsuse aluseks olevad peamised 
põhjused ja kaalutlused pärast 

b) otsuse aluseks olevad peamised 
põhjused ja kaalutlused pärast 
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keskkonnaaruande ning üldsuse 
väljendatud murede ja arvamustega 
tutvumist, sealhulgas teave üldsuse 
osalemise kohta;

keskkonnaaruande ning üldsuse 
väljendatud murede ja arvamustega 
tutvumist, sealhulgas teave selle kohta, 
kuidas üldsuse osalemist on 
nõuetekohaselt arvesse võetud;

Or. en

Selgitus

Århusi konventsiooni artikli 6 lõikes 8 nõutakse üldsusega konsulteerimise tulemuste 
nõuetekohaselt arvesse võtmist. Teeme ettepaneku kasutada Århusi konventsiooni sõnastust 
„nõuetekohaselt arvesse võetud”, millega viiakse direktiiv konventsiooniga kooskõlla.

Muudatusettepanek 36

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

„3. Liikmesriigid teevad lõikes 1 osutatud 
teabe üldsusele kättesaadavaks ka siis, kui 
pädev asutus on projekti keskkonnamõju 
hindamise lõpetanud.”

Or. en

Selgitus

Vastavalt artikli 9 lõikele 1.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) lisatakse lõige 3: (b) lisatakse järgmised lõiked 3 ja 4:

„4. Üldsus võib algatada 
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apellatsioonikaebuse, sealhulgas teha 
taotluse kohtuliku keelu määramiseks 
teostusloa otsuse suhtes, algatades 
kohtumenetluse kolme kuu jooksul alates 
ametliku otsuse tegemisest pädeva asutuse 
poolt.”

Or. en

Selgitus

Käesolevas direktiivis ei nähta ette õiguskaitset, nagu seda nõuab Århusi konventsioon. 
Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on käsitleda selle nõrku kohti ja pakkuda üldsusele 
apellatsioonikaebuse esitamiseks sobivat ja mõistlikku ajavahemikku ning samal ajal tagada, 
et teostusloa saanud projekte ei või alustada enne apellatsioonikaebuse esitamiseks 
ettenähtud ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 12 b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Artiklis 12a osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
määramata ajaks alates [OPOCE palun 
lisada käesoleva direktiivi jõustumise 
kuupäev].

2. Artiklis 12a osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates [OPOCE palun lisada 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev]. 
Komisjon esitab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase tähtaja möödumist. 
Volituste delegeerimine pikeneb vaikimisi 
samadeks ajavahemikeks, välja arvatud 
juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab pikendamisele vastuväite 
vähemalt kolm kuud enne iga 
ajavahemiku lõppu.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 290 määratakse „seadusandlikes aktides 
(…) selgesõnaliselt kindlaks volituste delegeerimise eesmärgid, sisu, ulatus ja kestus”. Muude 
ELi institutsioonide delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisest ja tulemustest teavitamiseks.
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Muudatusettepanek 39

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I lisasse lisatakse järgmised lõiked:
„14 a. Kildagaasi kihti või muudesse sama 
madala või väiksema läbilaskvuse ja 
poorsusega settekivimite moodustistesse 
kogunenud nafta ja/või maagaasi 
uurimine, hindamine ja kaevandamine, 
olenemata kaevandatud kogusest.
14 b. Söe vahekihtides asuva maagaasi 
uurimine ja kaevandamine, olenemata 
kaevandatud kogusest.”

Or. en

Selgitus

Kildagaasi kaevandustegevuse eripära on üks olulisi küsimusi, mida keskkonnamõju 
hindamise direktiivis praegu nõuetekohaselt ei käsitleta, ning seetõttu kohaldatakse selle 
tegevuse suhtes probleemset mittesüstemaatilist ja mittekohustuslikku keskkonnamõju 
hindamist enne iga uue projekti alustamist. Käesolev muudatusettepanek järgib 
petitsioonikomisjoni soovitusi, millega kutsutakse üles süstemaatiliselt kohaldama 
keskkonnamõju hindamist mis tahes uue mittetraditsioonilise maagaasi ja naftaga seotud 
projekti suhtes. See on lisatud keskkonnamõju hindamise direktiivi artikli 4 lõiget 1 
täiendavale I lisale, milles sätestatakse, et hindamine on kohustuslik I lisas nimetatud 
teatavatele projektidele.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
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 

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

tõenäoliselt mõjutatavate geograafiliste 
alade keskkonnatundlikkusele.

Or. en

Selgitus

Et saada kirjeldus projekti asukoha läheduses asuva füüsilise keskkonna kohta.

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Loodusvarade hulka tuleb lisada ka õhk.

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Loodusvarade hulka tuleb lisada ka õhk.

Muudatusettepanek 43

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) rannikuvööndid; ii) rannikuvööndid ja merekeskkond;

Or. en

Selgitus

Kuigi rannikupiirkonnad hõlmavad mere- ja maismaaosade vahelist suhtlust, on oluline 
lisada „merekeskkond”.

Muudatusettepanek 44

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) ümbruskond.

Or. en

Selgitus

Projekti asukohas asuva ümbruskonna kirjeldamiseks on oluline lisada punkt d.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Lisa – punkt 2
Direktiiv 2011/92/EL
IV lisa – lõige 1 – punkt a
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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 seotud vee-, energia- ja 
maakasutusvajadused;

Or. en

Selgitus

Oluline on lisada ka energia.

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Loodusvarade hulka tuleb lisada ka õhk.

Muudatusettepanek 47

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) projektist endast; a) projektist endast, selle lammutamisest, 
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ehitamisest ja käitamisest;

Or. en

Selgitus

Artikli 2 uue sättega kooskõlastamiseks.

Muudatusettepanek 48

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Jäätmete taaskasutamine on seotud jäätmete kasutamisega mittejäätmetest materjalide 
asemel, et saavutada keskkonnaohutu kasulik väljund.

Muudatusettepanek 49

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) ohust inimeste tervisele, 
kultuuripärandile või keskkonnale (näiteks 
õnnetuste või inimtegevusest tingitud
katastroofide ja loodusõnnetuste tõttu);

Or. en
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Selgitus

Täpsustamiseks, et katastroofid võivad olla ka inimtegevusest tingitud.

Muudatusettepanek 50

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Energia tuleks samuti siia lisada.

Muudatusettepanek 51

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Keskkonnamõju hindamine nõuab arendajalt selliste peamiste meetmete nagu vältimise, 
vähendamise ja võimaluse korral kõrvaldamise kirjeldamist. Selle muudatusettepanekuga 
tugevdatakse leevendusmeetmete hierarhiat, kuna see rõhutab kahju vältimise eelistamist ja 
kõrvaldamist üksnes viimase abinõuna.


