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LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek

Direktiiv 2011/92/EL (keskkonnamõju hindamise direktiiv) sisaldab nõuet, mille kohaselt 
tuleb tõenäoliselt suure keskkonnamõjuga projektide puhul enne neile loa andmist läbi viia 
keskkonnamõju hindamine.
Kuigi pärast direktiivi vastuvõtmist 1985. aastal on seda mitu korda muudetud, ei ole direktiiv 
muutunud piisavalt, et kajastada jätkuvalt muutuvat poliitilist, õiguslikku ja tehnilist 
konteksti. Viimase 25 aasta jooksul on EL laienenud ning lahendamist vajavate 
keskkonnaprobleemide ulatus ja raskusaste on samuti suurenenud; lisaks on tõusnud suurte 
kogu ELi hõlmavate taristuprojektide hulk (nt energeetika ja transpordi valdkonna piiriülesed 
projektid). Nende muutuste arvessevõtmiseks tehakse direktiivi muutmise ettepanekus uued 
olulised uuendused õigusraamistikus, et parandada ja täpsustada sõelumismenetlust ja 
keskkonnamõju hindamise kvaliteeti ja analüüsi ning vältida hindamisprotsessis 
ebajärjepidevuse ohtu. Lisaks jäetakse võimalus mitte kohaldada direktiivi sellistele 
projektidele, mille ainus eesmärk on riigikaitse või tsiviilhädaolukorras reageerimine.

Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekus esitatud direktiivi muudatusi, olles 
seisukohal, et kuna keskkonnaküsimused (nt kliimamuutused, katastroofioht) ja mõned 
projektid on piiriülese iseloomuga, on vaja võtta meetmeid ELi tasandil, et tagada kõigile 
võrdsed tingimused ja luua lisandväärtust võrreldes üksikute riiklike meetmetega. 
Sellegipoolest leiab ta, et direktiivi saaks mõnedes aspektides väikeste kohandustega veelgi 
parandada. Sealhulgas tuleks rõhutada mõju, mida keskkonnamõju hindamise protsess võib 
avaldada ajaloolise pärandi kaitsele või turismile ning tunnustada Euroopa 
transpordipoliitikale nii oluliste piiriüleste koostööprojektide eripära vastandina piiriülese 
mõjuga projektidele. Arvamuse koostaja leiab, et ainult sellist eristust tehes on võimalik 
tagada meetmete maksimaalne kooskõlastamine, et vastata sageli rangetele tähtaegadele ning 
arvukate avaliku ja erasektori sidusrühmade ootustele. Arvamuse koostaja teeb ka ELi 
õigusraamistiku ühtsemaks muutmise nimel ettepaneku teha mõned väiksemad ühtlustamised 
TEN-T suuniste õigusaktidega.

Neid seisukohti kajastavad järgmised muudatusettepanekud.

MUUDATUSETTEPANEKUD

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

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Tuleks võtta kõik vajalikud 
meetmed selleks, et tagada projektide 
läbiviimine kooskõlas asjaomaste liidu ja 
liikmesriikide eeskirjade ja menetlustega, 
eelkõige keskkonda, kliimakaitset, 
julgeolekut, ohutust, konkurentsi, riigiabi,
riigihankeid, rahvatervist ja 
juurdepääsetavust käsitlevate liidu 
õigusaktidega.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 b) Piiriüleste koostööprojektide puhul 
peaksid kaasatud liikmesriigid ja 
naaberriigid võtma kõik vajalikud 
meetmed selleks, et asjaomased pädevad 
asutused teeksid koostööd ja koostaksid 
ühiselt kohaldatavate ELi 
kaasrahastamise valdkonda reguleerivate 
õigusaktide nõuete kohase ühtse ja 
integreeritud piiriülese keskkonnamõju 
hinnangu varasest kavandamise etapist 
alates.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) ELi poolt ratifitseeritud ja liidu 
õigusaktidesse üle võetud Århusi 
konventsiooni üks eesmärkidest on tagada 
üldsuse õigus osaleda keskkonnaküsimusi 
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käsitlevate otsuste tegemises. Seepärast 
tuleb jätkuvalt soodustada üldsuse, kaasa 
arvatud ühenduste, organisatsioonide ja 
rühmade, eelkõige keskkonnakaitse heaks 
töötavate valitsusväliste organisatsioonide 
osalemist. Ühtlasi tuleb tugevdada 
käesoleva direktiivi elemente piiriülestes 
transpordiprojektides, milleks tuleb 
kasutada olemasolevaid 
transpordikoridoride arendamise 
struktuure ja vahendeid võimaliku 
keskkonnamõju hindamiseks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24 a) Liikmesriigid ja muud projektide 
läbiviijad peaksid tagama, et piiriüleste 
projektide hindamised viiakse läbi 
tõhusalt ja ebavajalikke viivitusi vältides.

Muudatusettepanek 5

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) „piiriülene lõik” – lõik, mis tagab 
ühishuviprojekti jätkuvuse kahe lähima 
linnatranspordisõlme vahel kahe 
liikmesriigi või liikmesriigi ja naaberriigi 
vahelise piiri mõlemal poolel.

Selgitus

Selleks, et tagada käesoleva direktiivi parem sidusus Espoo konventsiooni ja uue TEN-T 
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määrusega, on vaja kasutada ühesugust sõnastust ja mõisteid.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 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,
tsiviilhädaolukorras reageerimine või 
liikmesriigi pädevate asutuste poolt 
ajalooliseks pärandiks liigitatu kaitse, kui 
nad leiavad, et selline kohaldamine võib 
nimetatud eesmärke kahjustada.

Selgitus

Ajalooline pärand on kollektiivse identiteedi oluline osa, ja seetõttu peaks olema võimalus 
mitte kohaldada käesolevat direktiivi nende projektide korral, mille eesmärk on ajaloolise 
pärandi kaitse.

Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

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

TEN-T projektides hõlmavad peamised transpordikoridorid peamisi piiriüleseid projekte, kus 
keskkonnamõju hindamisel tuleb järgida kehtivate ELi õigusaktide kõiki nõudeid.

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) maa, muld, vesi ja õhk;

Selgitus

(Vt artikli 3 kohta tehtud muudatusettepanekut – punkti e a (uus))

Muudatusettepanek 9

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) aineline vara, kultuuripärand ja maastik; c) aineline vara, kultuuri- ja ajaloopärand 
ja maastik;

Selgitus

(Vt artikli 1 lõike 3 kohta tehtud muudatusettepanekut)

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 3
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 3 – punkt e b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e b. turism, kui turismil on 
märkimisväärne mõju kohalikule ja 
piirkondlikule majandusele;

Selgitus

Teatud projektide rakendamine võib avaldada negatiivset mõju turismile, mis omakorda võib 
kahjustada liikmesriigi majandust, eriti kui see sõltub suuresti turismist.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 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, mille 
suhtes kohaldatakse juhtumipõhist 
uurimist vastavalt artikli 4 lõikele 2, 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.

Muudatusettepanek 12

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) artiklis 3 osutatud keskkonnaelemendid, 
mida projekt võib oluliselt mõjutada;

e) artiklis 3 osutatud elemendid, mida 
projekt võib oluliselt mõjutada;
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Selgitus

Keskkonnaaruandes esitatava teabe ulatus ja üksikasjad ei pea piirduma ainult 
keskkonnaelementidega.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisatakse järgmine artikkel 5a (uus): 
(5 a) Piiriüleste koostööprojektide puhul 
võtavad asjaomased liikmesriigid ja 
naaberriigid kõik vajalikud meetmed 
selleks, et pädevad asutused teeksid 
koostööd ja koostaksid ühiselt 
kohaldatava ELi kaasrahastamise 
valdkonda reguleerivate õigusaktide 
nõuetele vastava integreeritud ja ühtse 
piiriülese keskkonnamõju hinnangu 
varasest kavandamise etapist alates.
Euroopa transpordivõrgu 
transpordiprojektide puhul kasutatakse 
võimalike mõjude Natura 2000 
võrgustikule kindlaks määramiseks 
komisjoni TENtec teabesüsteemi ja 
Natura 2000 tarkvara ning võimalikke 
alternatiive.

Selgitus

Transporditaristuprojektide korral on vaja kasutada kõiki üleeuroopaliste transpordivõrkude 
ja Natura 2000 informaatikavahendeid, et vältida ennetavalt võimalikke probleeme.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 7
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Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 7 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Piiriüleste koostööprojektide puhul 
peaksid kaasatud liikmesriigid ja 
naaberriigid võtma kõik vajalikud 
meetmed selleks, et asjaomased pädevad 
asutused teeksid koostööd ja koostaksid 
ühiselt kohaldatavate ELi 
kaasrahastamise valdkonda reguleerivate 
õigusaktide nõuete kohase ühtse ja 
integreeritud piiriülese keskkonnamõju 
hinnangu varasest kavandamise etapist 
alates. Koordinaator tagab, et selliste uute 
keskkonda mõjutavate taristute 
planeerimisel korraldatakse ulatuslik 
avalik konsulteerimine kõikide 
sidusrühmade ja kodanikuühiskonnaga. 
Igal juhul võib teha ettepaneku leida 
lahendusi koridorikava 
väljaarendamiseks ja selle kooskõlastatud 
elluviimiseks.

Selgitus

Avalike konsultatsioonide protsessi tuleks kaasata üleeuroopalise transpordivõrgu 
koordinaatorid, et varakult kindlaks teha võimalikud probleemid, mis võiksid tekkida, võttes 
arvesse piiriüleste projektide täiendavaid raskusi.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Århusi konventsiooni artikli 6 lõike 8 kohaselt tuleb üldsuse osalemist käsitleva menetluse 
tulemust nõuetekohaselt arvesse võtta; seetõttu ei ole käesoleva direktiivi kohane vähem 
mõjus nõue, mille kohaselt tuleb tagada, et pädeva asutuse otsuses tuleb arvesse võtta üldsuse 
osalemist käsitlevat menetlust, kooskõlas Århusi konventsiooni nõuetega.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

artikli 6 ja 7 kohaselt saadud märkuste
kokkuvõte;

artikli 6 ja 7 kohaselt tõstatatud 
probleemide kokkuvõte;

Selgitus

Punktid c ja d annavad vajalikku teavet arendaja ja üldsuse teavitamiseks sellest, kuidas 
(arendaja poolt läbi viidud) keskkonnahindamise järeldused, konsultatsiooni vastused ja 
muud olulised asjaolud on aidanud pädeval asutusel oma otsust teha.

Muudatusettepanek 17

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 

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

Selgitus

Eesmärk on tagada, et seire hõlmaks ehitus- ja käitamisetappi, mis on transpordiprojektide 
rakendamise puhul väga olulised.

Muudatusettepanek 18

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. Need 
tulemused esitatakse pädevale asutusele ja 
tehakse avalikult kättesaadavaks.

Selgitus

Selleks, et tagada, et seire hõlmab ehitus- ja käitamisetappi, esitatakse tulemused pädevale 
asutusele ja tehakse avalikult kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 19

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada teha lõikes 
1 osutatud teabe üldsusele kättesaadavaks 
ka siis, kui pädev asutus on projekti 

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

Selgitus

Ühtsuse tagamiseks artikli 9 lõikega 1.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – punkt 11
Direktiiv 2011/92/EL
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas 
artikliga 12b vastu delegeeritud õigusakte 
III lisas loetletud valikutingimuste
täpsustamise ja mittetäiendamise ning II.A 
ja IV lisas osutatud teabe kohta, et 
kohandada neid lisasid teaduse ja tehnika 
arenguga.

Muudatusettepanek 21

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Artiklis 12a osutatud õigus võtta vastu 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
viieks aastaks alates [OPOCE palun lisada 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev]. 
Komisjon koostab delegeeritud volituste 
kohta aruande hiljemalt üheksa kuud 
enne viieaastase ajavahemiku lõppu. 
Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise 
õigust pikendatakse vaikimisi sama 
kestusega perioodideks, välja arvatud 



PE510.526v02-00 14/16 AD\940225ET.doc

ET

juhul, kui Euroopa Parlament või 
nõukogu esitab pikendamise suhtes 
vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud 
enne iga ajavahemiku lõppemist.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
II A lisa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Loodusvarade hulka tuleb lisada ka õhk.

Muudatusettepanek 23

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Selgitus

Loodusvarade hulka tuleb lisada ka õhk.
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Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

oht inimeste tervisele (nt vee või õhu 
saastumise tõttu);

oht inimeste tervisele (nt vee või õhu 
saastumise ning müra, sealhulgas 
vibratsioonide tõttu);

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1
Direktiiv 2011/92/EL
III lisa – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 mõju laad; mõju laad, sh loodud töökohtade arv;
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