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LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija pitää myönteisenä eläinkoedirektiiviin (direktiivi 2010/63) tehtyjä, avoimuuteen 
ja yksinkertaisuuteen liittyviä parannuksia ja erityisesti avoimesti saatavilla olevan, 
tilastotietoja sisältävän tietokannan perustamista. Tämän avoimesti saatavilla olevan 
tietokannan ansiosta eläinten käyttöä tieteellisiin tarkoituksiin sekä menettelyjen aiheuttamaa 
kipua ja käytettäviä eläinlajeja, varsikin apinoita, koskevia tietoja voidaan seurata 
huomattavasti säännöllisemmin. On kuitenkin syytä pitää kiinni siitä, että parlamentille ja 
neuvostolle annetaan kertomus, jotta tietokantaan sisältyvistä raakatilastotiedoista saadaan 
kokonaiskuva ja tulkinta. Lisäksi kuten komission vuonna 2017 antamassa kertomuksessa 
korostettiin, tämänhetkinen tarkistaminen suoritetaan direktiivin täytäntöönpanon 
alkuvaiheessa, minkä vuoksi olisi tärkeää saada tietää, missä määrin strategiset tavoitteet 
täyttyvät. Kertomuksen päätelmissä korostettiin joitakin tulevaisuudessa muutosta kaipaavia 
seikkoja. Valmistelija pitää näistä syistä välttämättömänä, että direktiivin uudelleentarkastelua 
koskeva artikla säilytetään.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
1 otsikko

Komission teksti Tarkistus

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
ympäristöpolitiikan
raportointivelvoitteiden 
yhdenmukaistamisesta ja direktiivien 
86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 
2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, 
asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) 
N:o 995/2010 sekä neuvoston asetusten 
(EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 
muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Ehdotus
EUROOPAN PARLAMENTIN JA 
NEUVOSTON ASETUS
ympäristöön liittyvän lainsäädännön
raportointivelvoitteiden 
yhdenmukaistamisesta ja direktiivien 
86/278/ETY, 2002/49/EY, 2004/35/EY, 
2007/2/EY, 2009/147/EY ja 2010/63/EU, 
asetusten (EY) N:o 166/2006 ja (EU) 
N:o 995/2010 sekä neuvoston asetusten 
(EY) N:o 338/97 ja (EY) N:o 2173/2005 
muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
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Perustelu

Otsikkoon tehty tarkistus sen selventämiseksi, etteivät kaikki tässä luetellut säädökset kuulu 
varsinaiseen ympäristölainsäädäntöön.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Useita ympäristölainsäädännön
säädöksiä olisi muutettava, jotta voidaan 
täyttää täytäntöönpanoa ja vaatimusten 
noudattamista koskevien tietojen tarve. 
Tässä yhteydessä olisi otettava huomioon 
komission kertomuksen ”Toimet 
ympäristöraportoinnin 
virtaviivaistamiseksi”45 ja siihen liittyvän 
toimivuustarkastuksen46 tulokset.

(1) Useita ympäristöön liittyvän 
lainsäädännön säädöksiä olisi muutettava, 
jotta voidaan täyttää täytäntöönpanoa ja 
vaatimusten noudattamista koskevien 
tietojen tarve. Tässä yhteydessä olisi 
otettava huomioon komission kertomuksen 
”Toimet ympäristöraportoinnin 
virtaviivaistamiseksi”45 ja siihen liittyvän 
toimivuustarkastuksen46 tulokset.

_________________ _________________

45 COM(2017) 312. 45 COM(2017) 312.

46 SWD(2017) 230. 46 SWD(2017) 230.

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen vastaavan otsikkoon tehdyn tarkistuksen kanssa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tietojen saatavuudella olisi 
varmistettava, että kaikkien yhteisöjen 
hallinnollinen rasite pysyy 
mahdollisimman pienenä. Tämä edellyttää 
tietojen aktiivista levittämistä kansallisella 
tasolla Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 2003/4/EY47 ja 2007/2/EY48

sekä niiden täytäntöönpanosääntöjen 
mukaisesti. Näin taataan infrastruktuuri, 

(2) Tietojen saatavuudella olisi 
varmistettava, että kaikkien yhteisöjen, 
erityisesti pk-yritysten kaltaisten valtiosta 
riippumattomien yhteisöjen, hallinnollinen 
rasite pysyy mahdollisimman pienenä. 
Tämä edellyttää tietojen aktiivista 
levittämistä kansallisella tasolla Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
2003/4/EY47 ja 2007/2/EY48 sekä niiden 
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joka on tarkoituksenmukainen tietojen 
julkisen saatavuuden, raportoinnin ja 
viranomaisten välisen tietojenvaihdon 
kannalta.

täytäntöönpanosääntöjen mukaisesti. Näin 
taataan infrastruktuuri, joka on 
tarkoituksenmukainen tietojen julkisen 
saatavuuden, raportoinnin ja viranomaisten 
välisen tietojenvaihdon kannalta.

_________________ _________________

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä 
tammikuuta 2003, ympäristötiedon 
julkisesta saatavuudesta ja neuvoston 
direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).

47 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/4/EY, annettu 28 päivänä 
tammikuuta 2003, ympäristötiedon 
julkisesta saatavuudesta ja neuvoston 
direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26).

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä 
maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) 
perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, 
s. 1).

48 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2007/2/EY, annettu 14 päivänä 
maaliskuuta 2007, Euroopan yhteisön 
paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) 
perustamisesta (EUVL L 108, 25.4.2007, 
s. 1).

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot 
ovat komissiolle olennaisen tärkeitä, sillä 
niiden avulla voidaan seurata, tarkistaa ja 
arvioida lainsäädännön tuloksellisuutta sen 
tavoitteisiin nähden. Näin voidaan luoda 
tietopohja lainsäädännön tulevalle 
arvioinnille paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
Euroopan parlamentin, Euroopan unionin 
neuvoston ja Euroopan komission välisen 
toimielinten sopimuksen49 22 artiklan 
mukaisesti. On aiheellista lisätä uusia 
säännöksiä useisiin ympäristöalan 
säädöksiin, jotta näitä voidaan myöhemmin 
arvioida täytäntöönpanon aikana kerättyjen 
ja mahdollisesti tieteellisillä analyyttisillä 
lisätiedoilla täydennettyjen tietojen 
perusteella. Tässä yhteydessä tarvitaan 
merkityksellisiä tietoja, joiden avulla 
voidaan arvioida paremmin unionin 
lainsäädännön tehokkuutta, 

(3) Jäsenvaltioiden ilmoittamat tiedot 
ovat komissiolle olennaisen tärkeitä, sillä 
niiden avulla voidaan seurata, tarkistaa ja 
arvioida lainsäädännön tuloksellisuutta sen 
tavoitteisiin nähden. Näin voidaan luoda 
tietopohja lainsäädännön tulevalle 
arvioinnille paremmasta lainsäädännöstä 
13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyn 
Euroopan parlamentin, Euroopan unionin 
neuvoston ja Euroopan komission välisen 
toimielinten sopimuksen49 22 artiklan 
mukaisesti. On aiheellista lisätä uusia 
säännöksiä useisiin ympäristöalan 
säädöksiin, jotta näitä voidaan myöhemmin 
arvioida täytäntöönpanon aikana kerättyjen 
ja mahdollisesti tieteellisillä analyyttisillä 
lisätiedoilla täydennettyjen tietojen 
perusteella. Tässä yhteydessä tarvitaan 
merkityksellisiä tietoja, joiden avulla 
voidaan arvioida paremmin unionin 
lainsäädännön tehokkuutta, 
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tuloksellisuutta, merkityksellisyyttä, 
johdonmukaisuutta ja lisäarvoa, jota se 
tuottaa EU:lle. Siksi on varmistettava, että 
käytössä on tarkoituksenmukaiset 
raportointimekanismit, jotka voivat toimia 
myös indikaattoreina tässä tarkoituksessa.

tuloksellisuutta, merkityksellisyyttä, 
johdonmukaisuutta ja lisäarvoa, jota se 
tuottaa EU:lle. Siksi on varmistettava, että 
käytössä on tarkoituksenmukaiset 
raportointimekanismit, jotka voivat toimia 
myös indikaattoreina tässä tarkoituksessa
päätöksentekijöille sekä kansalaisille.

_________________ _________________

49 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1. 49 EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2010/63/EU56 43, 54 ja
57 artiklassa säädettyjä 
raportointivelvoitteita on muutettava. 
Nämä säännökset, joiden tavoitteena on 
lisätä avoimuutta ja vähentää hallinnollista 
rasitetta, kattavat keskitetyn, avoimesti 
saatavilla olevan, haut mahdollistavan 
tietokannan perustamisen hankkeiden 
yleistajuisia tiivistelmiä ja niihin liittyviä 
takautuvia arviointeja varten, 
täytäntöönpanovallan siirtämisen 
komissiolle yhteisen muodon 
määrittelemiseksi yleistajuisten 
tiivistelmien ja niihin liittyvien takautuvien 
arviointien toimittamista varten, 
täytäntöönpanotiedot sekä komission 
kolmen vuoden välein tekemän 
tilastoraportoinnin korvaamisen 
velvoitteella perustaa dynaaminen 
keskustietokanta, jota komissio ylläpitää, ja 
julkistaa tietoja vuosittain.

(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2010/63/EU56 43, 54, 57 ja
58 artiklassa säädettyjä 
raportointivelvoitteita on muutettava. 
Nämä säännökset, joiden tavoitteena on 
lisätä avoimuutta ja vähentää hallinnollista 
rasitetta, kattavat keskitetyn, avoimesti 
saatavilla olevan, haut mahdollistavan 
tietokannan perustamisen hankkeiden 
yleistajuisia tiivistelmiä ja niihin liittyviä 
takautuvia arviointeja varten, 
täytäntöönpanovallan siirtämisen 
komissiolle yhteisen muodon 
määrittelemiseksi yleistajuisten 
tiivistelmien ja niihin liittyvien takautuvien 
arviointien toimittamista varten, 
täytäntöönpanotiedot sekä komission 
kolmen vuoden välein tekemän 
tilastoraportoinnin korvaamisen 
velvoitteella perustaa dynaaminen 
keskustietokanta, jota komissio ylläpitää, ja 
julkistaa tietoja vuosittain. 
Uudelleentarkastelulauseketta on 
tarkasteltava uudelleen komission 
kertomuksen johdosta suoritettavaa 
tulevaa tarkistamista silmällä pitäen 
tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelusta annetun direktiivin 
2010/63/EU56 a 58 artiklan mukaisesti.
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__________________ __________________

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/63/EU, annettu 22 päivänä 
syyskuuta 2010, tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelusta (EUVL L 
276, 20.10.2010, s. 33).

56 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2010/63/EU, annettu 22 päivänä 
syyskuuta 2010, tieteellisiin tarkoituksiin 
käytettävien eläinten suojelusta (EUVL L 
276, 20.10.2010, s. 33).

56 a COM(2017)0631 final, Komission 
kertomus Euroopan parlamentille, 
neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 
tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien 
eläinten suojelusta annetun direktiivin 
2010/63/EU 58 artiklan mukaisesti. 

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 86/278/ETY
10 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lietteen vastaanottajien nimet ja 
osoitteet sekä paikka, jossa lietettä on 
tarkoitus käyttää;

Poistetaan.

Perustelu

Konkreettiset käyttöä koskevat tiedot, kuten tiedot puhdistamolietteen ostajista, olisi 
asetettava julkisesti saataville. Myös tietosuojasta on huolehdittava. Viljelijöiden tietojen 
julkistaminen voi myös johtaa ympäristöjärjestöjen ja -aktivistien vihapuheeseen, vaikka 
viljelijöiden toiminta olisikin täysin laillista. Tietojen julkaiseminen voi johtaa viljelijöiden 
asettamiseen häpeäpaaluun. Tietojen on oltava sisäisesti saatavilla, jotta viranomaiset voivat 
valvoa ehtojen ja vaatimusten noudattamista.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Direktiivi 86/278/ETY
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus
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e) muut jäsenvaltioiden 17 artiklan 
nojalla komissiolle toimittamat tiedot, 
jotka liittyvät tämän direktiivin 
saattamiseen osaksi kansallista 
lainsäädäntöä sekä täytäntöönpanoon.

Poistetaan.

Perustelu

Ehdotetulla tekstillä luotaisiin 17 artiklaa koskevan viittauksen kautta kiertomääritelmä, 
koska 17 artiklassa juuri viitataan täytäntöönpanosäädökseen, jolla on vahvistettava 
10 artiklan vaatimukset.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 86/278/ETY
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Komissiolle siirretään valta vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä muoto, jossa 
jäsenvaltioiden on annettava tiedot 
direktiivin 86/278/ETY täytäntöönpanosta 
tämän direktiivin 10 artiklan mukaisesti. 
Kyseinen täytäntöönpanosäädös 
hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komission yksiköt julkaisevat 
jäsenvaltioiden 10 ja 17 artiklan nojalla 
saataville asettamien tietojen perusteella 
unionin laajuisen yleiskatsauksen 
karttoineen.”

”Komissiolle siirretään valta vahvistaa 
täytäntöönpanosäädöksellä muoto, jossa 
jäsenvaltioiden on annettava tiedot 
direktiivin 86/278/ETY täytäntöönpanosta 
tämän direktiivin 10 artiklan mukaisesti. 
Kyseinen täytäntöönpanosäädös 
hyväksytään 15 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komission yksiköt julkaisevat 
jäsenvaltioiden 10 ja 17 artiklan nojalla 
saataville asettamien tietojen perusteella 
unionin laajuisen yleiskatsauksen 
karttoineen ja toimittavat Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kahden 
vuoden välein ehdotuksia, joilla pyritään 
varmistamaan maaperän ja ympäristön 
parempi suojelu.”

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 2002/49/EY
10 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että liitteessä VI tarkoitetut strategisista 
melukartoista saadut tiedot ja 
toimintasuunnitelmien tiivistelmät 
lähetetään komissiolle kuuden kuukauden 
kuluessa 7 ja 8 artiklassa säädetyistä 
päivistä. Tätä tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava tiedot vain 
sähköisessä muodossa tietovarastoon, joka 
perustetaan 13 artiklan 3 kohdassa 
mainitun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti. Jos jokin 
jäsenvaltio haluaa saattaa tietoja ajan 
tasalle, sen on selostettava, miten ajan 
tasalle saatetut ja alkuperäiset tiedot 
eroavat toisistaan ja mikä on 
ajantasaistamisen syy, kun se asettaa 
ajantasaiset tiedot saataville 
tietovarastoon.”

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että liitteessä VI tarkoitetut strategisista 
melukartoista saadut tiedot ja 
toimintasuunnitelmien tiivistelmät 
lähetetään komissiolle kuuden kuukauden 
kuluessa 7 ja 8 artiklassa säädetyistä 
päivistä. Tätä tarkoitusta varten 
jäsenvaltioiden on ilmoitettava tiedot vain 
sähköisessä muodossa pakolliseen 
tietovarastoon. Jos jokin jäsenvaltio haluaa 
saattaa tietoja ajan tasalle, sen on 
selostettava, miten ajan tasalle saatetut ja 
alkuperäiset tiedot eroavat toisistaan ja 
mikä on ajantasaistamisen syy, kun se 
asettaa ajantasaiset tiedot saataville 
tietovarastoon.”

Perustelu

Perussäädöksen mukauttaminen delegoituihin säädöksiin perustuvaan menettelyyn.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/49/EY
10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Lisätään 10 artiklaan 2 kohdan 
jälkeen kohta seuraavasti:

”2 a. Komissio antaa tämän direktiivin 
täydentämiseksi 12 a artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
2 artiklassa tarkoitetun pakollisen 
tietovaraston perustamista sekä 
digitaalista tietojenvaihtomekanismia 
koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä 
tietojen vaihtamiseksi strategisista 
melukartoista ja toimintasuunnitelmien 
tiivistelmistä.”
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Perustelu

Perussäädöksen mukauttaminen delegoituihin säädöksiin perustuvaan menettelyyn. Tällä 
uudella kohdalla muutetaan 10 artiklan 2 kohdan 5 alakohtaa ja tehdään siitä 2 kohdan 
alakohta.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 4 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2002/49/EY
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Lisätään artikla seuraavasti:

”12 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa 
delegoituja säädöksiä koskevat tässä 
artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä 
…kuuta … [tämän asetuksen 
voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 
10 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettu valta 
antaa delegoituja säädöksiä. Komissio
laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan 
kertomuksen viimeistään yhdeksän 
kuukautta ennen tämän viiden vuoden 
kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 10 artiklan 
2 a kohdassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron. Peruuttamispäätöksellä 
lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu 
säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee 
voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, 
jona sitä koskeva päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, kyseisessä 
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päätöksessä mainittuna päivänä.
Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa 
olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

4. Ennen kuin komissio hyväksyy 
delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin 
jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita 
paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä 
huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten 
välisessä sopimuksessa vahvistettujen 
periaatteiden mukaisesti.

5. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.

6. Edellä olevan 10 artiklan 2 a kohdan 
nojalla annettu delegoitu säädös tulee 
voimaan ainoastaan, jos Euroopan 
parlamentti tai neuvosto ei ole kahden 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
asianomainen säädös on annettu tiedoksi 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle, 
ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä 
Euroopan parlamentti että neuvosto ovat 
ennen mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.”

Perustelu

Perussäädöksen mukauttaminen delegoituihin säädöksiin perustuvaan menettelyyn.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2002/49/EY
Liite VI – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Korvataan liitteessä VI oleva 
3 kohta seuraavasti:

5. Poistetaan liitteessä VI oleva 
3 kohta.
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”3. Tietojenvaihtomekanismi

Komissio, jota avustaa Euroopan 
ympäristökeskus, kehittää 10 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun pakollisen 
digitaalisen tietojenvaihtomekanismin 
tietojen vaihtamiseksi strategisista 
melukartoista ja toimintasuunnitelmien 
tiivistelmistä 13 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti.”

Perustelu

Tämä tarkistus muotoiltiin uudelleen ja siirrettiin 10 artiklan 2 kohdan 2 a alakohtaan.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2004/35/EY
3 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Lisätään 3 artiklan 1 kohtaan 
b a alakohta seuraavasti:

b a) vahinkoihin, jotka aiheutuvat siitä, 
että ympäristöön tuodaan vieraita 
metsälajeja, jotka ovat epäsopivia, koska 
ne aiheuttavat paikallisten lähteiden 
ehtymistä tai ovat helposti syttyviä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2004/35/EY
Liite VI – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ympäristövahingon laajuus ja 
tyyppi sekä vahingon tapahtumis- ja/tai 
havaitsemispäivä. Ympäristövahingon 
laajuus on luokiteltava pieneksi, 
keskisuureksi, suureksi tai erittäin suureksi. 

1. Ympäristövahingon laajuus ja 
tyyppi sekä vahingon tapahtumis- ja/tai 
havaitsemispäivä. Ympäristövahingon 
laajuus on luokiteltava pieneksi, 
keskisuureksi, suureksi tai erittäin suureksi. 
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Ympäristövahingon tyyppi on luokiteltava 
veteen, meriympäristöön, maaperään tai 
luontoon/ekosysteemiin kohdistuvaksi 
vahingoksi taikka ympäristön 
pilaantumisen aiheuttamaksi vahingoksi 
ihmisen terveydelle.

Ympäristövahingon tyyppi on luokiteltava 
veteen, meriympäristöön, maaperään tai 
luontoon/ekosysteemiin tai maisemaan 
kohdistuvaksi vahingoksi taikka 
ympäristön pilaantumisen aiheuttamaksi 
vahingoksi ihmisen tai eläinten
terveydelle.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2007/2/EY
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

”Euroopan ympäristökeskus julkaisee ja 
ajantasaistaa vuosittain unionin laajuisen 
yleiskatsauksen, joka perustuu 
metatietoihin ja tietoihin, jotka jäsenvaltiot 
ovat asettaneet saataville verkkopalvelujen 
kautta 21 artiklan mukaisesti. Unionin 
laajuisessa yleiskatsauksessa esitetään 
tarvittaessa tämän direktiivin tuotosten, 
tulosten ja vaikutusten indikaattorit, 
unionin laajuiset yhteenvetokartat ja 
jäsenvaltioiden yhteenvetokertomukset.

”Euroopan ympäristökeskus julkaisee ja 
ajantasaistaa puolivuosittain unionin 
laajuisen yleiskatsauksen, joka perustuu 
metatietoihin ja tietoihin, jotka jäsenvaltiot 
ovat asettaneet saataville verkkopalvelujen 
kautta 21 artiklan mukaisesti. Unionin 
laajuisessa yleiskatsauksessa esitetään 
tarvittaessa tämän direktiivin tuotosten, 
tulosten ja vaikutusten indikaattorit, 
unionin laajuiset yhteenvetokartat ja 
jäsenvaltioiden yhteenvetokertomukset.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2010/63/EY
43 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka julkaistava 
hyväksyttyjen hankkeiden yleistajuiset 
tiivistelmät ja niiden ajantasaistetut versiot. 
Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2021 lähtien toimitettava ja julkaistava 
hankkeiden yleistajuiset tiivistelmät 
kuuden kuukauden kuluessa niiden 
hyväksynnästä sekä kaikki niiden 

3. Jäsenvaltioiden on 31 päivään 
joulukuuta 2021 saakka julkaistava 
hyväksyttyjen hankkeiden yleistajuiset 
tiivistelmät ja niiden ajantasaistetut versiot. 
Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2022 lähtien toimitettava ja julkaistava 
hankkeiden yleistajuiset tiivistelmät 
kuuden kuukauden kuluessa niiden 
hyväksynnästä sekä kaikki niiden 
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ajantasaistetut versiot lähettämällä ne 
sähköisesti komissiolle.”

ajantasaistetut versiot lähettämällä ne 
sähköisesti komissiolle.”

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2010/63/EY
54 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on viimeistään 30 päivänä 
syyskuuta 2023 ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein toimitettava tietoja tämän 
direktiivin ja erityisesti sen 10 artiklan 
1 kohdan sekä 26, 28, 34, 38, 39, 43 ja 
46 artiklan täytäntöönpanosta.

Jäsenvaltioiden on viimeistään 30 päivänä 
syyskuuta 2024 ja sen jälkeen viiden 
vuoden välein toimitettava tietoja tämän 
direktiivin ja erityisesti sen 10 artiklan 
1 kohdan sekä 26, 28, 34, 38, 39, 43 ja 
46 artiklan täytäntöönpanosta.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2010/63/EY
54 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komission yksiköt julkaisevat 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
perusteella unionin yleiskatsauksen.

Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
siitä, kun jäsenvaltiot ovat toimittaneet 
toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot, 
komission yksiköt julkaisevat 
jäsenvaltioiden toimittamien tietojen 
perusteella unionin yleiskatsauksen.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2010/63/EU
57 artikla

Komission teksti Tarkistus

3. Kumotaan 57 artikla. 3. Korvataan 57 artikla seuraavasti:
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57 artikla

Komission kertomus

Komissio toimittaa viimeistään 10 päivänä 
marraskuuta 2020 ja sen jälkeen kolmen 
vuoden välein Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhteenvetokertomuksen 
tilastotiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat 
toimittaneet 54 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2010/63/EU
58 artikla – 1 kohta

Nykyinen teksti Tarkistus

3 a. Korvataan 58 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:

Komissio tarkastelee tätä direktiiviä 
uudelleen 10 päivään marraskuuta 2017
mennessä ottaen huomioon edistyksen 
sellaisten vaihtoehtoisten menetelmien 
kehittämisessä, joihin ei liity eläinten, 
varsinkaan apinoiden, käyttöä, ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia siihen. 

Komissio tarkastelee tätä direktiiviä 
uudelleen 10 päivään marraskuuta 2024
mennessä ottaen huomioon edistyksen 
sellaisten vaihtoehtoisten menetelmien 
kehittämisessä, joihin ei liity eläinten, 
varsinkaan apinoiden, käyttöä, ja ehdottaa 
tarvittaessa muutoksia siihen. 

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta
Asetus (EU) N:o 995/2010
20 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio tarkastelee uudelleen 
viimeistään 3 päivänä joulukuuta 2015 ja 
sen jälkeen joka kuudes vuosi tämän 
asetuksen soveltamista koskevien tietojen 
ja siitä saatujen kokemusten perusteella 
tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta, 

3. Komissio tarkastelee uudelleen 
viimeistään 3 päivänä joulukuuta 2021 ja 
sen jälkeen joka kuudes vuosi tämän 
asetuksen soveltamista koskevien tietojen 
ja siitä saatujen kokemusten perusteella 
tämän asetuksen toimintaa ja tehokkuutta, 
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muun muassa laittomasti korjatun 
puutavaran ja sellaisesta puutavarasta 
valmistettujen puutuotteiden markkinoille 
saattamisen estämisen suhteen. Se 
käsittelee erityisesti pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin kohdistuvia hallinnollisia 
seurauksia ja tuotteiden määrittelyä. 
Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle uudelleentarkastelun tuloksista 
kertomukset ja liittää niihin tarvittaessa 
asiaankuuluvat lainsäädäntöehdotukset.

muun muassa laittomasti korjatun 
puutavaran ja sellaisesta puutavarasta 
valmistettujen puutuotteiden markkinoille 
saattamisen estämisen suhteen. Se 
käsittelee erityisesti pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin kohdistuvia hallinnollisia 
seurauksia ja tuotteiden määrittelyä. 
Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle uudelleentarkastelun tuloksista 
kertomukset ja liittää niihin tarvittaessa 
asiaankuuluvat lainsäädäntöehdotukset.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Asetus (EY) N:o 338/97
15 artikla – 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) Jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaisten on ilmoitettava 
komissiolle vuosi ennen kutakin 
sopimuspuolten konferenssin kokousta 
kaikki yleissopimuksen 8 artiklan 7 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen kertomusten 
laadinnassa tarvittavat edelliseen kauteen 
liittyvät tiedot ja vastaavat tiedot niistä 
tämän asetuksen säännöksistä, jotka eivät 
kuulu yleissopimuksen soveltamisalaan, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
20 artiklan säädöksen soveltamista. 
Komissio määrittelee ilmoitettavat tiedot ja 
niiden esitystavan 18 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun sääntelymenettelyn mukaisesti.

c) Jäsenvaltioiden 
hallintoviranomaisten on ilmoitettava 
komissiolle vuosi ennen kutakin 
sopimuspuolten konferenssin kokousta 
kaikki yleissopimuksen 8 artiklan 7 kohdan 
b alakohdassa tarkoitettujen kertomusten 
laadinnassa tarvittavat edelliseen kauteen 
liittyvät tiedot ja vastaavat tiedot niistä 
tämän asetuksen säännöksistä, jotka eivät 
kuulu yleissopimuksen soveltamisalaan, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
20 artiklan säädöksen soveltamista. 
Komissio määrittelee niiden esitystavan 
18 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

Perustelu

Komission ei tulisi päättää, mitä tietoja ilmoitetaan, ja sääntelymenettely olisi muutettava 
täytäntöönpanosäädökseksi (tarkastelumenettely).



AD\1162269FI.docx 17/18 PE623.917v02-00

FI

ASIAN KÄSITTELY
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko Ympäristöpolitiikan alan raportointivaatimusten yhdenmukaistaminen

Viiteasiakirjat COM(2018)0381 – C8-0244/2018 – 2018/0205(COD)

Asiasta vastaava valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI
11.6.2018

Lausunnon antanut valiokunta
       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI
11.6.2018

Valmistelija
       Nimitetty (pvä)

Nicola Caputo
28.6.2018

Hyväksytty (pvä) 1.10.2018

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

38
4
0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, 
Richard Ashworth, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques 
Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, 
Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming 
Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Esther Herranz García, Jan Huitema, 
Martin Häusling, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, 
Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno 
Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, 
Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław 
Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Franc Bogovič, Michela Giuffrida, Elsi Katainen, Anthea McIntyre, 
Momchil Nekov, Molly Scott Cato, Vladimir Urutchev, Thomas Waitz

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (200 art. 2 kohta)

Renata Briano



PE623.917v02-00 18/18 AD\1162269FI.docx

FI

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ
LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

38 +

ALDE Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Ulrike Müller

ECR Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Anthea McIntyre, James Nicholson

EFDD Giulia Moi, Marco Zullo

ENF Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE Richard Ashworth, Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert 
Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, 
Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Vladimir Urutchev

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Michela 
Giuffrida, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi

VERTS/ALE Bronis Ropė, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

4 -

EFDD John Stuart Agnew

GUE/NGL Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez

0 0

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää


	1162269FI.docx

