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Tarkistus 62
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Direktiiviä 2011/92/EU on muutettava, 
jotta voidaan parantaa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
laatua, yksinkertaistaa sen eri vaiheita sekä 
vahvistaa johdonmukaisuutta ja luoda 
synergioita unionin muiden säädösten ja 
poliittisten linjausten kanssa sekä niiden 
strategioiden ja toimintalinjojen kanssa, 
joita jäsenvaltiot ovat laatineet kansalliseen 
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla.

(3) Direktiiviä 2011/92/EU on muutettava, 
jotta voidaan parantaa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
laatua, yksinkertaistaa sen eri vaiheita, 
yhdenmukaistaa menettely järkevän 
sääntelyn periaatteiden kanssa sekä 
vahvistaa johdonmukaisuutta ja luoda 
synergioita unionin muiden säädösten ja 
poliittisten linjausten kanssa sekä niiden 
strategioiden ja toimintalinjojen kanssa, 
joita jäsenvaltiot ovat laatineet kansalliseen 
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla.

Or. en

Perustelu

Järkevän sääntelyn periaatteet on sisällytettävä YVA-direktiivin tarkistuksiin, jotta voidaan 
vähentää erityisesti pk-yritysten tarpeetonta sääntelytaakkaa.

Tarkistus 63
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Direktiiviä 2011/92/EU on muutettava, 
jotta voidaan parantaa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
laatua, yksinkertaistaa sen eri vaiheita sekä 
vahvistaa johdonmukaisuutta ja luoda 
synergioita unionin muiden säädösten ja 
poliittisten linjausten kanssa sekä niiden 
strategioiden ja toimintalinjojen kanssa, 
joita jäsenvaltiot ovat laatineet kansalliseen 
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla.

(3) Direktiiviä 2011/92/EU on muutettava, 
jotta voidaan parantaa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
laatua, yksinkertaistaa sen eri vaiheita sekä 
vahvistaa johdonmukaisuutta ja luoda 
synergioita unionin muiden säädösten ja 
poliittisten linjausten kanssa sekä niiden 
strategioiden ja toimintalinjojen kanssa, 
joita jäsenvaltiot ovat laatineet kansalliseen 
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla. Monissa 
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tapauksissa hallinnolliset menettelyt 
muuttuivat liian monimutkaisiksi ja 
laajoiksi, ja ne aiheuttivat viivästyksiä ja 
loivat ympäristönsuojeluun liittyviä 
riskejä. Tässä yhteydessä menettelyjen 
yksinkertaistamisen ja 
yhdenmukaistamisen olisi oltava yksi 
direktiivin 2011/92/EU tavoitteista. On 
otettava huomioon keskitetyn mekanismin 
soveltuvuus, jotta mahdollistetaan 
yhteensovitetun arvioinnin tai yhteisten 
menettelyjen käyttö silloin, kun tarvitaan 
useita ympäristövaikutusten arviointeja, 
esimerkiksi rajatylittävien hankkeiden 
tapauksissa, ja jotta voidaan määrittää 
yksityiskohtaisempia kriteereitä pakollisia 
arviointeja varten.

Or. en

Tarkistus 64
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Direktiiviä 2011/92/EU on muutettava, 
jotta voidaan parantaa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
laatua, yksinkertaistaa sen eri vaiheita sekä 
vahvistaa johdonmukaisuutta ja luoda 
synergioita unionin muiden säädösten ja 
poliittisten linjausten kanssa sekä niiden 
strategioiden ja toimintalinjojen kanssa, 
joita jäsenvaltiot ovat laatineet kansalliseen 
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla.

(3) Direktiiviä 2011/92/EU on muutettava, 
jotta voidaan parantaa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
laatua, yksinkertaistaa sen eri vaiheita sekä 
vahvistaa johdonmukaisuutta ja luoda 
synergioita unionin muiden säädösten ja 
poliittisten linjausten kanssa sekä niiden 
strategioiden ja toimintalinjojen kanssa, 
joita jäsenvaltiot ovat laatineet kansalliseen 
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla. Monissa 
tapauksissa hallinnolliset menettelyt 
muuttuivat liian monimutkaisiksi ja 
laajoiksi, ja ne aiheuttivat viivästyksiä ja 
loivat uusia ympäristönsuojeluun liittyviä 
riskejä. Tässä yhteydessä menettelyjen 
yksinkertaistamisen olisi oltava yksi 
direktiivin 2011/92/EU tavoitteista. On 
otettava huomioon keskitetyn mekanismin 
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soveltuvuus, jotta mahdollistetaan 
yhteensovitetun arvioinnin tai yhteisten 
menettelyjen käyttö silloin, kun tarvitaan 
useita ympäristövaikutusten arviointeja, 
esimerkiksi rajatylittävien hankkeiden 
tapauksissa, ja jotta voidaan määrittää 
yksityiskohtaisempia kriteereitä pakollisia 
arviointeja varten.

Or. en

Tarkistus 65
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Yhdenmukaisen soveltaminen ja 
ympäristön yhdenvertaisen suojelun 
takaamiseksi komission olisi 
perussopimusten vartijan roolissaan 
varmistettava direktiivin 2011/92/EU 
säännösten laadullinen ja menettelyjä 
koskeva noudattaminen mukaan lukien 
yleisön kuuleminen ja osallistaminen.

Or. en

Tarkistus 66
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Hankkeissa, joilla voi olla rajat 
ylittäviä ympäristövaikutuksia, 
asianosaiset jäsenvaltiot tarjoavat 
yhteisen mekanismin, jossa kaikilla on 
yhtä suuri edustus ja joka on käytettävissä 
menettelyn kaikissa vaiheissa. 
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Hankkeiden lopullista hyväksyntää varten 
tarvitaan kaikkien asianosaisten 
jäsenvaltioiden hyväksyntä.

Or. de

Tarkistus 67
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Tarkistetulla direktiivillä 
2011/92/EU on myös tarkoitus varmistaa, 
että ympäristönsuojelu paranee, 
resurssitehokkuus lisääntyy ja kestävää 
kasvua tuetaan Euroopassa. Lisäksi 
säädettyjä menettelyjä on 
yksinkertaistettava ja yhdenmukaistettava.

Or. de

Tarkistus 68
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ympäristökysymyksistä, kuten 
resurssitehokkuudesta, luonnon 
monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksesta 
ja katastrofiriskeistä, on viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana tullut entistä 
tärkeämpiä poliittisen päätöksenteon 
kannalta, mistä syystä niiden olisi oltava 
keskeisiä tekijöitä erityisesti 
infrastruktuurihankkeita koskevissa 
arviointi- ja päätöksentekomenettelyissä.

(4) Ympäristökysymyksistä, kuten 
resurssitehokkuudesta, luonnon 
monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksesta 
ja katastrofiriskeistä, on viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana tullut entistä 
tärkeämpiä poliittisen päätöksenteon 
kannalta, mistä syystä niiden olisi oltava 
keskeisiä tekijöitä erityisesti 
infrastruktuurihankkeita koskevissa 
arviointi- ja päätöksentekomenettelyissä. 
Komission olisi esitettävä luettelo 
perusteista ja viittauksista, mukaan lukien 
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visuaalinen vaikutus, direktiivin 
2011/92/EU täytäntöönpanon 
parantamiseksi historiallisen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen suhteen, 
koska sitä koskevia suuntaviivoja ei tällä 
hetkellä ole.

Or. en

Tarkistus 69
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ympäristökysymyksistä, kuten 
resurssitehokkuudesta, luonnon 
monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksesta 
ja katastrofiriskeistä, on viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana tullut entistä 
tärkeämpiä poliittisen päätöksenteon 
kannalta, mistä syystä niiden olisi oltava 
keskeisiä tekijöitä erityisesti 
infrastruktuurihankkeita koskevissa 
arviointi- ja päätöksentekomenettelyissä.

(4) Ympäristökysymyksistä, kuten 
resurssitehokkuudesta, luonnon 
monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksesta 
ja katastrofiriskeistä, on viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana tullut entistä 
tärkeämpiä poliittisen päätöksenteon 
kannalta, mistä syystä niiden olisi oltava 
keskeisiä tekijöitä erityisesti 
infrastruktuurihankkeita koskevissa 
arviointi- ja päätöksentekomenettelyissä. 
Komission olisi esitettävä luettelo 
perusteista ja viittauksista, mukaan lukien 
visuaalinen vaikutus, direktiivin 
2011/92/EU täytäntöönpanon 
parantamiseksi historiallisen ja 
kulttuuriperinnön säilyttämisen suhteen, 
koska sitä koskevia suuntaviivoja ei tällä 
hetkellä ole.

Or. en

Tarkistus 70
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale



PE510.827v01-00 8/76 AM\936759FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(6) Edellä mainitussa 
etenemissuunnitelmassa ja maaperän 
suojelua koskevassa teemakohtaisessa 
strategiassa korostetaan kestävän 
maankäytön merkitystä ja sitä, että on 
puututtava sellaiseen asutusalueiden 
laajentamiseen, joka on ajan mittaan 
kestämätöntä (maa-alan ottaminen 
infrastruktuurikäyttöön). Lisäksi Rio de 
Janeirossa 20.–22. kesäkuuta 2012 pidetyn 
Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän 
kehityksen kokouksen päätösasiakirjassa 
tunnustetaan hyvän maanhoidon, myös 
maaperän, taloudellinen ja sosiaalinen 
merkitys sekä tarve ryhtyä pikaisiin toimiin 
maaperän huonontumisen pysäyttämiseksi. 
Julkisissa ja yksityisissä hankkeissa olisi 
siksi tarkasteltava hankkeen vaikutuksia 
maa-alaan, erityisesti maa-alan ottamiseen 
infrastruktuurikäyttöön, ja maaperään, 
mukaan luettuina orgaaninen aines, 
maaperän eroosio sekä maaperän 
tiivistyminen ja sulkeminen rakentamisella, 
ja rajoitettava näitä vaikutuksia muun 
muassa asianmukaisilla 
maankäyttösuunnitelmilla ja -
toimintalinjoilla kansallisella, alueellisella 
ja paikallisella tasolla.

(6) Edellä mainitussa 
etenemissuunnitelmassa ja maaperän 
suojelua koskevassa teemakohtaisessa 
strategiassa korostetaan kestävän 
maankäytön merkitystä ja sitä, että on 
puututtava sellaiseen asutusalueiden 
laajentamiseen, joka on ajan mittaan 
kestämätöntä (maa-alan ottaminen 
infrastruktuurikäyttöön). Lisäksi Rio de 
Janeirossa 20.–22. kesäkuuta 2012 pidetyn 
Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän 
kehityksen kokouksen päätösasiakirjassa 
tunnustetaan hyvän maanhoidon, myös 
maaperän, taloudellinen ja sosiaalinen 
merkitys sekä tarve ryhtyä pikaisiin toimiin 
maaperän huonontumisen pysäyttämiseksi. 
Julkisissa ja yksityisissä hankkeissa olisi 
siksi tarkasteltava hankkeen vaikutuksia 
maa-alaan, erityisesti maa-alan ottamiseen 
infrastruktuurikäyttöön ja elintarvikkeiden 
ja rehun sekä uusiutuvien raaka-aineiden 
tuotantoon käytetyn viljelysmaan 
menetykseen, ja maaperään, mukaan 
luettuina orgaaninen aines, maaperän 
eroosio sekä maaperän tiivistyminen ja 
sulkeminen rakentamisella, ja rajoitettava 
näitä vaikutuksia muun muassa 
asianmukaisilla maankäyttösuunnitelmilla 
ja -toimintalinjoilla kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla.

Or. de

Perustelu

EU:n komission ehdotuksessa hankkeen vaikutukset maa-alaan arvioidaan ensimmäisen 
kerran ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä. Maa-alan ollessa suojelukohteena 
arvioinnin ei kuitenkaan pitäisi rajoittua pelkästään laadulliseen ympäristönäkökohtaan eli 
maan viljavuuteen vaan sitä pitäisi laajentaa koskemaan viljelysmaana käytettävien 
tuotantoalueiden säilyttäminen myös määrällisestä näkökulmasta.

Tarkistus 71
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Kulttuuriperintö ja -maisema ovat 
erottamaton osa kulttuurista moninaisuutta, 
jota unioni on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 
artiklan 4 kohdan mukaisesti sitoutunut 
kunnioittamaan ja edistämään; 
kulttuuriperinnön ja -maiseman suojelussa 
ja edistämisessä voidaan hyödyntää 
määritelmiä ja periaatteita, jotka sisältyvät 
asiaa koskeviin Euroopan neuvoston 
yleissopimuksiin, erityisesti Euroopan 
rakennustaiteellisen perinnön suojelua 
koskevaan yleissopimukseen, 
eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen 
ja Euroopan neuvoston kulttuuriperinnön 
puitesopimukseen.

(11) Kulttuuriperintö ja -maisema ovat 
erottamaton osa kulttuurista moninaisuutta, 
jota unioni on Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 
artiklan 4 kohdan mukaisesti sitoutunut 
kunnioittamaan ja edistämään; 
kulttuuriperinnön ja -maiseman suojelussa 
ja edistämisessä voidaan hyödyntää 
määritelmiä ja periaatteita, jotka sisältyvät 
asiaa koskeviin Euroopan neuvoston 
yleissopimuksiin, erityisesti Euroopan 
rakennustaiteellisen perinnön suojelua 
koskevaan yleissopimukseen, 
eurooppalaiseen 
maisemayleissopimukseen, Euroopan 
neuvoston kulttuuriperinnön 
puitesopimukseen ja Unescon vuonna 
1976 Nairobissa hyväksymän suosituksen 
historiallisesti huomattavien alueiden 
suojelusta ja merkityksestä.

Or. en

Tarkistus 72
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Maisemavaikutus on välttämätön 
arviointiperuste, kun arvioidaan 
ympäristövaikutuksia historiallisen ja 
kulttuuriperinnön suojelemisen sekä 
luonnonmaisemien ja kaupunkien 
kannalta. Myös tämä tekijä on otettava 
arvioinneissa huomioon.

Or. es
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Perustelu

Maisemavaikutus sisältyy jo esimerkiksi Ranskan, Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan 
lainsäädäntöön.

Tarkistus 73
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sovellettaessa direktiiviä 2011/92/EU 
on taattava kilpailukykyinen 
liiketoimintaympäristö erityisesti pienille 
ja keskisuurille yrityksille, jotta voidaan 
saada aikaan älykästä, kestävää ja
osallistavaa kasvua niiden tavoitteiden 
mukaisesti, jotka mainitaan komission 
tiedonannossa ”Eurooppa 2020 –
Älykkään, kestävän ja osallistuvan kasvun 
strategia”.

(12) Sovellettaessa direktiiviä 2011/92/EU 
on taattava älykäs, kestävä ja osallistava 
kasvu niiden tavoitteiden mukaisesti, jotka 
mainitaan komission tiedonannossa 
”Eurooppa 2020 – Älykkään, kestävän ja 
osallistuvan kasvun strategia”.

Or. es

Perustelu

Kohtaa yksinkertaistetaan. Yhtiöiden ja pk-yritysten kilpailukyvyn takaaminen on aina 
myönteinen asia, mutta se ei voi koskaan mennä niiden ympäristötakuiden edelle, jotka 
hankkeen on tarjottava.

Tarkistus 74
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sovellettaessa direktiiviä 2011/92/EU 
on taattava kilpailukykyinen 
liiketoimintaympäristö erityisesti pienille ja 
keskisuurille yrityksille, jotta voidaan 
saada aikaan älykästä, kestävää ja 

(12) Sovellettaessa direktiiviä 2011/92/EU 
on taattava kilpailukykyinen 
liiketoimintaympäristö erityisesti pienille ja 
keskisuurille yrityksille, jotta voidaan 
saada aikaan älykästä, kestävää ja 
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osallistavaa kasvua niiden tavoitteiden 
mukaisesti, jotka mainitaan komission 
tiedonannossa ”Eurooppa 2020 –
Älykkään, kestävän ja osallistuvan kasvun 
strategia”.

osallistavaa kasvua niiden tavoitteiden
mukaisesti, jotka mainitaan komission 
tiedonannossa ”Eurooppa 2020 –
Älykkään, kestävän ja osallistuvan kasvun 
strategia”, ja hiljattain päivitetyn 
teollisuuspolitiikkaa käsittelevän 
tiedonannon ”Vahvempi eurooppalainen 
teollisuus talouden kasvua ja elpymistä 
varten” (COM(2012)582) mukaisesti.

Or. en

Perustelu

EU:n on hyödynnettävä kaikkien ympäristö- ja teollisuuspolitiikan alan poliittisten 
välineidensä mahdollisuudet kaikilla tavoin ja omaksuttava yhdennetty lähestymistapa 
teollisuuspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA) ovat 
avaintekijä, jotta jotkin teollisuushankkeet voivat tosiasiassa toteutua ja vaikuttaa EU:n 
talouden kehitykseen ja kasvuun.

Tarkistus 75
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Sellaisille julkisille ja yksityisille 
hankkeille, joilla on todennäköisesti 
merkittäviä ympäristövaikutuksia, saa 
myöntää luvan vasta, kun tällaisten 
hankkeiden todennäköiset merkittävät 
ympäristövaikutukset on arvioitu.
Arviointi on tehtävä hankkeen 
toteuttajalta saatujen tarvittavien tietojen 
perusteella, ja hankkeen vaikutuspiiriin 
todennäköisesti kuuluvien viranomaisten 
ja yleisön jäsenten on tarvittaessa 
täydennettävä arviointia. Arviointi on 
teetettävä akkreditoiduilla ja teknisesti 
pätevillä riippumattomilla asiantuntijoilla, 
joiden palkkioiden maksamiseen on myös 
hankkeen toteuttajan osallistuttava.

Or. lt
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Tarkistus 76
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Åsa Westlund, 
Nessa Childers, Vittorio Prodi, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Julkisen saatavuuden ja 
avoimuuden lisäämiseksi kaikissa 
jäsenvaltioissa olisi oltava käytettävissä 
keskitetty portaali, jossa olisi ajan tasalla 
olevaa tietoa tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Hallinnollisen rasituksen 
vähentämiseksi, päätöksenteon 
nopeuttamiseksi ja hankkeiden 
kustannusten vähentämiseksi on 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
noudatettavien arviointiperusteiden 
standardoimiseksi eurooppalaisesta 
standardoinnista annetun asetuksen (EU) 
1025/20121 mukaisesti. Tavoitteena on 
tukea parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan (BAT) soveltamista, parantaa 
kilpailukykyä ja välttää sääntöjen erilaiset 
tulkinnat.
_______________
1 EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12.

Or. es
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Tarkistus 78
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Toimivaltaisten viranomaisten työn 
yksinkertaistamiseksi ja helpottamiseksi 
on laadittava arviointiperusteita koskevat 
ohjeet, joissa otetaan huomioon erilaisten 
talouden ja teollisuuden alojen 
erityispiirteet. Tämä toimenpide on 
toteutettava luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta annetun direktiivin 92/43/ETY1

6 artiklassa säädettyjen ohjeiden 
mukaisesti.
_______________
1 EUVL L 206, 22.7.1992, s. 7.

Or. es

Tarkistus 79
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Jotta historiallista perintöä ja 
kulttuuriperintöä voidaan kunnioittaa ja 
suojella mahdollisimman hyvin, 
komission ja/tai jäsenvaltioiden on 
laadittava arviointiperusteita koskevat 
ohjeet.

Or. es
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Perustelu

Monessa tapauksessa viranomaiset eivät tiedä tarkasti, mitä arviointiperusteita niiden olisi 
sovellettava tai arvioitava historiallisen perinnön ja kulttuuriperinnön suojelemiseksi. Tämä 
toimenpide antaisi niille enemmän varmuutta.

Tarkistus 80
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kokemus on osoittanut, että 
direktiivin 2011/92/EU noudattamisesta 
voi siviilivalmiustapauksissa aiheutua 
haittaa, mistä syystä olisi säädettävä, että 
jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta 
mainittua direktiiviä asianmukaisissa 
tapauksissa.

(13) Kokemus on osoittanut, että 
direktiivin 2011/92/EU noudattamisesta 
voi siviilivalmiustapauksissa aiheutua 
haittaa, mistä syystä olisi säädettävä, että 
jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti olla 
soveltamatta mainittua direktiiviä 
pelkästään siviilivalmiushankkeisiin, 
mikäli komissiolle ja yleisölle, jota asia 
koskee, toimitetaan asianmukaiset tiedot.

Or. en

Tarkistus 81
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kokemus on osoittanut, että 
direktiivin 2011/92/EU noudattamisesta 
voi siviilivalmiustapauksissa aiheutua 
haittaa, mistä syystä olisi säädettävä, että 
jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta 
mainittua direktiiviä asianmukaisissa
tapauksissa.

(13) Kokemus on osoittanut, että 
direktiivin 2011/92/EU noudattamisesta 
voi siviilivalmiustapauksissa aiheutua 
haittaa, mistä syystä olisi säädettävä, että 
jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta 
mainittua direktiiviä näissä 
poikkeuksellisissa tapauksissa kuultuaan 
ensin yleisöä, jota asia koskee.

Or. en
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Tarkistus 82
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kokemus on osoittanut, että 
direktiivin 2011/92/EU noudattamisesta 
voi siviilivalmiustapauksissa aiheutua 
haittaa, mistä syystä olisi säädettävä, että 
jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta
mainittua direktiiviä asianmukaisissa 
tapauksissa.

(13) Kokemus on osoittanut, että 
direktiivin 2011/92/EU noudattamisesta 
voi siviilivalmiustapauksissa aiheutua 
haittaa, mistä syystä olisi säädettävä, että 
jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta 
mainittua direktiiviä asianmukaisissa 
tapauksissa. Tässä yhteydessä direktiivissä 
olisi otettava huomioon Espoon 
yleissopimuksen määräykset, joissa 
osallistujavaltiot velvoitetaan 
rajatylittävissä hankkeissa toimittamaan 
toisilleen ilmoituksia ja kuulemaan 
toisiaan. Tällaisissa rajatylittävissä 
hankkeissa komission olisi toimittava 
ennakoivasti ja edistävästi aina kun se on 
mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Or. en

Tarkistus 83
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnissa on otettava huomioon 
suhteellisuus. Hankkeen 
ympäristövaikutusten arvioinnissa 
esitettyjen vaatimusten on oltava 
suhteessa sen kokoon ja vaiheeseen.

Or. en
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Tarkistus 84
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Direktiivin 2011/92/EU 1 artiklan 
4 kohdassa, jonka mukaan direktiiviä ei 
sovelleta hankkeisiin, joista on 
yksityiskohtaisesti säädetty erityisellä 
kansallisen lainsäädännön alaan 
kuuluvalla säädöksellä, säädetään 
avoimien ovien poikkeuksesta, jolla on 
rajalliset menettelytakeet, millä voitaisiin 
kiertää direktiivin täytäntöönpanoa 
huomattavasti.

Or. en

Tarkistus 85
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Tarpeettomien ponnistusten ja 
kustannusten välttämiseksi liitteessä II 
luetelluista hankkeista on esitettävä 
luonnos aiesopimukseksi, joka ei saa 
ylittää 30:tä sivua ja jossa esitetään 
hankkeen erityispiirteet sekä sen sijainti, 
jossa suoritetaan ympäristövaikutusten 
arviointi, johon sisältyy hankkeen 
toteutuskelpoisuutta koskeva alustava 
arviointi. Ympäristövaikutusten 
arvioinnin on oltava julkinen, ja siinä on 
otettava huomioon 3 artiklassa tarkoitetut 
osa-alueet. Siinä on osoitettava hankkeen 
merkittävät suorat ja välilliset vaikutukset.
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Or. es

Tarkistus 86
João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Toimivaltaisia viranomaisia olisi 
vaadittava määrittämään, missä laajuudessa 
ja miten yksityiskohtaisesti ympäristötiedot 
olisi annettava ympäristöraportissa
(arvioinnin sisällön rajaaminen – scoping). 
Jotta voidaan parantaa arvioinnin laatua ja 
yksinkertaistaa päätöksentekoa, on tärkeää 
täsmentää unionin tasolla ne tietoluokat, 
joiden perusteella toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä tämä määritys.

(17) Toimivaltaisia viranomaisia olisi 
vaadittava määrittämään, missä laajuudessa 
ja miten yksityiskohtaisesti ympäristötiedot 
olisi käsiteltävä ympäristövaikutusten 
arvioinnissa (arvioinnin sisällön 
rajaaminen – scoping). Jotta voidaan 
parantaa arvioinnin laatua ja 
yksinkertaistaa päätöksentekoa, on tärkeää 
täsmentää unionin tasolla ne tietoluokat, 
joiden perusteella toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä tämä määritys.

Or. pt

Tarkistus 87
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Toimivaltaisia viranomaisia olisi 
vaadittava määrittämään, missä laajuudessa 
ja miten yksityiskohtaisesti ympäristötiedot 
olisi annettava ympäristöraportissa 
(arvioinnin sisällön rajaaminen – scoping). 
Jotta voidaan parantaa arvioinnin laatua ja 
yksinkertaistaa päätöksentekoa, on tärkeää 
täsmentää unionin tasolla ne tietoluokat, 
joiden perusteella toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä tämä määritys.

(17) Toimivaltaisia viranomaisia olisi 
vaadittava määrittämään, missä laajuudessa 
ja miten yksityiskohtaisesti ympäristötiedot 
olisi annettava ympäristöraportissa 
(arvioinnin sisällön rajaaminen – scoping). 
Jotta voidaan parantaa arvioinnin laatua ja 
yksinkertaistaa menettelyjä ja
päätöksentekoa, on tärkeää täsmentää 
unionin tasolla ne tietoluokat, joiden 
perusteella toimivaltaisten viranomaisten 
on tehtävä tämä määritys.
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Or. en

Tarkistus 88
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Hankkeen toteuttajan antaman 
ympäristöraportin olisi sisällettävä arvio 
kohtuullisista vaihtoehdoista, jotka ovat 
varteenotettavia ehdotetun hankkeen 
kannalta, mukaan luettuna ympäristön 
nykytilan todennäköinen kehitys siinä 
tapauksessa, että hanketta ei toteuteta 
(perusskenaario); näin voidaan parantaa 
arviointimenettelyn laatua ja sisällyttää 
ympäristönäkökohdat osaksi hankkeen 
suunnittelua jo varhaisessa vaiheessa.

(18) Hankkeen toteuttajan antaman 
ympäristöraportin olisi sisällettävä arvio 
kohtuullisista vaihtoehdoista, jotka ovat 
varteenotettavia ehdotetun hankkeen 
kannalta.

Or. fr

Tarkistus 89
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Hankkeen toteuttajan antamaan 
ympäristöraporttiin voi sisältyä arvio 
kohtuullisista vaihtoehdoista, jotka ovat 
varteenotettavia ehdotetun hankkeen 
kannalta, mukaan luettuna ympäristön 
nykytilan todennäköinen kehitys siinä 
tapauksessa, että hanketta ei toteuteta 
(perusskenaario); näin voidaan parantaa 
arviointimenettelyn laatua ja sisällyttää 
ympäristönäkökohdat osaksi hankkeen 
suunnittelua jo varhaisessa vaiheessa.

(18) Hankkeen toteuttajan antamaan 
ympäristöraporttiin voi sisältyä arvio 
kohtuullisista vaihtoehdoista, jotka ovat 
varteenotettavia ehdotetun hankkeen 
kannalta; näin voidaan parantaa 
arviointimenettelyn laatua ja sisällyttää 
ympäristönäkökohdat osaksi hankkeen 
suunnittelua jo varhaisessa vaiheessa.
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Or. en

Tarkistus 90
João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Hankkeen toteuttajan antaman 
ympäristöraportin olisi sisällettävä arvio 
kohtuullisista vaihtoehdoista, jotka ovat 
varteenotettavia ehdotetun hankkeen 
kannalta, mukaan luettuna ympäristön 
nykytilan todennäköinen kehitys siinä 
tapauksessa, että hanketta ei toteuteta 
(perusskenaario); näin voidaan parantaa 
arviointimenettelyn laatua ja sisällyttää 
ympäristönäkökohdat osaksi hankkeen 
suunnittelua jo varhaisessa vaiheessa.

(18) Hankkeen toteuttajan antaman 
ympäristövaikutusten arvioinnin olisi 
sisällettävä arvio kohtuullisista 
vaihtoehdoista, jotka ovat varteenotettavia 
ehdotetun hankkeen kannalta, mukaan 
luettuna ympäristön nykytilan 
todennäköinen kehitys siinä tapauksessa, 
että hanketta ei toteuteta (perusskenaario); 
näin voidaan parantaa arviointimenettelyn 
laatua ja sisällyttää ympäristönäkökohdat 
osaksi hankkeen suunnittelua jo 
varhaisessa vaiheessa.
(Tätä tarkistusta sovelletaan yleisesti.)

Or. pt

Perustelu

Termin ”ympäristövaikutusten arviointi” soveltaminen termin ”ympäristöraportti” sijasta luo 
muodollisen perustan arviointimenettelylle, sen tavoitteille ja käytettäville menetelmille. 
Termin muuttaminen voisi aiheuttaa sekaannusta sekä vääristää lopullisen asiakirjan 
soveltamisalaa ja tarkoitusta.

Tarkistus 91
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Hankkeiden ympäristöarvioinnin eri 
vaiheille olisi asetettava määräajat, jotta 
voidaan tehostaa päätöksentekoa ja lisätä 

(22) Hankkeiden ympäristöarvioinnin eri 
vaiheille olisi asetettava kohtuulliset ja 
ennakoitavat määräajat, jotta voidaan 



PE510.827v01-00 20/76 AM\936759FI.doc

FI

oikeusvarmuutta; samalla olisi otettava 
huomioon myös ehdotetun hankkeen 
luonne, moninaisuus, toteutuspaikka ja 
koko. Tällaisten määräaikojen ei missään 
olosuhteissa tulisi heikentää 
ympäristönsuojelun korkeita standardeja, 
varsinkaan niitä, jotka johtuvat unionin 
muusta ympäristölainsäädännöstä, eikä 
yleisön tosiasiallista osallistumista 
päätöksentekoon ja oikeussuojan 
saatavuutta.

tehostaa päätöksentekoa ja lisätä 
oikeusvarmuutta; samalla olisi otettava 
huomioon myös ehdotetun hankkeen 
luonne, moninaisuus, toteutuspaikka ja 
koko. Tällaisten määräaikojen ei missään 
olosuhteissa tulisi heikentää 
ympäristönsuojelun korkeita standardeja, 
varsinkaan niitä, jotka johtuvat unionin 
muusta ympäristölainsäädännöstä, eikä 
yleisön tosiasiallista osallistumista 
päätöksentekoon ja oikeussuojan 
saatavuutta.

Or. en

Tarkistus 92
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Yksi EU:n ratifioiman ja osaksi 
omaa lainsäädäntöään saattaman 
Århusin yleissopimuksen tavoitteista on 
taata yleisön oikeus osallistua 
ympäristöasioita koskevaan 
päätöksentekoon. Näin ollen yleisön, 
mukaan lukien yhteenliittymien, 
järjestöjen ja ryhmien ja erityisesti 
hallituksista riippumattomien järjestöjen, 
jotka edistävät ympäristönsuojelua, 
osallistumista olisi edistettävä. Lisäksi 
Århusin yleissopimuksen 9 artiklan 2 ja 
4 kohdassa määrätään mahdollisuudesta 
panna tuomioistuimessa tai muussa 
elimessä vireille menettely sellaisten 
päätösten, toimien tai laiminlyöntien 
asiasisällön taikka niihin liittyvien 
menettelyjen laillisuuden uudelleen 
käsittelemiseksi, jotka kuuluvat yleisön 
osallistumista koskevien määräysten 
soveltamisalaan.

Or. es
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Perustelu

Toistetaan tiivistetysti vanhan direktiivin johdanto-osan 17, 19, 20 ja 21 kohdan sisältö. 
Århusin yleissopimuksen sääntöihin on viitattava myös tämän uuden direktiivin johdanto-
osan kappaleissa.

Tarkistus 93
João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Yleisön osallistuminen 
päätöksentekoon on välttämätöntä, jotta 
se voi esittää tehtäviin päätöksiin 
mahdollisesti vaikuttavia näkemyksiä ja 
huolenaiheita; näin voidaan lisätä 
päätöksenteon vastuullisuutta ja 
avoimuutta, parantaa päätösten 
asiasisällön laatua sekä lisätä yleisön 
tietoisuutta ympäristökysymyksistä.

Or. pt

Tarkistus 94
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Voimassa olevan 
direktiivin 2011/92/EU mukaan 
tavanomaisten ja epätavanomaisten 
hiilivetyjen etsintä ja talteenotto 
sisällytetään liitteeseen II riippumatta 
etsitystä tai talteen otetusta määrästä. 
Tällaiset hankkeet edellyttävät 
tapauskohtaista, liitteessä III esitettyjen 
perusteiden mukaista tarkkailua, jotta 
voidaan määrittää se määrä, jonka 
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ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. 
Komission selittävän huomautuksen 
direktiivin 85/337/ETY soveltamisesta 
epätavanomaisten hiilivetyjen etsintää ja 
hyödyntämistä koskeviin hankkeisiin1 ja 
Euroopan parlamentin liuskekaasun ja 
liuskeöljyn erottelun 
ympäristövaikutuksista antamassa 
päätöslauselmassa2 esitetyn pyynnön 
mukaisesti on välttämätöntä, että 
epätavanomaisia hiilivetyjä koskevat 
hankkeet sisällytetään tämän direktiivin 
soveltamisalaan siten kuin siihen on jo 
sisällytetty tavanomaisia hiilivetyjä 
koskevat toimet. Näin ollen on aiheellista 
muuttaa direktiivin 2011/92/EU liitettä I, 
jotta epätavanomaisten hiilivetyjen 
etsintään ja talteenottoon liittyviin 
hankkeisiin, joilla saattaa olla merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, sovelletaan 
pakollista ympäristövaikutusten 
arviointia.
__________________
1 Ares(2011)1339393.
2 P7_TA(2012)0443.

Or. it

Tarkistus 95
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Direktiivin 2011/92/EU liitteessä I 
raakaöljyn ja maakaasun tuotannolle 
vahvistetuissa raja-arvoissa ei oteta 
huomioon epätavanomaisten hiilivetyjen 
päivittäisiä tuotantomääriä, jotka ovat 
hyvin vaihtelevia ja pienempiä. Näitä 
hiilivetyjä kuitenkin tuotetaan ympäristön 
kannalta erityisen haitallisten 
menetelmien, esimerkiksi hydraulisen 
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murtamisen, avulla. Tästä syystä ja 
ympäristövaikutuksistaan huolimatta 
näihin hiilivetyihin liittyviin hankkeisiin 
on sovellettava tämän direktiivin 
liitteessä I tarkoitettua pakollista 
vaikutustenarviointia tuotannon määrästä 
riippumatta.

Or. es

Perustelu

Tämä tarkistus perustuu esittelijän tarkistukseen 8, mutta tässä yksinkertaistetaan sen 
sanamuotoa ja täydennetään sitä sekä esitetään, että tarve epätavanomaisten hiilivetyjen 
ympäristövaikutusten arvioimiseen ei perustu niinkään niiden tuotannon määrään vaan 
niiden tuotannossa käytettävien ympäristön kannalta erityisen haitallisten tekniikoiden 
käyttöön.

Tarkistus 96
Tadeusz Cymański

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Liitteessä II on muun muassa 
epätavanomaisten hiilivetyjen etsintään 
liittyviä hankkeita, riippumatta tässä 
vaiheessa talteenotetusta määrästä.

Or. pl

Tarkistus 97
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Uusia säännöksiä olisi sovellettava 
myös hankkeisiin, joista on jätetty 
lupahakemus ennen määräaikaa, johon 

(24) Uusia säännöksiä olisi sovellettava 
vain hankkeisiin, joissa on virallisesti 
käynnistetty YVA-menettely sen 
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mennessä säädös on saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, mutta joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää.

määrärajan jälkeen, johon mennessä 
säädös on saatettava osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

Hankkeiden toteuttajille, jotka ovat käynnistäneet vaikutusten arviointimenettelyn ennen 
tarkistetun YVA-direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä, asetettu vaatimus 
direktiivin uusien lisävaatimusten noudattamisesta, jos menettelyä ei ole saatu päätökseen 
siihen mennessä, kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, on joidenkin 
yleisten oikeusperiaatteiden, kuten taannehtivuuden ja oikeusvarmuuden vastaista.

Tarkistus 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Uusia säännöksiä olisi sovellettava 
myös hankkeisiin, joista on jätetty 
lupahakemus ennen määräaikaa, johon 
mennessä säädös on saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, mutta joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää.

(24) Uusia säännöksiä olisi sovellettava 
vain hankkeisiin, joiden 
ympäristövaikutusten arviointia ei ole 
aloitettu siihen mennessä, kun direktiivi 
2011/92/EU on saatettu osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

Komission tekstissä ehdotettu direktiivin taannehtiva soveltaminen luo huomattavaa 
oikeudellista epävarmuutta hankkeiden toteuttajille. Taannehtivuus voi jopa johtaa siihen, 
että menettelyjen ehdoista ja määräajoista on sovittava uudelleen, mikä velvoittaa toteuttajat 
toistamaan jo ohitetut menettelyvaiheet. Se voi johtaa huomattaviin viivästyksiin ja sekä 
toteuttajien että toimivaltaisten viranomaisten kustannusten lisääntymiseen.

Tarkistus 99
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Uusia säännöksiä olisi sovellettava 
myös hankkeisiin, joista on jätetty 
lupahakemus ennen määräaikaa, johon 
mennessä säädös on saatettava osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, mutta joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia
ennen mainittua päivää.

(24) Uusia säännöksiä olisi sovellettava 
ainoastaan hankkeisiin, joiden 
ympäristövaikutusten arviointia ei ole 
käynnistetty ennen määräaikaa, johon 
mennessä tämä direktiivi on saatettava 
osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Or. it

Tarkistus 100
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korvataan 2 kohdan a alakohdan 
ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”– rakennus- tai purkutyön taikka muun 
laitoksen tai suunnitelman 
toteuttamista,”.

Or. de

Perustelu

Palautetaan voimassa olevan YVA-direktiivin teksti. Näin purkutöille ei enää edellytetä 
tehtäväksi säännönmukaisesti ympäristövaikutusten arviointia. Yleensä rakennusten, 
laitosten, katujen ja muiden rakennelmien purkaminen ei vaikuta luontoon ja maisemaan 
vaan parantaa maaperän, veden, luonnon ja maiseman tilaa. Siksi hankkeilta, joiden 
tavoitteena on vähentää maankäyttöä ja siten nimenomaan suojella ympäristöä, ei pitäisi 
edellyttää ympäristövaikutusten arviointia.

Tarkistus 101
Richard Seeber



PE510.827v01-00 26/76 AM\936759FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korvataan 2 kohdan a alakohdan 
ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”– rakennus- tai purkutyön taikka muun 
laitoksen tai suunnitelman 
toteuttamista,”.

Or. de

Tarkistus 102
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korvataan 2 kohdan a alakohdan 
ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”– rakennus- tai purkutyön taikka muun 
laitoksen tai suunnitelman 
toteuttamista,”.

Or. en

Perustelu

Purkutyön sisällyttäminen tähän olisi kohtuutonta.

Tarkistus 103
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
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Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korvataan 2 kohdan a alakohdan 
ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

Poistetaan.

”– rakennus- tai purkutyön taikka muun 
laitoksen tai suunnitelman 
toteuttamista,”.

Or. en

Perustelu

Purkutöiden voidaan katsoa olevan luonnonympäristöön tai maisemaan kajoamista (asia C-
50/09). Määritelmä kattaa sellaisenaan jo purkutyöt, eikä sitä siksi tarvitse muuttaa. 
Direktiiviä pitäisi soveltaa vain liitteiden I ja II hankkeiden purkutöihin. Purkutöiden 
luonteen vuoksi on järkevää määritellä ne liitteen II hankkeeksi. Siksi liitteen II 13 kohtaa 
pitäisi muuttaa niin, että se sisältää liitteissä I ja II mainittujen hankkeiden purkutyöt.

Tarkistus 104
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

”– rakennus- tai purkutyön taikka muun 
laitoksen tai suunnitelman toteuttamista,”.

”– rakennustyön ja muun laitoksen tai 
suunnitelman toteuttamista. Tätä 
direktiiviä sovelletaan myös purkutyöhön, 
mikäli mainittu työ ei kuulu alakohtaisen 
sääntelyn piiriin,”.

Or. fr

Perustelu

Tietyillä purkutöillä ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Mikäli näihin töihin jo sisältyy 
velvoitteita, ne olisi vapautettava lisävelvollisuuksista.
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Tarkistus 105
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Korvataan 2 kohdan a alakohdan 
ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

(a) Lisätään 2 kohdan a alakohdan 
ensimmäisen luetelmakohdan jälkeen 
seuraava teksti:

”– rakennus- tai purkutyön taikka muun 
laitoksen tai suunnitelman toteuttamista,”.

”– sellaisen purkutyön toteuttamista, joka
ei kuulu direktiivien 2004/35/EY ja 
2010/75/EU soveltamisalaan,”;

Or. it

Perustelu

Tarkistusta esitetään päällekkäisen lainsäädännön ja päällekkäisten menettelyjen 
välttämiseksi.

Tarkistus 106
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta 

Komission teksti Tarkistus

– rakennus- tai purkutyön taikka muun 
laitoksen tai suunnitelman toteuttamista,

– rakennustyön tai muiden laitosten 
toteuttamista, mukaan lukien purkutyöt, 
jotka liittyvät välittömästi toteuttamiseen,

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan YVA-direktiivin sanamuoto pitäisi säilyttää. Direktiivin pitäisi kattaa vain 
purkutyöt, jotka liittyvät välittömästi laitoksen toteuttamiseen. Niiden muiden purkutöiden 
mukaan ottaminen, joiden tavoitteena on pelkästään rakennelman poistaminen ja siten 
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nimenomaan vähentää ympäristövaikutuksia, ei ole oikeutettua.

Tarkistus 107
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– rakennus- tai purkutyön taikka muun 
laitoksen tai suunnitelman toteuttamista,

– rakennustyön ja siihen liittyvän
purkutyön taikka muun laitoksen tai 
suunnitelman toteuttamista,

Or. en

Tarkistus 108
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– rakennus- tai purkutyön taikka muun 
laitoksen tai suunnitelman toteuttamista,

– rakennustyön purkutyö mukaan lukien
taikka muun laitoksen tai suunnitelman 
toteuttamista,

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa viitataan erityisesti purkutöihin yhtenä kohteista, joilta edellytetään YVA:a. 
Jäsenvaltioiden on mukautettava kansallinen lainsäädäntöönsä tämän mukaiseksi.

Tarkistus 109
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– rakennus- tai purkutyön taikka muun 
laitoksen tai suunnitelman toteuttamista,

– rakennus- ja tarvittaessa purkutyön
taikka muun laitoksen tai suunnitelman 
toteuttamista, tai niiden käyttöä,

Or. en

Perustelu

Täydellinen ympäristövaikutusten arviointi olisi tehtävä koko elinkaaren ajalta mukaan lukien 
käyttö- ja käytöstäpoistovaiheet.

Tarkistus 110
Sabine Wils, João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– rakennus- tai purkutyön taikka muun 
laitoksen tai suunnitelman toteuttamista,

– rakennus- tai purkutyön taikka muun 
laitoksen toteuttamista, rakennustöiden tai 
muiden laitosten perustamista ja 
laajentamista, laitoksen toiminnan tai 
laitoksen suorituksen muutosta, jonka 
vaikutukset ovat 1 kohdan mukaisia,

Or. en

Perustelu

Laitosten rakenteellisten ja toiminnallisten laajennusten (esim. kapasiteetin lisäyksen) – myös, 
jos ympäristövaikutusten odotetaan olevan huomattavia – YVA:t on suoritettava vain, jos ne 
on hyväksytty virallisessa hallinnollisessa menettelyssä. Tämä puute korjataan tällä 
tarkistuksella.
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Tarkistus 111
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan 2 kohdan a alakohdan 
toinen luetelmakohta seuraavasti:
”– muuta luonnonympäristöön ja 
maisemaan kajoamista mukaan lukien 
maaperän luonnonvarojen tutkiminen ja
hyödyntäminen;”

Or. en

Perustelu

Maaperän luonnonvarojen hyödyntäminen sisältyy jo hankkeen määritelmään. Maaperän 
luonnonvarojen tutkiminen lisätään, jotta määritelmä kattaa myös tutkimustoiminnan.

Tarkistus 112
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan 2 kohdan a alakohdan 
toinen luetelmakohta seuraavasti:
”– muuta luonnonympäristöön ja 
maisemaan kajoamista mukaan lukien 
hiilivetyjen tutkiminen ja 
hyödyntäminen;”

Or. en
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Perustelu

Hiilivetyjen hyödyntäminen sisältyy jo hankkeen määritelmään. Hiilivetyjen tutkiminen 
lisätään, jotta määritelmä kattaa myös tutkimustoiminnan.

Tarkistus 113
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään 2 kohdan a alakohtaan 
seuraavaa:
”Hankkeeksi ei luokitella hankkeita ja 
toimia, joista on yksityiskohtaisesti 
säädetty kansallisen lainsäädännön alaan 
kuuluvalla säädöksellä tai jotka ovat 
sellaisen mukaan sallittuja.”

Or. de

Perustelu

Kun hankkeen määritelmä kattaa rakennustyön tai muiden laitosten toteuttamisen lisäksi 
myös muut vaikutukset luontoon ja maisemaan, EU:n jäsenvaltioilla on tarvittavaa joustoa 
vaatia yksittäistapauksessa ympäristövaikutusten arviointia, jos toiminnalla voi olla 
merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tämän harkinnanvaraisuuden rajan pitäisi kuitenkin olla 
siinä, kun jäsenvaltio on päättänyt EU:n lainsäädännön mukaisella alakohtaisella 
säädöksellä sallia tietyt toimet tai mahdollistaa ne viranomaisen luvalla.

Tarkistus 114
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan 2 kohdan c alakohta 
seuraavasti:
”(c) ’luvalla’, toimivaltaisen 
viranomaisen tai viranomaisten päätöstä, 
joka oikeuttaa hankkeen toteuttajan 
aloittamaan hankkeen;”

Or. en

Tarkistus 115
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a a) Korvataan 2 kohdan f alakohta 
seuraavasti:
”(f) ’toimivaltaisella viranomaisella’ 
jäsenvaltioiden tämän direktiivin 
perusteella syntyneiden velvoitteiden 
toteuttamista varten nimeämää 
viranomaista; jäsenvaltiot eivät ole 
velvollisia antamaan viranomaiselle tai 
viranomaisille, joille on annettu 
toimivalta myöntää tai evätä luvan, 
mitään muuta tämän direktiivin mukaista 
toimivaltaa.”

Or. en

Perustelu

Direktiivi synnyttää useita muita toimivaltoja (esim. hankkeen tarpeellisuusselvitys, 
arvioinnin sisällön rajaaminen,…) ja siinä todetaan, että jäsenvaltioiden pitäisi nimetä 
’toimivaltainen viranomainen’ kutakin tällaista toimivaltaa varten. Tässä määritelmässä 
pitäisi ilmaista selvästi, että jäsenvaltiot eivät ole velvollisia antamaan kaikkea tällaista 
toimivaltaa viranomaisille, joille ne antavat toimivallan myöntää tai evätä lupia. 
Jäsenvaltioilla pitäisi olla esimerkiksi oikeus myöntää toimivalta hankkeen 
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tarpeellisuusselvityksen tekemiseen tai arvioinnin sisällön rajaamiseen yhdelle viranomaiselle 
ja toimivalta lupien myöntämiseen tai epäämiseen toiselle viranomaiselle.

Tarkistus 116
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

”g) ’ympäristövaikutusten arvioinnilla’ 
ympäristöraportin laatimista, kuulemisten 
toteuttamista (myös yleisön, jota asia 
koskee, ja ympäristöviranomaisten 
kanssa), toimivaltaisen viranomaisen 
tekemää arviointia ottaen huomioon 
ympäristöraportti ja lupamenettelyä 
koskevan kuulemisen tulokset, sekä 
tietojen antamista päätöksestä 5–10 
artiklan mukaisesti.”

”g) ’ympäristövaikutusten arvioinnilla’ 
ympäristöraportin laatimista, toimivaltaisen 
viranomaisen suorittamaa todentamista,
ympäristöraportin ja lupamenettelyä 
koskevan kuulemisen (myös yleisön, jota 
asia koskee, ja viranomaisten kanssa)
tulosten huomioon ottamista sekä tietojen 
antamista päätöksestä 5–10 artiklan 
mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

’Ympäristövaikutusten arvioinnin’ selvän määritelmän lisäämistä ei pitäisi käyttää väärin 
direktiivin soveltamisalan laajentamiseen niin, että siinä olisi ylimääräisiä vaatimuksia. 
Komissio ehdottaa julkiselle kuulemiselle kahta ajankohtaa: 1) kun valmistellaan 
ympäristöraporttia ja 2) kun päätöksentekoprosessissa järjestetään yleinen kuuleminen. 
Tällainen kaksinkertainen julkinen kuuleminen 1) ei tuo lisäarvoa, 2) pakottaa jäsenvaltiot 
mukauttamaan hyvin toimivaa lainsäädäntöä ja 3) pidentää kokonaismenettelyä 
tarpeettomasti. Meidän tarkistuksessamme YVA otetaan kaikilta osin huomioon 
lupamenettelyssä.

Tarkistus 117
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – g alakohta 
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Komission teksti Tarkistus

”g) ’ympäristövaikutusten arvioinnilla’ 
ympäristöraportin laatimista, kuulemisten 
toteuttamista (myös yleisön, jota asia 
koskee, ja ympäristöviranomaisten kanssa), 
toimivaltaisen viranomaisen tekemää 
arviointia ottaen huomioon 
ympäristöraportti ja lupamenettelyä 
koskevan kuulemisen tulokset, sekä 
tietojen antamista päätöksestä 5–10 
artiklan mukaisesti.”

”g) ’ympäristövaikutusten arvioinnilla’ 
ympäristöraportin laatimista, mukaan 
lukien varteenotettavien vaihtoehtojen 
harkitsemisen, kuulemisten toteuttamista 
(myös yleisön, jota asia koskee, ja 
ympäristöviranomaisten kanssa), 
toimivaltaisen viranomaisen tekemää 
arviointia ottaen huomioon 
ympäristöraportti ja lupamenettelyä 
koskevan kuulemisen tulokset,
merkittävien haitallisten 
ympäristövaikutusten seuraamistoimien ja 
rajoittamis- ja korvaamistoimien 
vahvistamista sekä tietojen antamista 
päätöksestä 5–10 artiklan mukaisesti.”

Or. en

Tarkistus 118
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

”g) ’ympäristövaikutusten arvioinnilla’ 
ympäristöraportin laatimista, kuulemisten 
toteuttamista (myös yleisön, jota asia 
koskee, ja ympäristöviranomaisten kanssa), 
toimivaltaisen viranomaisen tekemää 
arviointia ottaen huomioon 
ympäristöraportti ja lupamenettelyä 
koskevan kuulemisen tulokset, sekä 
tietojen antamista päätöksestä 5–
10 artiklan mukaisesti.”

”g) ’ympäristövaikutusten arvioinnilla’ 
hankkeen toteuttajan vastuulla olevaa 
ympäristöraportin laatimista, kuulemisten 
toteuttamista (myös yleisön, jota asia 
koskee, ja 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen ympäristöviranomaisten 
kanssa), toimivaltaisen viranomaisen ja/tai
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
viranomaisten tekemää arviointia ottaen 
huomioon ympäristöraportti ja 
lupamenettelyä koskevan kuulemisen 
tulokset, sekä tietojen antamista 
päätöksestä 5–10 artiklan mukaisesti.”

Or. fr
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Perustelu

Komission määritelmä voidaan tulkita siten, että hankkeen toteuttajan vastuuta siirretään 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Tarkistuksella pyritään poistamaan tämä ongelma 
selkeyttämällä tiettyjä säännöksiä.

Tarkistus 119
Sabine Wils, João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

”g) ’ympäristövaikutusten arvioinnilla’ 
ympäristöraportin laatimista, kuulemisten 
toteuttamista (myös yleisön, jota asia 
koskee, ja ympäristöviranomaisten kanssa), 
toimivaltaisen viranomaisen tekemää 
arviointia ottaen huomioon 
ympäristöraportti ja lupamenettelyä 
koskevan kuulemisen tulokset, sekä 
tietojen antamista päätöksestä 5–10 
artiklan mukaisesti.”

”g) ’ympäristövaikutusten arvioinnilla’ 
ympäristöraportin laatimista, kuulemisten 
toteuttamista (myös yleisön, jota asia 
koskee, ja ympäristöviranomaisten kanssa), 
toimivaltaisen viranomaisen tekemää 
arviointia ottaen huomioon 
ympäristöraportti, joka sisältää 
alkuperäisen imissiokuormituksen, ja 
lupamenettelyä koskevan kuulemisen 
tulokset, sekä tietojen antamista 
päätöksestä 5–10 artiklan mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

YVA-menettelyjen sitominen erityisoikeuden (alakohtaisten säännösten) alaisiin 
hyväksymisprosesseihin estää ympäristövaikutusten kokonaisvaltaisen tunnistamisen, 
kuvaamisen ja arvioimisen. Hankkeen nykyisten laitosten käytön ja liikenteen osa-alojen 
aiheuttama alkuperäinen imissiokuormitus on jätetty huomiotta. Hankkeen vaikutuksia 
voidaan arvioida asianmukaisesti vain ottamalla mukaan nämä alkuperäiset 
imissiokuormitukset.

Tarkistus 120
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – g alakohta 

Komission teksti Tarkistus

g) ’ympäristövaikutusten arvioinnilla’ 
ympäristöraportin laatimista, kuulemisten 
toteuttamista (myös yleisön, jota asia 
koskee, ja ympäristöviranomaisten kanssa), 
toimivaltaisen viranomaisen tekemää 
arviointia ottaen huomioon 
ympäristöraportti ja lupamenettelyä 
koskevan kuulemisen tulokset, sekä 
tietojen antamista päätöksestä 5–10 
artiklan mukaisesti.

g) ’ympäristövaikutusten arvioinnilla’ 
ympäristöraportin laatimista, kuulemisten 
toteuttamista (myös yleisön, jota asia 
koskee, ja ympäristöviranomaisten kanssa), 
toimivaltaisen viranomaisen tekemää 
arviointia ottaen huomioon 
ympäristöraportti, mukaan lukien 
imissiokuormitus ja lupamenettelyä 
koskevan kuulemisen tulokset, sekä 
tietojen antamista päätöksestä 5–10 
artiklan mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään 2 kohtaan seuraava 
määritelmä: 
”g a) ’standardilla’ tunnustetun 
standardointielimen toistuvaa tai jatkuvaa 
käyttöä varten vahvistamaa teknistä 
eritelmää, jonka noudattaminen ei ole 
pakollista ja joka kuuluu johonkin 
seuraavista ryhmistä:
a) ’kansainvälisellä standardilla’ 
kansainvälisen standardointielimen 
vahvistamaa standardia;
b) ’eurooppalaisella standardilla’ 
eurooppalaisen 
standardointiorganisaation vahvistamaa 
standardia;
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c) ’yhdenmukaistetulla standardilla’ 
eurooppalaista standardia, joka on 
vahvistettu komission esittämän pyynnön 
perusteella unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön 
soveltamiseksi;
d) ’kansallisella standardilla’ kansallisen 
standardointielimen vahvistamaa 
standardia;”

Or. en

Perustelu

Määritelmät ovat eurooppalaisesta standardoinnista annetusta asetuksesta (EU) N:o 
1025/2012.

Tarkistus 122
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään 2 kohtaan seuraava 
määritelmä: 
”g a) ’historiallisilla kaupunkikohteilla’ 
paikkoja, jotka ovat osa laajempaa 
kokonaisuutta ja koostuvat sekä 
rakennetusta että luonnonympäristöstä ja 
asukkaiden kokemuksista päivittäisestä 
elämästä; tässä laajemmassa yhteydessä, 
jota rikastuttavat kaukaista tai 
viimeaikaista alkuperää olevat arvot ja 
jatkuvasti käynnissä oleva peräkkäisten 
muutosten dynaaminen prosessi, uusia 
kaupunkialueita voidaan pitää 
muotoutumisvaiheessa olevana 
ympäristönäyttönä;”

Or. en
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Tarkistus 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) Lisätään 2 kohtaan seuraava 
määritelmä:
”g b) ’visuaalisten vaikutusten 
arvioinnilla’ rakennetun tai 
luonnonmaiseman sekä 
kaupunkialueiden ulkoista tai näkymien 
muutosta, joka on seurausta joko 
myönteisestä (parantuminen) tai 
kielteisestä (vahingoittuminen) 
kehityksestä; visuaalisten vaikutusten 
arviointi kattaa myös sellaisten 
rakennusten purkamisen, jotka ovat 
suojeltuja tai jotka vaikuttavat 
strategisesti tietyn paikan tai maiseman 
perinteiseen näkymään; se kattaa 
geologisen pinnanmuodostuksen ilmeiset 
muutokset sekä muut esteet, kuten 
rakennukset ja seinät, jotka rajoittavat 
luonnonmaisemaa sekä maiseman 
harmoniaa; visuaalisten vaikutusten 
arviointi perustuu suurelta osin 
laadullisiin perusteisiin, jotka koskevat 
ihmisten maisemaan kohdistamaa 
arvostusta, ihmisten ja maiseman 
vuorovaikutusta ja ihmisten tietylle 
paikalle antamaa arvoa (genius loci);”

Or. en

Perustelu

Visuaalinen vaikutusten arviointi on oleellista, kun on kyse muun muassa rannikoista, 
tuulipuistoista tai historiallisista rakennuksista.
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Tarkistus 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b c) Lisätään 2 kohtaan seuraava 
määritelmä:
”g c) ’yhteisellä menettelyllä’ 
toimivaltaisen viranomaisen yhteisten 
menettelyjen mukaisesti toimittamaa 
yhden ympäristövaikutusten arviointia, 
joka sisältää yhden tai usean 
viranomaisen arviointeja, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta muun 
asiaankuuluvan EU:n lainsäädännön 
muita säännöksiä;”

Or. en

Tarkistus 125
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään 2 kohtaan seuraava 
määritelmä:
”g a) ’yhteisellä menettelyllä’ 
toimivaltaisen viranomaisen yhteisten 
menettelyjen mukaisesti toimittamaa 
yhden ympäristövaikutusten arviointia, 
joka sisältää yhden tai usean 
viranomaisen arviointeja, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta muun 
asiaankuuluvan EU:n lainsäädännön 
muita säännöksiä;”
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Or. en

Tarkistus 126
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b d alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – g d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b d) Lisätään 2 kohtaan seuraava 
määritelmä:
”g d) ’yksinkertaistamisella’ 
muodollisuuksien vähentämistä sekä 
yhteisten menettelyjen ja 
koordinointivälineiden luomista 
asiaankuuluvien viranomaisten laatimien 
arviointien yhdistämiseksi; sillä 
tarkoitetaan myös yhteisten perusteiden 
määrittämistä, raporttien jättämiselle 
asetettujen määräaikojen lyhentämistä 
sekä puolueettomien ja tieteellisten 
arviointien lujittamista;”

Or. en

Tarkistus 127
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi) 
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b b) Lisätään 2 kohtaan seuraava 
määritelmä:
”g b) ’yksinkertaistamisella’ 
muodollisuuksien vähentämistä sekä 
yhteisten menettelyjen ja 
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koordinointivälineiden luomista 
asiaankuuluvien viranomaisten laatimien 
arviointien yhdistämiseksi; 
yksinkertaistamisella tarkoitetaan myös 
yhteisten perusteiden määrittämistä, 
raporttien jättämiselle asetettujen 
määräaikojen lyhentämistä sekä 
puolueettomien ja tieteellisten arviointien 
lujittamista;”

Or. en

Tarkistus 128
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään 2 kohtaan seuraava 
määritelmä:
”g a) ’riippumattomalla’ 
tekniseen/tieteelliseen objektiivisuuteen 
kykenevää sekä hankkeen toteuttajan, 
toimivaltaisen viranomaisen tai 
kansallisen, alueellisen tai paikallisen 
hallituksen ohjeilta tai vaikutukselta 
vapaata;”

Or. en

Tarkistus 129
Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jos kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
tapauskohtaisesti päättää olla soveltamatta 
tätä direktiiviä pelkästään 
maanpuolustukseen tarkoitettuihin 
hankkeisiin ja siviilivalmiushankkeisiin, 
jos ne katsovat, että sen soveltaminen 
vaikuttaisi haitallisesti näihin tarkoituksiin.

3. Jäsenvaltiot voivat tapauskohtaisesti 
päättää olla soveltamatta tätä direktiiviä 
pelkästään maanpuolustukseen 
tarkoitettuihin hankkeisiin ja 
siviilivalmiushankkeisiin, jos ne katsovat, 
että sen soveltaminen vaikuttaisi 
haitallisesti näihin tarkoituksiin.

Or. en

Tarkistus 130
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
tapauskohtaisesti päättää olla soveltamatta 
tätä direktiiviä pelkästään 
maanpuolustukseen tarkoitettuihin 
hankkeisiin ja siviilivalmiushankkeisiin, 
jos ne katsovat, että sen soveltaminen 
vaikuttaisi haitallisesti näihin tarkoituksiin.

3. Jos kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
tapauskohtaisesti päättää olla soveltamatta 
tätä direktiiviä pelkästään 
maanpuolustukseen tarkoitettuihin 
hankkeisiin, jos ne katsovat, että sen 
soveltaminen vaikuttaisi haitallisesti näihin 
tarkoituksiin.

Or. en

Perustelu

Poikkeus, joka koskee pelkästään siviilivalmiushankkeita, lisätään 2 artiklan 4 kohtaan.

Tarkistus 131
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
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Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
tapauskohtaisesti päättää olla soveltamatta 
tätä direktiiviä pelkästään 
maanpuolustukseen tarkoitettuihin 
hankkeisiin ja siviilivalmiushankkeisiin, 
jos ne katsovat, että sen soveltaminen 
vaikuttaisi haitallisesti näihin 
tarkoituksiin.”

3. Jos kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
tapauskohtaisesti päättää olla soveltamatta 
tätä direktiiviä pelkästään 
maanpuolustukseen tarkoitettuihin 
hankkeisiin ja siviilivalmiushankkeisiin, 
jos ne katsovat, että sen soveltaminen 
vaikuttaisi haitallisesti näihin tarkoituksiin, 
edellyttäen ettei tästä aiheudu vakavaa 
haittaa kansanterveydelle.

Or. es

Tarkistus 132
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi, Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta hankkeisiin, 
joista on yksityiskohtaisesti säädetty 
erityisellä kansallisen lainsäädännön 
alaan kuuluvalla säädöksellä, edellyttäen 
että tämän direktiivin tavoitteet, mukaan 
luettuna tietojen antamisen tavoite, on 
otettu huomioon säätämismenettelyssä. 
Joka toinen vuosi direktiivin XXX 
[OPOCE please introduce the n° of this 
Directive] 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetusta päivästä jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle kaikista 
tapauksista, joissa ne ovat soveltaneet tätä 
säännöstä.”

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämä on avoimien ovien poikkeus, jolla on rajalliset menettelylliset takuut. Vaikka useimmat 
jäsenvaltiot eivät käytä tätä poikkeusta, sillä saatettaisiin kiertää direktiivin täytäntöönpanoa 
huomattavasti.

Tarkistus 133
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta hankkeisiin, 
joista on yksityiskohtaisesti säädetty 
erityisellä kansallisen lainsäädännön 
alaan kuuluvalla säädöksellä, edellyttäen 
että tämän direktiivin tavoitteet, mukaan 
luettuna tietojen antamisen tavoite, on 
otettu huomioon säätämismenettelyssä. 
Joka toinen vuosi direktiivin XXX 
[OPOCE please introduce the n° of this 
Directive] 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetusta päivästä jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle kaikista 
tapauksista, joissa ne ovat soveltaneet tätä 
säännöstä.”

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 134
Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Tätä direktiiviä ei sovelleta hankkeisiin, 4. Tätä direktiiviä ei sovelleta hankkeisiin, 
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joista on yksityiskohtaisesti säädetty
erityisellä kansallisen lainsäädännön alaan 
kuuluvalla säädöksellä, edellyttäen että 
tämän direktiivin tavoitteet, mukaan 
luettuna tietojen antamisen tavoite, on 
otettu huomioon säätämismenettelyssä. 
Joka toinen vuosi direktiivin XXX 
[OPOCE please introduce the n° of this 
Directive] 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetusta päivästä jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle kaikista 
tapauksista, joissa ne ovat soveltaneet tätä 
säännöstä.”

jotka on yksityiskohtaisesti hyväksytty
erityisellä kansallisen lainsäädännön alaan 
kuuluvalla säädöksellä, edellyttäen että 
tämän direktiivin tavoitteet, mukaan 
luettuna tietojen antamisen tavoite, on 
otettu huomioon säätämismenettelyssä. 
Joka toinen vuosi direktiivin XXX 
[OPOCE please introduce the n° of this 
Directive] 2 artiklan 1 kohdassa 
vahvistetusta päivästä jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle kaikista 
tapauksista, joissa ne ovat soveltaneet tätä 
säännöstä.”

Or. en

Tarkistus 135
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Lisätään 4 a kohta seuraavasti:
”4 a. Tätä direktiiviä ei sovelleta töihin, 
joista on säädetty direktiivin 2010/75/EU 
mukaisesti myönnettävän luvan 
yhteydessä, tai töihin, joita tarvitaan 
ympäristövahinkoihin liittyvien 
ehkäisevien tai korjaavien toimenpiteiden 
toteuttamiseksi direktiivin 2004/35/EY 
mukaisesti.”

Or. it

Perustelu

Tarkistusta esitetään päällekkäisen lainsäädännön ja päällekkäisten menettelyjen 
välttämiseksi.
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Tarkistus 136
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Åsa Westlund, Nessa 
Childers, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Korvataan 2 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että ennen luvan 
myöntämistä hankkeet, joilla etenkin 
laatunsa, kokonsa tai sijaintinsa vuoksi 
todennäköisesti on merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, alistetaan 
lupamenettelyyn ja että niiden vaikutukset 
arvioidaan yleisön kuulemisen jälkeen. 
Myönnettyään luvan toimivaltaisen 
viranomaisen on tarvittaessa vahvistettava 
merkittävien haitallisten 
ympäristövaikutusten seuraamistoimet ja 
rajoittamis- ja korvaamistoimet. Nämä 
hankkeet määritellään 4 artiklassa.”

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2 artiklan 1 kohta on yhdenmukaistettu 8 artiklan 2 kohdan uuden tekstin kanssa, 
jossa säädetään merkittävien haitallisten ympäristövaikutusten seuraamistoimista ja 
rajoittamis- ja korvaamistoimista. Lisäksi yleisön osallistumista lisätään.

Tarkistus 137
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä 
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 
samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, 
sovelletaan yhteensovitettuja tai yhteisiä 
menettelyitä, jotka täyttävät asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset.

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä 
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 
samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, 
jäsenvaltiot pyrkivät toteuttamaan
yhteensovitettuja tai yhteisiä menettelyitä, 
jotka täyttävät asiaa koskevassa unionin 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset, jos 
se vaikuttaa järkevältä.

Or. de

Perustelu

Komission tavoitteena oleva menettelyjen yhteensovittaminen on periaatteessa myönteinen 
asia, mutta jäsenvaltioille pitäisi jättää valinnanvapaus sen suhteen, mikä EU:n 
oikeusperusta vaikuttaa sopivan sovellettavaksi tähän yhteensovittamiseen. 
Yhteensovittamista ei myöskään pitäisi joutua toteuttamaan ”hinnalla millä hyvällä”.

Tarkistus 138
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä 
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 
samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, 
sovelletaan yhteensovitettuja tai yhteisiä 
menettelyitä, jotka täyttävät asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset.

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä 
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 
samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, voidaan 
soveltaa yhteensovitettuja tai yhteisiä 
menettelyitä, jotka täyttävät asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset, jos jäsenvaltion 
viranomaiset katsovat sen olevan 
tarpeellista.

Or. en
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Perustelu

Yhteisellä menettelyllä on mahdollista yksinkertaistaa prosessia, mutta nykyinen sanamuoto 
sulkee pois muut joustavat ratkaisut. Pakollinen yhteensovittaminen ei itsessään 
yksinkertaistaisi tai nopeuttaisi prosessia, vaan sitä pitäisi hyödyntää tarvittaessa. Joissakin 
jäsenvaltioissa tuomioistuimet ovat mukana arviointiprosessissa eivätkä muut viranomaiset 
voi määrätä tuomioistuimia.

Tarkistus 139
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä 
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 
samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, 
sovelletaan yhteensovitettuja tai yhteisiä 
menettelyitä, jotka täyttävät asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset.

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä 
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 
samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, voidaan 
soveltaa yhteensovitettuja tai yhteisiä 
menettelyitä, jotka täyttävät asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 140
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä 
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 
samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, 
sovelletaan yhteensovitettuja tai yhteisiä 

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 
samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, voidaan 
soveltaa yhteensovitettuja tai yhteisiä 
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menettelyitä, jotka täyttävät asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset.

menettelyitä, jotka täyttävät asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 141
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä 
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 
samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, 
sovelletaan yhteensovitettuja tai yhteisiä 
menettelyitä, jotka täyttävät asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset.

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä 
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 
samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, voidaan 
soveltaa yhteensovitettuja tai yhteisiä 
menettelyitä, jotka täyttävät asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille pitäisi antaa jonkin verran joustoa siinä, miten ne voivat halutessaan täyttää 
eri EU-direktiivien vaatimukset heikentämättä tällaisen lainsäädännön kokonaistavoitteita.

Tarkistus 142
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä 
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä 
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 
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samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, 
sovelletaan yhteensovitettuja tai yhteisiä 
menettelyitä, jotka täyttävät asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset.

samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, voidaan 
soveltaa yhteensovitettuja tai yhteisiä 
menettelyitä, jotka täyttävät asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 143
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä 
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 
samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, 
sovelletaan yhteensovitettuja tai yhteisiä 
menettelyitä, jotka täyttävät asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä
asetetut vaatimukset.

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä 
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 
samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, 
sovelletaan yhteensovitettuja tai yhteisiä 
menettelyitä, jotka täyttävät unionin 
seuraavissa säädöksissä asetetut 
vaatimukset.

– direktiivi 2009/147/ETY 
luonnonvaraisten lintujen suojelusta,
– direktiivi 2000/60/EY yhteisön 
vesipolitiikan puitteista,
– direktiivi 2010/75/EU teollisuuden 
päästöistä,
– neuvoston direktiivi 92/43/ETY 
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta.

Or. de

Tarkistus 144
Marianne Thyssen
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteensovitetussa menettelyssä 
toimivaltaisen viranomaisen on 
sovitettava yhteen useiden eri 
viranomaisten tekemät yksittäiset 
arvioinnit, joita asiaa koskeva unionin 
lainsäädäntö edellyttää, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sellaisten 
vastakkaisten säännösten soveltamista, 
jotka sisältyvät unionin muuhun asiaa 
koskevaan lainsäädäntöön.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Arvostamme komission päätöksentekoprosessin nopeuttamisen ja yksinkertaistamisen 
tavoitetta mutta emme voi tukea yhteensovitetun tai yhteisen arviointiprosessin pakollista 
käyttöönottoa. Tarkistetun direktiivin pitäisi mahdollistaa se, että jäsenvaltiot voisivat 
soveltaa päätöksentekoprosessia, joka on räätälöity kunkin hankkeen tarpeisiin. Se tarkoittaa, 
että jäsenvaltioiden pitäisi saada vapaasti päättää, täyttäisivätkö tietyn hankkeen tarpeet 
parhaiten eri- vai samanaikaiset menettelyt tai yhteiset vai erilliset menettelyt.

Tarkistus 145
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteensovitetussa menettelyssä
toimivaltaisen viranomaisen on sovitettava 
yhteen useiden eri viranomaisten tekemät 
yksittäiset arvioinnit, joita asiaa koskeva 
unionin lainsäädäntö edellyttää, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sellaisten 
vastakkaisten säännösten soveltamista, 

Jos hankkeessa sovelletaan 
yhteensovitettua menettelyä,
toimivaltaisen viranomaisen on sovitettava 
yhteen useiden eri viranomaisten tekemät 
yksittäiset arvioinnit, joita asiaa koskeva 
unionin lainsäädäntö edellyttää, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sellaisten 
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jotka sisältyvät unionin muuhun asiaa 
koskevaan lainsäädäntöön.

vastakkaisten säännösten soveltamista, 
jotka sisältyvät unionin muuhun asiaa 
koskevaan lainsäädäntöön.

Or. en

Tarkistus 146
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteensovitetussa menettelyssä 
toimivaltaisen viranomaisen on sovitettava 
yhteen useiden eri viranomaisten tekemät 
yksittäiset arvioinnit, joita asiaa koskeva 
unionin lainsäädäntö edellyttää, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sellaisten 
vastakkaisten säännösten soveltamista, 
jotka sisältyvät unionin muuhun asiaa 
koskevaan lainsäädäntöön.

Yhteensovitetussa menettelyssä 
toimivaltaisen viranomaisen on sovitettava 
yhteen useiden eri viranomaisten tekemät 
yksittäiset arvioinnit, joita asiaa koskeva 
unionin lainsäädäntö edellyttää, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta unionin muuta
asiaa koskevaa lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 147
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteensovitetussa menettelyssä 
toimivaltaisen viranomaisen on sovitettava 
yhteen useiden eri viranomaisten tekemät 
yksittäiset arvioinnit, joita asiaa koskeva 
unionin lainsäädäntö edellyttää, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sellaisten 

Yhteensovitetussa menettelyssä 
toimivaltaisen viranomaisen / 
toimivaltaisten viranomaisten on 
sovitettava yhteen useiden eri 
viranomaisten tekemät yksittäiset 
arvioinnit, joita asiaa koskeva unionin 
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vastakkaisten säännösten soveltamista, 
jotka sisältyvät unionin muuhun asiaa 
koskevaan lainsäädäntöön.

lainsäädäntö edellyttää, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta sellaisten vastakkaisten 
säännösten soveltamista, jotka sisältyvät 
unionin muuhun asiaa koskevaan 
lainsäädäntöön.

Or. de

Tarkistus 148
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisessä menettelyssä toimivaltaisen 
viranomaisen on tehtävä yksi 
ympäristövaikutusten arviointi, johon 
sisällytetään yhden tai useamman 
viranomaisen tekemät arvioinnit, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sellaisten 
vastakkaisten säännösten soveltamista, 
jotka sisältyvät unionin muuhun asiaa 
koskevaan lainsäädäntöön.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaikka me tuemmekin periaatteessa sitä, että päällekkäisiä arviointeja ja kaikkia muita 
päätöksentekoprosessin sujuvuutta haittaavia tai hidastavia tekijöitä torjutaan, tarkistetun 
direktiivin on mahdollistettava se, että hankkeita voidaan kehittää vaiheittain, ja siinä on 
tunnustettava, että mihin tahansa hankkeeseen voidaan tarvita lupia eri viranomaisilta eri 
vaiheissa ja eri ajankohtina.

Tarkistus 149
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
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Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisessä menettelyssä toimivaltaisen 
viranomaisen on tehtävä yksi 
ympäristövaikutusten arviointi, johon 
sisällytetään yhden tai useamman 
viranomaisen tekemät arvioinnit, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sellaisten 
vastakkaisten säännösten soveltamista, 
jotka sisältyvät unionin muuhun asiaa 
koskevaan lainsäädäntöön.

Jos hankkeessa sovelletaan yhteistä 
menettelyä, toimivaltaisen viranomaisen 
on tehtävä yksi ympäristövaikutusten 
arviointi, johon sisällytetään yhden tai 
useamman viranomaisen tekemät 
arvioinnit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
sellaisten vastakkaisten säännösten 
soveltamista, jotka sisältyvät unionin 
muuhun asiaa koskevaan lainsäädäntöön.

Or. en

Tarkistus 150
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yhteisessä menettelyssä toimivaltaisen 
viranomaisen on tehtävä yksi 
ympäristövaikutusten arviointi, johon 
sisällytetään yhden tai useamman 
viranomaisen tekemät arvioinnit, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sellaisten 
vastakkaisten säännösten soveltamista, 
jotka sisältyvät unionin muuhun asiaa 
koskevaan lainsäädäntöön.

Yhteisessä menettelyssä toimivaltaisen 
viranomaisen / toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä yksi 
ympäristövaikutusten arviointi, johon 
sisällytetään yhden tai useamman 
viranomaisen tekemät arvioinnit, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta sellaisten 
vastakkaisten säännösten soveltamista, 
jotka sisältyvät unionin muuhun asiaa 
koskevaan lainsäädäntöön.

Or. de

Tarkistus 151
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič



PE510.827v01-00 56/76 AM\936759FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
viranomainen, joka vastaa yksittäisten 
hankkeiden lupamenettelyn 
helpottamisesta.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Komission tavoitteena oleva menettelyjen yhteensovittaminen on periaatteessa myönteinen 
asia, mutta jäsenvaltioille pitäisi jättää valinnanvapaus sen suhteen, mikä EU:n 
oikeusperusta vaikuttaa sopivan sovellettavaksi tähän yhteensovittamiseen. 
Yhteensovittamista ei myöskään pitäisi joutua toteuttamaan ”hinnalla millä hyvällä”.

Tarkistus 152
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
viranomainen, joka vastaa yksittäisten 
hankkeiden lupamenettelyn 
helpottamisesta.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 153
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
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Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
viranomainen, joka vastaa yksittäisten 
hankkeiden lupamenettelyn 
helpottamisesta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vastaavasti yhden viranomaisen nimeämisen pitäisi olla jäsenvaltioiden päätettävissä, jotta 
toimivaltaisten viranomaisten rakenne ja organisaatio olisivat yksittäisten kansallisten 
järjestelmien, lainsäädäntökehysten ja tiettyjen hankkeiden kannalta mielekäs. Riittää, että 
tarkistetussa direktiivissä todentaa, että siinä ei vastusteta yhteistä menettelyä tai 
yhteensovitettua menettelyä silloin, kun jäsenvaltiot tunnustavat, että tällainen yhteinen 
menettely tai yhteensovittaminen olisi tietyn hankkeen tarpeiden mukainen.

Tarkistus 154
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
viranomainen, joka vastaa yksittäisten 
hankkeiden lupamenettelyn 
helpottamisesta.”

Jäsenvaltiot voivat nimetä yhden 
viranomaisen, joka vastaa yksittäisten 
hankkeiden lupamenettelyn 
helpottamisesta.”

Or. nl

Tarkistus 155
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 4 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
viranomainen, joka vastaa yksittäisten 
hankkeiden lupamenettelyn 
helpottamisesta.

Jäsenvaltiot voivat nimetä yhden 
viranomaisen, joka vastaa yksittäisten 
hankkeiden lupamenettelyn 
helpottamisesta.

Or. en

Tarkistus 156
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
viranomainen, joka vastaa yksittäisten 
hankkeiden lupamenettelyn 
helpottamisesta.

Jäsenvaltiot voivat nimetä yhden 
viranomaisen, joka vastaa yksittäisten 
hankkeiden lupamenettelyn 
helpottamisesta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille pitäisi antaa jonkin verran joustoa siinä, miten ne voivat halutessaan täyttää 
eri EU-direktiivien vaatimukset heikentämättä tällaisen lainsäädännön kokonaistavoitteita.

Tarkistus 157
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
viranomainen, joka vastaa yksittäisten 

Jäsenvaltioiden on nimettävä yksi 
viranomainen, joka vastaa yksittäisten 
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hankkeiden lupamenettelyn 
helpottamisesta. 

hankkeiden ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyjen helpottamisesta. 

Or. pl

Tarkistus 158
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa ympäristövaikutusten 
arvioinneissa hankkeen toteuttajan on 
osoitettava ympäristöraportissa, että siinä 
on otettu huomioon kaikki muu unionin 
lainsäädäntö, joka liittyy ehdotettuun 
hankkeeseen, jonka ympäristövaikutusten 
yksittäisiä arviointeja vaaditaan.

Or. en

Perustelu

On tärkeää esittää, että ympäristöraportin pitäisi olla laajuudeltaan ympäristövaikutusten 
arviointiin sovellettavan EU:n lainsäädännön yleistavoitteiden mukainen.

Tarkistus 159
Françoise Grossetête, Michel Dantin

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 2 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
”4. Jäsenvaltiot voivat 
poikkeustapauksissa olla kokonaan tai 
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osittain soveltamatta tiettyyn hankkeeseen 
tämän direktiivin säännöksiä, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 
säännösten soveltamista.
Jäsenvaltioiden on näin ollen määrättävä 
vapautuskynnyksistä hankkeille, joilla ei 
ole merkittäviä ympäristövaikutuksia, 
jotta voidaan rajoittaa neuvonnasta 
vastaavien yksiköiden ruuhkautumista ja 
suojata hankkeiden vastuuhenkilöitä 
sallimalla hankkeen toteutus 
kohtuullisessa ja hallitussa ajassa.”

Or. fr

Tarkistus 160
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Nessa Childers, Vittorio 
Prodi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 2 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
”4. Jos kansallinen lainsäädäntö sitä 
edellyttää, jäsenvaltiot voivat 
poikkeustapauksissa olla kokonaan tai 
osittain soveltamatta tämän direktiivin 
säännöksiä tiettyyn pelkästään
siviilivalmiutta koskevaan hankkeeseen, 
jos tällainen soveltaminen vaikuttaisi 
haitallisesti hankkeen tarkoituksiin, 
tämän kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 
säännösten soveltamista.
Tällaisessa tapauksessa jäsenvaltioiden 
on:
-a) tiedotettava yleisölle ja kuultava 
yleisöä, jota asia koskee;
a) tutkittava, onko jokin muu 
arviointimuoto sopiva;
b) asetettava yleisön, jota asia koskee, 



AM\936759FI.doc 61/76 PE510.827v01-00

FI

saataville a alakohdassa tarkoitetuilla 
muilla arviointimuodoilla saadut tiedot, 
vapauttamispäätöstä koskevat tiedot sekä 
vapauttamisen perusteet;
c) annettava komissiolle tiedoksi ennen 
luvan myöntämistä tehdyn 
vapauttamispäätöksen perustelut ja 
liitettävä siihen, tarvittaessa, omille 
kansalaisille annetut tiedot.
Komissio välittää saamansa asiakirjat 
välittömästi muille jäsenvaltioille tiedoksi.
Komissio antaa vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän kohdan soveltamisesta.”

Or. en

Perustelu

Edellä oleva 1 artiklan 3 kohdan poikkeus, joka koskee pelkästään siviilivalmiushankkeita, 
lisätään 2 artiklan 4 kohtaan. Lisäksi yleisön osallistumista lisätään.

Tarkistus 161
Franco Bonanini

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

2 a) Korvataan 2 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
"4. Jäsenvaltiot voivat 
poikkeustapauksissa olla kokonaan tai 
osittain soveltamatta tiettyyn hankkeeseen 
tämän direktiivin säännöksiä, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 
säännösten soveltamista. Tällaisessa 
tapauksessa jäsenvaltioiden on:
a) kuultava yleisöä, jota asia koskee, ja 
varmistettava siten, että sosiaaliset ja 
taloudelliset ryhmät ovat asianmukaisesti 
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edustettuina työn vaikutuspiiriin 
liittyvässä kontekstissa;
a) tutkittava, onko jokin muu 
arviointimuoto sopiva;
b) asetettava yleisön, jota asia koskee, 
saataville a alakohdassa tarkoitetuilla 
muilla arviointimuodoilla saadut tiedot, 
vapauttamispäätöstä koskevat tiedot sekä 
vapauttamisen perusteet;
c) annettava komissiolle tiedoksi ennen 
luvan myöntämistä tehdyn 
vapauttamispäätöksen perustelut ja 
liitettävä siihen, tarvittaessa, omille 
kansalaisille annetut tiedot.
Komissio välittää saamansa asiakirjat 
välittömästi muille jäsenvaltioille tiedoksi. 
Komissio antaa vuosittain Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 
tämän kohdan soveltamisesta.”

Or. it

Tarkistus 162
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 2 artiklan 4 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
”4. Jäsenvaltiot voivat 
poikkeustapauksissa ja vasta yleisöä 
kuultuaan olla kokonaan tai osittain 
soveltamatta tiettyyn hankkeeseen tämän 
direktiivin säännöksiä, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta 7 artiklan säännösten 
soveltamista.”

Or. en
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Tarkistus 163
João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 4 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 2 artiklan 4 kohdan 
ensimmäinen alakohta seuraavasti:
”4. Jäsenvaltiot voivat 
poikkeustapauksissa olla kokonaan tai 
osittain soveltamatta tiettyyn hankkeeseen 
tämän direktiivin säännöksiä, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan 
1 kohdan (uusi) ja 7 artiklan säännösten 
soveltamista.”

Or. pt

Perustelu

Tarkoituksena on vain lisätä ilmaus ”6 artiklan 1 kohdan (uusi)”, jotta taataan 
yhdenmukaisuus suhteessa tarkistukseen, jossa yleisön sallitaan pyytää sellaisten 
ympäristöhankkeiden ympäristövaikutusten arviointia, johon katsotaan liittyvän 
huolenaiheita. Tätä varten yleisö voi käyttää aktiivisen osallistumisen järjestelyjä, joihin 
osallistuvat niin yksityishenkilöt kuin paikallisviranomaiset ja järjestötkin.

Tarkistus 164
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ympäristövaikutusten arvioinnilla 
tunnistetaan, kuvataan ja arvioidaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla kussakin 
yksittäistapauksessa ja 4–11 artiklan 
mukaisesti hankkeen merkittävät suorat ja 

Ympäristövaikutusten arvioinnilla 
tunnistetaan ja kuvataan 
tarkoituksenmukaisella tavalla kussakin 
yksittäistapauksessa ja 5–10 artiklan
mukaisesti hankkeen olennaiset suorat ja 
välilliset vaikutukset ja arvioidaan, ovatko 
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välilliset vaikutukset nämä vaikutukset merkittäviä, jos ne 
kohdistuvat

Or. en

Perustelu

Olemme tyytyväisiä termin ”merkittävä” käyttöön, koska se tekee selväksi, että YVA:ssa 
pitäisi keskittyä niihin ympäristöasioihin, joihin hanke vaikuttaa merkittävästi. Termi 
”olennainen” tekee selväksi, että YVA:n pitäisi kattaa vain olennaiset vaikutukset. Viittauksen 
direktiivin asiaankuuluviin artikloihin pitäisi olla viittaus 5–10 artiklaan eikä 4–11 artiklaan, 
koska tarpeellisuusselvitys (4 artikla) ei ole YVA:n osa, eikä myöskään muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeus (11 artikla).

Tarkistus 165
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ympäristövaikutusten arvioinnilla 
tunnistetaan, kuvataan ja arvioidaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla kussakin 
yksittäistapauksessa ja 4–11 artiklan 
mukaisesti hankkeen merkittävät suorat ja 
välilliset vaikutukset

Ympäristövaikutusten arvioinnilla 
tunnistetaan, kuvataan ja arvioidaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla kussakin 
yksittäistapauksessa, perusympäristöehdot 
ottaen huomioon ja 4–11 artiklan 
mukaisesti hankkeen merkittävät suorat ja 
välilliset vaikutukset

Or. en

Tarkistus 166
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) väestöön, ihmisten terveyteen ja 
luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti 
niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka 
on suojeltu neuvoston direktiivin 
92/43/ETY(*) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/147/EC(**) 
nojalla;

a) ihmisiin, eläimiin ja kasveihin;

Or. de

Perustelu

Voimassa olevan YVA-direktiivin sanamuoto pitää säilyttää. Uudet ehdotetut käsitteet ovat 
liian epämääräisiä, ja viittaus konkreettiseen hankkeeseen puuttuu.

Tarkistus 167
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) väestöön, ihmisten terveyteen ja luonnon 
monimuotoisuuteen, erityisesti niihin 
lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on 
suojeltu neuvoston direktiivin 92/43/ETY
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EC nojalla;

a) väestöön, ihmisten terveyteen, 
eläimistöön, kasvistoon ja luonnon 
monimuotoisuuteen, erityisesti niihin 
lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on 
suojeltu direktiivien 92/43/ETY ja 
2009/147/EY nojalla;

Or. en

Tarkistus 168
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) väestöön, ihmisten terveyteen ja 
luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti 
niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on 
suojeltu neuvoston direktiivin 
92/43/ETY(*) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/147/EC(**) 
nojalla;

a) väestöön, ihmisten terveyteen sekä
eläimistöön ja kasvistoon, erityisesti niihin 
lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on 
suojeltu neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY(*) ja Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY(**) nojalla;

Or. it

Perustelu

Alakohta muotoillaan uudelleen voimassa olevan tekstin perusteella.

Tarkistus 169
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) väestöön, ihmisten terveyteen ja 
luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti 
niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on 
suojeltu neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EC nojalla;

(a) väestöön, ihmisten terveyteen ja 
luonnon monimuotoisuuteen, tarvittaessa 
erityisesti niihin lajeihin ja 
luontotyyppeihin, jotka on suojeltu 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY nojalla;

Or. en

Tarkistus 170
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) väestöön, ihmisten terveyteen ja 
luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti 
niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on 
suojeltu neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EC nojalla;

(a) väestöön, ihmisten terveyteen ja 
luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti 
niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka on 
suojeltu neuvoston direktiivin 92/43/ETY,
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2009/147/EY ja direktiivin 
2006/60/EY1 nojalla;
_______________
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. en

Perustelu

Vesipolitiikan puitedirektiivi on lisätty.

Tarkistus 171
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maa-alaan, maaperään, vesistöihin, 
ilmaan ja ilmastonmuutokseen;

b) maaperään, vesistöihin, ilmaan, 
ilmastoon ja maisemaan;

Or. de

Perustelu

Direktiivin tämänhetkistä sanamuotoa ei pitäisi muuttaa. Uudet ehdotetut käsitteet ovat liian 
epämääräisiä – ne loisivat tietyissä tilanteissa epävarman oikeudellisen aseman direktiivin 
myöhemmälle täytäntöönpanolle. Ympäristövaikutusten arvioinnin laajuus olisi lopulta 
epäselvä. Muun muassa nykyisin käytetyt käsitteet olisi säilytettävä. Ilmastonmuutoksen 
seuraukset arvioidaan jo d ja e alakohtien perusteella.
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Tarkistus 172
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maa-alaan, maaperään, vesistöihin, 
ilmaan ja ilmastonmuutokseen;

b) maaperään, vesistöihin, ilmaan ja 
ilmastoon;

Or. en

Perustelu

”Maa-alaan” on poistettava, koska maankäyttö kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan EU:n 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Paikallisen hankkeen 
toteuttajat eivät pysty arvioimaan hankkeen vaikutuksia maailmanlaajuiseen 
ilmastonmuutokseen.

Tarkistus 173
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maa-alaan, maaperään, vesistöihin, 
ilmaan ja ilmastonmuutokseen;

b) maaperään, vesistöihin, ilmaan ja 
ilmastonmuutokseen;

Or. de

Tarkistus 174
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) maa-alaan, maaperään, vesistöihin, 
ilmaan ja ilmastonmuutokseen;

b) maa-alaan, maaperään, vesistöihin, 
ilmaan ja ilmastoon;

Or. de

Tarkistus 175
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maa-alaan, maaperään, vesistöihin, 
ilmaan ja ilmastonmuutokseen;

b) maa-alaan, maaperään, vesistöihin, 
ilmaan ja ilmastoon;

Or. pl

Tarkistus 176
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maa-alaan, maaperään, vesistöihin, 
ilmaan ja ilmastonmuutokseen;

b) maa-alaan, maaperään, pohjamaahan,
vesistöihin, ilmaan, ilmastoon ja 
ilmastonmuutokseen sekä 
luonnonvaroihin;

Or. en

Tarkistus 177
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maa-alaan, maaperään, vesistöihin, 
ilmaan ja ilmastonmuutokseen;

b) maa-alaan, pohjamaahan, maaperään, 
vesistöihin, ilmaan ja ilmastonmuutokseen;

Or. lt

Tarkistus 178
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) maa-alaan, maaperään, vesistöihin, 
ilmaan ja ilmastonmuutokseen;

b) maa-alaan, maaperään, vesistöihin, 
ilmaan ja ilmastonmuutokseen 
(kasvihuonekaasupäästöjen suhteen);

Or. it

Tarkistus 179
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) viljelysmaahan;

Or. de

Perustelu

EU:n komission ehdotuksessa hankkeen vaikutukset maa-alaan arvioidaan ensimmäisen 
kerran ympäristövaikutusten arvioinnissa. Maa-alan ollessa suojelukohteena arvioinnin ei 
kuitenkaan pitäisi rajoittua pelkästään laadulliseen ympäristönäkökohtaan eli maan 
viljavuuteen, vaan sitä pitäisi laajentaa koskemaan viljelysmaana käytettävien 
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tuotantoalueiden säilyttäminen myös määrällisestä näkökulmasta.

Tarkistus 180
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) aineelliseen omaisuuteen,
kulttuuriperintöön sekä maisemaan;

c) aineelliseen omaisuuteen ja
kulttuuriperintöön;

Or. de

Perustelu

Direktiivin tämänhetkistä sanamuotoa ei pitäisi muuttaa. Uudet ehdotetut käsitteet ovat liian 
epämääräisiä – ne loisivat tietyissä tilanteissa epävarman oikeudellisen aseman direktiivin 
myöhemmälle täytäntöönpanolle. Ympäristövaikutusten arvioinnin laajuus olisi lopulta 
epäselvä.

Tarkistus 181
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) aineelliseen omaisuuteen, 
kulttuuriperintöön sekä maisemaan;

c) aineelliseen omaisuuteen (mukaan 
lukien vaikutukset kiinteistöjen arvoon), 
kulttuuriperintöön sekä maisemaan;

Or. en

Tarkistus 182
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) aineelliseen omaisuuteen, 
kulttuuriperintöön sekä maisemaan;

c) aineelliseen omaisuuteen, 
kulttuuriperintöön sekä maisemaan 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan sekä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 36 ja 
167 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 183
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) aineelliseen omaisuuteen, 
kulttuuriperintöön sekä maisemaan;

c) aineelliseen omaisuuteen, 
kulttuuriperintöön sekä maisemaan 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 184
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – e alakohta



AM\936759FI.doc 73/76 PE510.827v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

e) edellä a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen tekijöiden altistumiseen, 
herkkyyteen ja sietokykyyn 
luonnonkatastrofiriskien ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamien riskien suhteen.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 185
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) edellä a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen tekijöiden altistumiseen, 
herkkyyteen ja sietokykyyn 
luonnonkatastrofiriskien ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamien riskien suhteen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Luonnonkatastrofien vaikutukset ovat harvoin ennakoitavissa eikä niitä voi määritellä 
riittävästi.

Tarkistus 186
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

e) edellä a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen tekijöiden altistumiseen, 
herkkyyteen ja sietokykyyn 
luonnonkatastrofiriskien ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamien riskien suhteen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa lisätään vaikutukset edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen tekijöiden 
altistumiseen, herkkyyteen ja sietokykyyn luonnonkatastrofiriskien ja ihmisen toiminnan 
aiheuttamien riskien suhteen. Tällä laajennetaan direktiivin soveltamisalaa alueelle, joka 
ulottuu ympäristöasioita pidemmälle, voisi johtaa monimutkaisempiin, kalliimpiin ja 
pidempiin ympäristöraportteihin ja olisi päällekkäistä EU:n muun lainsäädännön, kuten 
Seveso III -direktiivin (suuronnettomuusvaarojen torjuntaa koskevan), vaatimusten kanssa, 
esimerkiksi liittyen katastrofiriskille alttiiden laitosten arviointiin.

Tarkistus 187
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen 
tekijöiden altistumiseen, herkkyyteen ja 
sietokykyyn luonnonkatastrofiriskien ja 
ihmisen toiminnan aiheuttamien riskien 
suhteen.

e) edellä a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen 
tekijöiden altistumiseen, herkkyyteen ja 
sietokykyyn todennäköisten 
luonnonkatastrofiriskien ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamien katastrofien 
riskien suhteen, sikäli kun EU:n voimassa 
olevassa lainsäädännössä tai 
kansainvälisissä yleissopimuksissa 
vaaditaan tällaista arviointia.

Or. en
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Perustelu

Ei ole mitään järkeä soveltaa tätä vaatimusta kaikkiin direktiivin kattamiin hankkeisiin, koska 
se olisi monille niistä liian suuri rasitus. Hankkeet, jotka ovat alttiita tai herkkiä 
katastrofeille, ovat joko EU:n muun lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten 
alaisia.

Tarkistus 188
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) luonnonkatastrofiriskien ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamien katastrofien 
hankelähtöisten riskien merkittävät 
ympäristövaikutukset uusissa a, b ja c 
alakohdissa mainittuihin tekijöihin on 
otettava huomioon; sellaisina pidetään 
tapahtumia, joita voidaan kohtuullisen 
arvion mukaan pitää hanketyypille 
luonteenomaisina. 

Or. de

Tarkistus 189
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 3 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mikäli tietyn hankkeen tai laitoksen 
käytettävissä olevat menettelyt on 
standardoitu (parasta käyttökelpoista 
tekniikkaa koskevien) BAT-kriteerien 
mukaisesti, toimivaltaisen viranomaisen 
on otettava tämä standardointi huomioon 
ja keskityttävä ympäristövaikutusten 
arvioinnissa laitosten tai hankkeen 
sijaintiin.



PE510.827v01-00 76/76 AM\936759FI.doc

FI

Or. es


