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Tarkistus 190
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Jollei 2 artiklan 4 kohdasta muuta 
johdu, liitteessä II lueteltujen hankkeiden 
osalta jäsenvaltiot määrittävät, onko 
hankkeesta laadittava arviointi 5–
10 artiklan mukaisesti. Jäsenvaltiot 
tekevät määrityksen yleisöä kuultuaan 
joko: 
a) tapauskohtaisesti selvittämällä;
tai 
b) jäsenvaltioiden asettamien raja-arvojen 
tai valintaperusteiden avulla.
Jäsenvaltiot voivat päättää molempien a 
ja b alakohdassa tarkoitettujen 
menettelyjen soveltamisesta.”

Or. en

Perustelu

Yleisön osallistumista on edellytettävä jäsenvaltioiden määrittäessä sovelletaanko
hankkeeseen tapauskohtaista selvitystä vai asetetaanko liitteessä II tarkoitetut raja-arvot tai 
valintaperusteet.

Tarkistus 191
Sandrine Bélier

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

(-a) Korvataan 2 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:
”Jäsenvaltiot voivat päättää molempien a 
ja b alakohdassa tarkoitettujen 
menettelyjen soveltamisesta.
Sovellettaessa b alakohdassa tarkoitettua 
menettelyä jäsenvaltioiden on 
varmistettava yleisön kuuleminen raja-
arvojen tai valintaperusteiden asettamisen 
osalta.”

Or. en

Tarkistus 192
João Ferreira

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 2 kohdan toinen alakohta 
seuraavasti:
”Jäsenvaltiot voivat päättää molempien a 
ja b alakohdassa tarkoitettujen 
menettelyjen soveltamisesta. Kun b 
alakohtaa sovelletaan, yleisöä on kuultava 
raja-arvojen tai valintaperusteiden 
asettamiseksi.”

Or. pt

Tarkistus 193
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

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

Komission teksti Tarkistus

”3. Hankkeen toteuttajan on annettava 
tietoja liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin 
kuuluvan hankkeen ominaispiirteistä, 
mahdollisista ympäristövaikutuksista ja 
suunnitelluista toimista, joilla pyritään 
välttämään merkittävät vaikutukset ja 
vähentämään niitä. Yksityiskohtainen 
luettelo annettavista tiedoista on liitteessä 
II.A.”.

”3. Hankkeen toteuttajan on, jos se on 
tarpeellista ja asianmukaista, annettava 
tietoja liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin 
kuuluvan hankkeen ominaispiirteistä, 
mahdollisista ympäristövaikutuksista ja 
suunnitelluista toimista, joilla pyritään 
välttämään merkittävät vaikutukset ja 
vähentämään niitä. 

Or. de

Perustelu

Hankkeen toteuttajan velvollisuus antaa liitteen II.A mukaiset tiedot ennakkoarvioinnin 
yhteydessä laajentaisi voimassa olevan yva-direktiivin mukaista tiedonantovelvollisuutta 
huomattavasti. Tämä olisi kuitenkin vastoin ennakkoarvioinnin tarkoitusta. Liite II.A olisi 
näin ollen poistettava, sillä hankkeen toteuttajan velvollisuutta antaa tietoja tapauskohtaisen 
ennakkoarvioinnin yhteydessä ei pitäisi laajentaa.

Tarkistus 194
Struan Stevenson

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

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeen toteuttajan on annettava 
tietoja liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin 
kuuluvan hankkeen ominaispiirteistä, 
mahdollisista ympäristövaikutuksista ja 
suunnitelluista toimista, joilla pyritään 
välttämään merkittävät vaikutukset ja 
vähentämään niitä. Yksityiskohtainen 
luettelo annettavista tiedoista on liitteessä 
II.A.

3. Hankkeen toteuttajan on toimitettava 
tiedot sellaisen liitteessä II lueteltuihin 
hankkeisiin kuuluvan hankkeen 
ominaispiirteistä ja mahdollisista 
ympäristövaikutuksista, joka 
jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaisesti 
edellyttää tapauskohtaista selvitystä tai 
täyttää jäsenvaltioiden 2 kohdan 
mukaisesti vahvistamat raja-arvot tai 
valintaperusteet. Yksityiskohtainen 
luettelo annettavista tiedoista on liitteessä 



PE510.870v01-00 6/74 AM\937205FI.doc

FI

II.A.

Or. en

Perustelu

Tarpeellisuusselvityksen ei pidä merkitä yhtä kattavaa analyysia kuin YVA. Hankkeen 
toteuttajaa ei pidä velvoittaa toteuttamaan ympäristövaikutusten arviointia voidakseen 
toteuttaa ympäristövaikutusten arvioinnin.

Tarkistus 195
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeen toteuttajan on annettava 
tietoja liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin 
kuuluvan hankkeen ominaispiirteistä,
mahdollisista ympäristövaikutuksista ja 
suunnitelluista toimista, joilla pyritään 
välttämään merkittävät vaikutukset ja 
vähentämään niitä. Yksityiskohtainen 
luettelo annettavista tiedoista on liitteessä 
II.A.

3. Hankkeen toteuttajan on annettava 
tietoja liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin 
kuuluvan hankkeen ominaispiirteistä ja
mahdollisista ympäristövaikutuksista. 
Yksityiskohtainen luettelo annettavista 
tiedoista on liitteessä II.A.

Or. en

Perustelu

Tarpeellisuusselvityksessä arvioidaan YVA:n tarvetta eikä se saa aiheuttaa liiallista taakkaa. 
Viranomaisten on arvioitava tapauskohtaisesti, odotetaanko hankkeella olevan merkittäviä 
ympäristövaikutuksia hankkeen toteuttajan toimittamien tietojen perusteella. Jos merkittäviä 
vaikutuksia todetaan, on toteutettava YVA.

Tarkistus 196
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeen toteuttajan on annettava 
tietoja liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin 
kuuluvan hankkeen ominaispiirteistä, 
mahdollisista ympäristövaikutuksista ja 
suunnitelluista toimista, joilla pyritään 
välttämään merkittävät vaikutukset ja 
vähentämään niitä. Yksityiskohtainen 
luettelo annettavista tiedoista on liitteessä 
II.A.

3. Hankkeen toteuttajan on annettava 
tietoja liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin 
kuuluvan hankkeen ominaispiirteistä, 
mahdollisista ympäristövaikutuksista ja 
suunnitelluista toimista, joilla pyritään 
välttämään merkittävät vaikutukset ja 
vähentämään niitä. Yksityiskohtainen 
luettelo tiedoista, joita toimivaltaiset 
viranomaiset voivat pyytää, on liitteessä 
II.A.

Or. fr

Perustelu

Perusteita ei tarvitse yhdenmukaistaa, jos toimivaltaisella viranomaisella joissakin tilanteissa 
jo on tietyt tiedot.

Tarkistus 197
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeen toteuttajan on annettava 
tietoja liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin 
kuuluvan hankkeen ominaispiirteistä, 
mahdollisista ympäristövaikutuksista ja 
suunnitelluista toimista, joilla pyritään 
välttämään merkittävät vaikutukset ja 
vähentämään niitä. Yksityiskohtainen 
luettelo annettavista tiedoista on liitteessä 
II.A.”.

3. Hankkeen toteuttajan on annettava 
tietoja liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin, 
joista jäsenvaltion lainsäädännön nojalla 
vaaditaan tapauskohtainen tutkimus tai 
jotka täyttävät 2 kohtaan liittyen 
määritellyt perusteet tai kynnysarvot, 
kuuluvan hankkeen ominaispiirteistä, 
mahdollisista ympäristövaikutuksista ja 
suunnitelluista toimista, joilla pyritään 
välttämään merkittävät vaikutukset ja 
vähentämään niitä.Yksityiskohtainen 
luettelo annettavista tiedoista on liitteessä 
II.A.”.
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Or. pl

Tarkistus 198
Françoise Grossetête, Michel Dantin

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

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeen toteuttajan on annettava 
tietoja liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin 
kuuluvan hankkeen ominaispiirteistä, 
mahdollisista ympäristövaikutuksista ja 
suunnitelluista toimista, joilla pyritään 
välttämään merkittävät vaikutukset ja 
vähentämään niitä. Yksityiskohtainen 
luettelo annettavista tiedoista on liitteessä 
II.A.

3. Hankkeen toteuttajan on annettava 
tietoja liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin, 
joita tutkitaan tapauskohtaisesti 4 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, kuuluvan hankkeen 
ominaispiirteistä, mahdollisista 
ympäristövaikutuksista ja suunnitelluista 
toimista, joilla pyritään välttämään 
merkittävät vaikutukset ja vähentämään 
niitä. Yksityiskohtainen luettelo 
annettavista tiedoista on liitteessä II.A.

Or. fr

Perustelu

Kohdasta voi saada käsityksen, että hankkeen toteuttajan on annettava tietoja kaikista 
liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin kuuluvien hankkeiden ominaispiirteistä, mahdollisista 
ympäristövaikutuksista, myös niistä, joihin sovelletaan raja-arvoja tai poissulkemiskriteerejä. 
Tällaisella tulkinnalla yleistettäisiin tapauskohtainen tutkimus, jolloin ensimmäinen vaihe 
koskisi kaikkia liitteessä II lueteltuja hankkeita ja toinen vaihe hankkeita, joihin ei sovelleta 
raja-arvoja tai poissulkemiskriteerejä.

Tarkistus 199
João Ferreira

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

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeen toteuttajan on annettava 3. Hankkeen toteuttajan on annettava 
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tietoja liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin 
kuuluvan hankkeen ominaispiirteistä, 
mahdollisista ympäristövaikutuksista ja 
suunnitelluista toimista, joilla pyritään 
välttämään merkittävät vaikutukset ja 
vähentämään niitä. Yksityiskohtainen 
luettelo annettavista tiedoista on liitteessä 
II.A.

tietoja liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin 
kuuluvan hankkeen ominaispiirteistä, 
mahdollisista ympäristövaikutuksista ja 
suunnitelluista toimista, joilla pyritään 
välttämään merkittävät vaikutukset ja 
vähentämään niitä. Yksityiskohtainen 
luettelo annettavista tiedoista on liitteessä 
II.A. Kyseiset tiedot on julkistettava ennen 
2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemistä, ja päätös on julkaistava 
Internetissä läpinäkyvyyden lisäämiseksi 
ja julkisen saatavuuden parantamiseksi.”

Or. pt

Tarkistus 200
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Komission teksti Tarkistus

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnin 
tarpeellisuutta koskevassa selvityksessä 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
toimitettavien tietojen määrä on pidettävä 
mahdollisimman vähäisenä, ja tiedoissa 
on keskityttävä keskeisiin näkökohtiin, 
joiden perusteella viranomaiset voivat 
arvioida hankkeen toteutettavuutta, 
esittää muutoksia ja ehdottaa 
vaihtoehtoja.

Or. es

Perustelu

Esiselvitysvaiheen tarkoituksena on vähentää ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuutta 
koskevan selvityksen laajuutta ja kestoa sekä antaa hankkeen toteuttajalle alustavia tietoja 
hankkeen toteutettavuudesta ja säästää näin myös toteutuskustannuksia. Esiselvitysvaihe ei 
voi sisältää täydellistä ympäristövaikutusten arviointia.
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Tarkistus 201
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

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

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
vastattava ympäristövaikutusten 
arvioinnin tarpeellisuutta koskevaan 
selvitykseen lyhyessä määräajassa ja 
enintään 8 kuukauden kuluessa.

Or. es

Perustelu

On välttämätöntä rajoittaa toimivaltaisen viranomaisen vastauksen määräaikaa, jotta 
voidaan jouduttaa tätä prosessia, jossa on kysymys vain alustavasta arvioinnista.

Tarkistus 202
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttajan on toimitettava 
tarpeellisuusselvityksen yhteydessä 
alustava kuvaus liitteen II.A mukaisesti 
toimitettavista tiedoista.

Or. fr

Perustelu

Alustavassa vaiheessa tutkimukset ja hankkeet eivät vielä ole pitkälle edistyneitä. 
Rajoittamatta tarpeellisuusselvityksen tuloksia hankkeen toteuttajalta ei pidä vaatia enempää 
kuin on tarpeen. Tarpeellisuusselvityksen tavoitteena on tarpeen määrittäminen, ei hankkeen 
toteuttajan velvoittaminen vaikutustenarviointiin.
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Tarkistus 203
Marianne Thyssen

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

Komission teksti Tarkistus

4. Tutkittaessa hankkeita tapauskohtaisesti 
taikka vahvistettaessa raja-arvoja tai 
valintaperusteita 2 kohdan soveltamiseksi 
toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon valintaperusteet, jotka koskevat 
hankkeen ominaispiirteitä, 
toteutuspaikkaa ja mahdollisia 
ympäristövaikutuksia. Yksityiskohtainen 
luettelo käytettävistä valintaperusteista on 
liitteessä III.

4. Tutkittaessa hankkeita tapauskohtaisesti 
taikka vahvistettaessa raja-arvoja tai 
valintaperusteita 2 kohdan soveltamiseksi, 
liitteessä III vahvistetut kyseistä hanketta 
koskevat olennaiset arviointiperusteet on 
otettava huomioon.

Or. en

Perustelu

The Commission’s proposal, perhaps unintentionally, changes the scope of Art. 4.3 of the 
current Directive. The current wording of Art. 4.3 makes it clear that the provision applies to 
both the Member State when setting exclusion thresholds/criteria and to the competent 
authorities when screening projects on a case-by-case basis. However, the proposal limits 
Art. 4.3 to this case-by-case examination by the competent authority and thus creates 
confusion as to the possibility for the Member States to opt for a system of exclusion 
thresholds that is not combined with a case-by-case examination

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 204
Struan Stevenson

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

4. Tutkittaessa hankkeita tapauskohtaisesti 
taikka vahvistettaessa raja-arvoja tai 
valintaperusteita 2 kohdan soveltamiseksi 
toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon valintaperusteet, jotka koskevat 
hankkeen ominaispiirteitä, toteutuspaikkaa 
ja mahdollisia ympäristövaikutuksia. 
Yksityiskohtainen luettelo käytettävistä
valintaperusteista on liitteessä III.

4. Tutkittaessa hankkeita tapauskohtaisesti 
taikka vahvistettaessa raja-arvoja tai 
valintaperusteita 2 kohdan soveltamiseksi 
toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon olennaiset valintaperusteet, 
jotka koskevat hankkeen ominaispiirteitä, 
toteutuspaikkaa ja mahdollisia 
ympäristövaikutuksia. Yksityiskohtainen 
luettelo valintaperusteista on liitteessä III.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon ainoastaan hankkeen kannalta olennaiset 
valintaperusteet.

Tarkistus 205
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

4. Tutkittaessa hankkeita tapauskohtaisesti 
taikka vahvistettaessa raja-arvoja tai 
valintaperusteita 2 kohdan soveltamiseksi 
toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon valintaperusteet, jotka koskevat 
hankkeen ominaispiirteitä, toteutuspaikkaa 
ja mahdollisia ympäristövaikutuksia. 
Yksityiskohtainen luettelo käytettävistä
valintaperusteista on liitteessä III.”

4. Tutkittaessa hankkeita tapauskohtaisesti 
taikka vahvistettaessa raja-arvoja tai 
valintaperusteita 2 kohdan soveltamiseksi 
toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon valintaperusteet, jotka koskevat 
hankkeen ominaispiirteitä, toteutuspaikkaa 
ja mahdollisia ympäristövaikutuksia. 
Yksityiskohtainen luettelo 
valintaperusteista, joita voidaan käyttää,
on liitteessä III.”

Or. fr

Perustelu

Perusteita ei tarvitse yhdenmukaistaa, jos toimivaltaisella viranomaisella joissakin tilanteissa 
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jo on tietyt tiedot.

Tarkistus 206
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Komission teksti Tarkistus

4. Tutkittaessa hankkeita tapauskohtaisesti 
taikka vahvistettaessa raja-arvoja tai 
valintaperusteita 2 kohdan soveltamiseksi 
toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon valintaperusteet, jotka koskevat 
hankkeen ominaispiirteitä, toteutuspaikkaa 
ja mahdollisia ympäristövaikutuksia. 
Yksityiskohtainen luettelo käytettävistä
valintaperusteista on liitteessä III.

4. Tutkittaessa hankkeita tapauskohtaisesti 
taikka vahvistettaessa raja-arvoja tai 
valintaperusteita 2 kohdan soveltamiseksi 
toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon valintaperusteet, jotka koskevat 
hankkeen ominaispiirteitä, toteutuspaikkaa 
ja mahdollisia ympäristövaikutuksia. 
Yksityiskohtainen luettelo tarkasteltavista 
valintaperusteista on liitteessä III.

Or. en

Perustelu

On tapauksia, joissa kaikki liitteessä III esitetyt tiedot eivät ole hankkeen kannalta olennaisia. 
Näissä tapauksissa on perusteetonta vaatia toteuttajalta täydellistä luetteloa.

Tarkistus 207
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

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

Komission teksti Tarkistus

4. Tutkittaessa hankkeita tapauskohtaisesti 
taikka vahvistettaessa raja-arvoja tai 
valintaperusteita 2 kohdan soveltamiseksi 
toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon valintaperusteet, jotka koskevat 

4. Tutkittaessa hankkeita tapauskohtaisesti 
taikka vahvistettaessa raja-arvoja tai 
valintaperusteita 2 kohdan soveltamiseksi 
toimivaltaisen viranomaisen on tarvittaessa 
otettava huomioon valintaperusteet, jotka 
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hankkeen ominaispiirteitä, toteutuspaikkaa 
ja mahdollisia ympäristövaikutuksia. 
Yksityiskohtainen luettelo käytettävistä 
valintaperusteista on liitteessä III.

koskevat hankkeen ominaispiirteitä, 
toteutuspaikkaa ja mahdollisia 
ympäristövaikutuksia. Yksityiskohtainen 
luettelo käytettävistä valintaperusteista on 
liitteessä III.

Or. de

Perustelu

Kunkin hankkeen tutkimiseen ja arviointiin käytettävän työpanoksen tulisi olla kohtuullinen. 
Luetteloissa mainittujen arviointiperusteiden läpikäynnin ei pitäisi olla pakollista, vaan ne 
olisi voitava ottaa huomioon vain siltä osin kuin niillä on merkitystä hankkeen ja sen 
odotettavissa olevien ympäristövaikutusten kannalta.

Tarkistus 208
Gaston Franco

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

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttajan on toimitettava 
tarpeellisuusselvityksen yhteydessä 
alustava kuvaus enintään liitteen II.A 
mukaisesti toimitettavista tiedoista.

Or. fr

Perustelu

Alustavassa vaiheessa tutkimukset ja hankkeet eivät vielä ole pitkälle edistyneitä. 
Rajoittamatta tarpeellisuusselvityksen tuloksia hankkeen toteuttajalta ei pidä vaatia enempää 
kuin on tarpeen. Tarpeellisuusselvityksen tavoitteena on tarpeen määrittäminen, ei hankkeen 
toteuttajan velvoittaminen vaikutustenarviointiin.

Tarkistus 209
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
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Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla hankkeen 
toteuttajan antamien tietojen perusteella ja 
ottaen tarvittaessa huomioon unionin 
muusta lainsäädännöstä johtuvista 
ympäristövaikutuksista tehtyjen 
selvitysten, alustavien todentamisten tai 
arvioiden tulokset. Edellä 2 kohdan nojalla 
tehtävässä päätöksessä on

5. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
määritys 2 kohdan nojalla hankkeen 
toteuttajan antamien tietojen perusteella ja 
ottaen tarvittaessa huomioon unionin 
muusta lainsäädännöstä johtuvista 
ympäristövaikutuksista tehtyjen 
selvitysten, alustavien todentamisten tai 
arvioiden tulokset. Edellä 2 kohdan nojalla 
tehtävässä määrityksessä on

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistamiseksi 2 kohdan kanssa termi ’päätös’ on korvattava termillä ’määritys’. On 
lisättävä viittaus 4 artiklan 3 kohtaan.

Tarkistus 210
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla hankkeen 
toteuttajan antamien tietojen perusteella ja 
ottaen tarvittaessa huomioon unionin 
muusta lainsäädännöstä johtuvista 
ympäristövaikutuksista tehtyjen 
selvitysten, alustavien todentamisten tai 
arvioiden tulokset. Edellä 2 kohdan nojalla 
tehtävässä päätöksessä on

5. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
ratkaisunsa 2 kohdan nojalla hankkeen 
toteuttajan antamien tietojen perusteella ja 
ottaen tarvittaessa huomioon unionin 
muusta lainsäädännöstä johtuvista 
ympäristövaikutuksista tehtyjen 
selvitysten, alustavien todentamisten tai 
arvioiden tulokset. Edellä 2 kohdan nojalla 
tehtävässä päätöksessä on

Or. pl
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Tarkistus 211
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla hankkeen 
toteuttajan antamien tietojen perusteella ja 
ottaen tarvittaessa huomioon unionin 
muusta lainsäädännöstä johtuvista 
ympäristövaikutuksista tehtyjen 
selvitysten, alustavien todentamisten tai 
arvioiden tulokset. Edellä 2 kohdan nojalla 
tehtävässä päätöksessä on

5. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä kuultuaan yleisöä, jota asia 
koskee, 2 kohdan nojalla hankkeen 
toteuttajan antamien tietojen arvioinnin
perusteella ja ottaen tarvittaessa huomioon 
unionin muusta lainsäädännöstä johtuvista 
ympäristövaikutuksista tehtyjen 
selvitysten, alustavien todentamisten tai 
arvioiden tulokset. Edellä 2 kohdan nojalla 
tehtävässä päätöksessä on

Or. en

Tarkistus 212
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla hankkeen 
toteuttajan antamien tietojen perusteella ja 
ottaen tarvittaessa huomioon unionin 
muusta lainsäädännöstä johtuvista 
ympäristövaikutuksista tehtyjen 
selvitysten, alustavien todentamisten tai 
arvioiden tulokset. Edellä 2 kohdan nojalla 
tehtävässä päätöksessä on

5. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla hankkeen 
toteuttajan antamien tietojen perusteella ja 
ottaen tarvittaessa huomioon tiedossaan 
olevien, unionin muusta lainsäädännöstä 
johtuvista ympäristövaikutuksista tehtyjen 
selvitysten, alustavien todentamisten tai 
arvioiden tulokset. Edellä 2 kohdan nojalla 
tehtävässä päätöksessä on

Or. de



AM\937205FI.doc 17/74 PE510.870v01-00

FI

Perustelu

Viranomaisten tulisi arvioida asiaa vain tiedossaan olevien selvitysten perusteella. Yleinen 
viittaus selvitysten tuloksiin on ongelmallinen, sillä selvää rajausta ei silloin ole.

Tarkistus 213
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla hankkeen 
toteuttajan antamien tietojen perusteella ja 
ottaen tarvittaessa huomioon unionin 
muusta lainsäädännöstä johtuvista 
ympäristövaikutuksista tehtyjen 
selvitysten, alustavien todentamisten tai 
arvioiden tulokset. Edellä 2 kohdan nojalla 
tehtävässä päätöksessä on

5. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla hankkeen 
toteuttajan antamien tietojen perusteella ja 
ottaen tarvittaessa huomioon unionin 
muusta lainsäädännöstä johtuvista 
ympäristövaikutuksista tehtyjen 
selvitysten, alustavien todentamisten tai 
arvioiden tulokset. Toimivaltainen 
viranomainen voi päättää, että liitteessä II 
lueteltuihin hankkeisiin kuuluvasta 
hankkeesta ei tehdä arviointia 5–
10 artiklan mukaisesti, vain, jos se on 
vakuuttunut siitä, että hankkeella ei ole 
todennäköisiä merkittäviä 
ympäristövaikutuksia. Edellä 2 kohdan 
nojalla tehtävässä päätöksessä on

Or. en

Tarkistus 214
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 5 kohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla hankkeen 
toteuttajan antamien tietojen perusteella ja 
ottaen tarvittaessa huomioon unionin 
muusta lainsäädännöstä johtuvista 
ympäristövaikutuksista tehtyjen 
selvitysten, alustavien todentamisten tai 
arvioiden tulokset. Edellä 2 kohdan nojalla 
tehtävässä päätöksessä on

5. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla hankkeen 
toteuttajan antamien tietojen perusteella ja 
ottaen tarvittaessa huomioon unionin 
muusta lainsäädännöstä johtuvista 
ympäristövaikutuksista tehtyjen 
selvitysten, alustavien todentamisten tai 
arvioiden tulokset samoin kuin 
asianomaisen väestön ja asianomaisten 
paikallisviranomaisten esittämät 
valitukset. Edellä 2 kohdan nojalla 
tehtävässä päätöksessä on

Or. es

Perustelu

Koska 4 artiklan tässä kohdassa viitataan arviointeihin, joiden toteuttamisesta jäsenvaltiot 
voivat itse päättää, on erityisen tärkeää, että otetaan huomioon asianomaisen väestön 
osallistuminen. Esittelijän tarkistukseen 22 sisältyvä termi "huomautukset" vaihdetaan 
termiin “valitukset”.

Tarkistus 215
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) selostettava, miten liitteessä III esitetyt 
perusteet on otettu huomioon;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Säännös on suhteeton, ja se lisää hallinnollista taakkaa. Säännös voi myös johtaa 
oikeudenkäyntien lisääntymiseen.
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Tarkistus 216
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) esitettävä kuvaus suunnitelluista 
toimista, joilla pyritään välttämään 
mahdolliset merkittävät 
ympäristövaikutukset tai ehkäisemään 
taikka vähentämään niitä, kun on 
päätetty, ettei ympäristövaikutusten 
arviointia tarvitse tehdä 5–10 artiklan 
nojalla;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarpeellisuusselvityksessä arvioidaan YVA:n tarvetta eikä se saa aiheuttaa liiallista taakkaa. 
Viranomaisten on arvioitava tapauskohtaisesti, odotetaanko hankkeella olevan merkittäviä 
ympäristövaikutuksia hankkeen toteuttajan toimittamien tietojen perusteella. Jos merkittäviä 
vaikutuksia todetaan, on toteutettava YVA.

Tarkistus 217
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) esitettävä kuvaus suunnitelluista 
toimista, joilla pyritään välttämään 
mahdolliset merkittävät 
ympäristövaikutukset tai ehkäisemään 
taikka vähentämään niitä, kun on 
päätetty, ettei ympäristövaikutusten 

Poistetaan.
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arviointia tarvitse tehdä 5–10 artiklan 
nojalla;

Or. de

Tarkistus 218
João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 5 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edellä 2 kohdan nojalla tehty päätös on 
julkistettava.

(d) edellä 2 kohdan nojalla tehty päätös on 
julkistettava sen jälkeen kun yleisön, jota 
asia koskee, esittämät huomautukset on 
otettu asianmukaisesti huomioon.

Or. pt

Tarkistus 219
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tehtävä päätöksensä 2 kohdan nojalla 
kolmen kuukauden kuluessa luvan 
hakemispäivästä edellyttäen, että 
hankkeen toteuttaja on antanut kaikki 
vaadittavat tiedot. Ehdotetun hankkeen 
luonteesta, moninaisuudesta, 
toteutuspaikasta ja koosta riippuen 
toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
mainittua määräaikaa kolmella 
kuukaudella; tällöin toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 

Poistetaan.
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toteuttajalle määräajan pidentämisen 
perustelut ja päivä, jona sen päätös on 
odotettavissa.

Or. nl

Tarkistus 220
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan hakemispäivästä 
edellyttäen, että hankkeen toteuttaja on 
antanut kaikki vaadittavat tiedot.
Ehdotetun hankkeen luonteesta, 
moninaisuudesta, toteutuspaikasta ja 
koosta riippuen toimivaltainen 
viranomainen voi pidentää mainittua 
määräaikaa kolmella kuukaudella; tällöin 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava hankkeen toteuttajalle 
määräajan pidentämisen perustelut ja 
päivä, jona sen päätös on odotettavissa.

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan tai muun tämän 
direktiivin vaatimusten täyttämiseksi 
annettavan päätöksen hakemispäivästä 
edellyttäen, että hankkeen toteuttaja on 
antanut kaikki vaadittavat tiedot.

Or. pl

Tarkistus 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
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päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan 
hakemispäivästä edellyttäen, että hankkeen 
toteuttaja on antanut kaikki vaadittavat 
tiedot. Ehdotetun hankkeen luonteesta, 
moninaisuudesta, toteutuspaikasta ja 
koosta riippuen toimivaltainen 
viranomainen voi pidentää kyseistä 
määräaikaa kolmella kuukaudella; tällöin 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava hankkeen toteuttajalle syyt, 
jotka oikeuttavat pidentämisen, ja päivä, 
jona päätös on odotettavissa.

päätöksensä 2 kohdan nojalla 
yhdeksänkymmenen päivän kuluessa 
luvan hakemispäivästä edellyttäen, että 
hankkeen toteuttaja on antanut kaikki 
vaadittavat tiedot.

Or. it

Perustelu

Aikataulun varmuus on olennaisen tärkeää, jotta koko menettely voidaan saattaa 
onnistuneesti loppuun.

Tarkistus 222
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan hakemispäivästä 
edellyttäen, että hankkeen toteuttaja on 
antanut kaikki vaadittavat tiedot. 
Ehdotetun hankkeen luonteesta, 
moninaisuudesta, toteutuspaikasta ja 
koosta riippuen toimivaltainen 
viranomainen voi pidentää mainittua 
määräaikaa kolmella kuukaudella; tällöin 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava hankkeen toteuttajalle syyt, 
jotka oikeuttavat pidentämisen, ja päivä, 
jona päätös on odotettavissa.

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan hakemispäivästä 
edellyttäen, että hankkeen toteuttaja on 
antanut kaikki vaadittavat tiedot.
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Or. de

Perustelu

Määräajoista tulisi säätää erityislainsäädännössä.

Tarkistus 223
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan 
hakemispäivästä edellyttäen, että hankkeen 
toteuttaja on antanut kaikki vaadittavat 
tiedot. Ehdotetun hankkeen luonteesta, 
moninaisuudesta, toteutuspaikasta ja 
koosta riippuen toimivaltainen 
viranomainen voi pidentää mainittua 
määräaikaa kolmella kuukaudella; tällöin 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava hankkeen toteuttajalle syyt, 
jotka oikeuttavat pidentämisen, ja päivä, 
jona päätös on odotettavissa.

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla 
kolmenkymmenen päivän kuluessa luvan 
hakemispäivästä edellyttäen, että hankkeen 
toteuttaja on antanut kaikki vaadittavat 
tiedot. Ehdotetun hankkeen luonteesta, 
moninaisuudesta, toteutuspaikasta ja 
koosta riippuen toimivaltainen 
viranomainen voi pidentää mainittua 
määräaikaa kerran kolmellakymmenellä 
päivällä; tällöin toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava kirjallisesti
hankkeen toteuttajalle syyt, jotka 
oikeuttavat pidentämisen, ja päivä, jona 
päätös on odotettavissa.

Or. en

Perustelu

Kuuden kuukauden enimmäismääräaika on suhteettoman pitkä menettelyn tässä vaiheessa. 
Kolmenkymmenen päivän määräaika, jota on mahdollista jatkaa vielä kolmellakymmenellä 
päivällä, vastaa paremmin jäsenvaltioiden nykyisiä käytäntöjä.

Tarkistus 224
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
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Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan hakemispäivästä 
edellyttäen, että hankkeen toteuttaja on 
antanut kaikki vaadittavat tiedot. Ehdotetun 
hankkeen luonteesta, moninaisuudesta, 
toteutuspaikasta ja koosta riippuen 
toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
mainittua määräaikaa kolmella 
kuukaudella; tällöin toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 
toteuttajalle syyt, jotka oikeuttavat 
pidentämisen, ja päivä, jona päätös on 
odotettavissa.

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan hakemispäivästä 
edellyttäen, että hankkeen toteuttaja on 
antanut kaikki vaadittavat tiedot. Ehdotetun 
hankkeen luonteesta, moninaisuudesta, 
toteutuspaikasta ja koosta riippuen 
toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
mainittua määräaikaa yhdellä 
kuukaudella; tällöin toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 
toteuttajalle syyt, jotka oikeuttavat 
pidentämisen, ja päivä, jona päätös on 
odotettavissa.

Or. en

Tarkistus 225
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan hakemispäivästä 
edellyttäen, että hankkeen toteuttaja on 
antanut kaikki vaadittavat tiedot. Ehdotetun 
hankkeen luonteesta, moninaisuudesta, 
toteutuspaikasta ja koosta riippuen 
toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
mainittua määräaikaa kolmella
kuukaudella; tällöin toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 
toteuttajalle syyt, jotka oikeuttavat 
pidentämisen, ja päivä, jona päätös on 
odotettavissa.

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan hakemispäivästä 
edellyttäen, että hankkeen toteuttaja on 
antanut kaikki vaadittavat tiedot. Ehdotetun 
hankkeen luonteesta, moninaisuudesta, 
toteutuspaikasta ja koosta riippuen 
toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
mainittua määräaikaa neljällä kuukaudella; 
tällöin toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava hankkeen toteuttajalle syyt, 
jotka oikeuttavat pidentämisen, ja päivä, 
jona päätös on odotettavissa.
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Or. es

Tarkistus 226
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan hakemispäivästä 
edellyttäen, että hankkeen toteuttaja on 
antanut kaikki vaadittavat tiedot. Ehdotetun 
hankkeen luonteesta, moninaisuudesta, 
toteutuspaikasta ja koosta riippuen 
toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
mainittua määräaikaa kolmella 
kuukaudella; tällöin toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 
toteuttajalle syyt, jotka oikeuttavat 
pidentämisen, ja päivä, jona päätös on 
odotettavissa.

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan hakemispäivästä 
edellyttäen, että hankkeen toteuttaja on 
antanut kaikki vaadittavat tiedot. Ehdotetun 
hankkeen luonteesta, moninaisuudesta, 
toteutuspaikasta ja koosta riippuen 
toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
mainittua määräaikaa, jolle jäsenvaltiot 
asettavat kohtuullisen aikarajan ja joka ei 
ylitä kolmea kuukautta; tällöin 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava hankkeen toteuttajalle syyt, 
jotka oikeuttavat pidentämisen, ja päivä, 
jona päätös on odotettavissa.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille on jätettävä toimivalta määrittää asianmukainen määräaika kansallisten 
olojen mukaan.

Tarkistus 227
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisen viranomaisen on 
tehtävä päätöksensä 2 kohdan nojalla 
kolmen kuukauden kuluessa luvan 
hakemispäivästä edellyttäen, että
hankkeen toteuttaja on antanut kaikki 
vaadittavat tiedot. Ehdotetun hankkeen 
luonteesta, moninaisuudesta, 
toteutuspaikasta ja koosta riippuen 
toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
mainittua määräaikaa kolmella 
kuukaudella; tällöin toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 
toteuttajalle syyt, jotka oikeuttavat 
pidentämisen, ja päivä, jona päätös on 
odotettavissa.

6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen tekee 
määrityksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun hankkeen 
toteuttaja on antanut kaikki vaadittavat 
tiedot 3 kohdan mukaisesti. Ehdotetun 
hankkeen luonteesta, moninaisuudesta, 
toteutuspaikasta ja koosta riippuen 
toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
mainittua määräaikaa kolmella 
kuukaudella; tällaisessa tapauksessa 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava hankkeen toteuttajalle 
pidentämisen perustelut.

Or. en

Perustelu

Ajanjakson tulisi alkaa siitä, kun toteuttaja on toimittanut kaikki tarvittavat tiedot 3 kohdan 
mukaisesti. Katsomme myös, että tarpeellisuusselvitys on erotettava arvioinnin sisällön 
rajaamisesta. Tarpeellisuusselvityksen vaiheessa tiedot ovat usein riittämättömiä 
asianmukaiseen sisällön rajaamiseen. Lisäksi vaarana on, että ehdotus, josta toteuttaja 
luopuu ennen soveltamisvaihetta, joutuisi tarpeettomasti sisällön rajaamisen kohteeksi.

Tarkistus 228
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan 
hakemispäivästä edellyttäen, että hankkeen 
toteuttaja on antanut kaikki vaadittavat 
tiedot. Ehdotetun hankkeen luonteesta, 
moninaisuudesta, toteutuspaikasta ja 

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla 90 päivän
kuluessa luvan hakemispäivästä 
edellyttäen, että hankkeen toteuttaja on 
antanut kaikki vaadittavat tiedot. Ehdotetun 
hankkeen luonteesta, moninaisuudesta, 
toteutuspaikasta ja koosta riippuen 
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koosta riippuen toimivaltainen 
viranomainen voi pidentää mainittua 
määräaikaa kolmella kuukaudella; tällöin 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava hankkeen toteuttajalle syyt, 
jotka oikeuttavat pidentämisen, ja päivä, 
jona päätös on odotettavissa.

toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
mainittua määräaikaa enintään 
90 päivällä; tällöin toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 
toteuttajalle syyt, jotka oikeuttavat 
pidentämisen, ja päivä, jona päätös on 
odotettavissa, sekä ilmoitettava 
komissiolle viivästyksestä ja sen syistä.

Or. en

Perustelu

Varmuus aikatauluista ja määräajoista on ratkaisevan tärkeää koko prosessin 
menestyksekkäälle loppuunsaattamiselle. Päätös hankkeen arvioinnista on tehtävä enintään 
kolmen kuukauden kuluessa jatkamatta määräaikaa ehdotetun hankkeen luonteen, 
monimutkaisuuden, sijainnin ja koon perusteella. Harkintavalta voi lisätä subjektiivisuutta 
koko arvioinnin ajoituksessa.

Tarkistus 229
Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan hakemispäivästä 
edellyttäen, että hankkeen toteuttaja on 
antanut kaikki vaadittavat tiedot. Ehdotetun 
hankkeen luonteesta, moninaisuudesta, 
toteutuspaikasta ja koosta riippuen 
toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
mainittua määräaikaa kolmella 
kuukaudella; tällöin toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 
toteuttajalle syyt, jotka oikeuttavat 
pidentämisen, ja päivä, jona päätös on 
odotettavissa.

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan hakemispäivästä 
ja/tai lisäyksistä hakemukseen edellyttäen, 
että hankkeen toteuttaja on antanut kaikki 
vaadittavat tiedot. Ehdotetun hankkeen 
luonteesta, moninaisuudesta, 
toteutuspaikasta ja koosta riippuen 
toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
mainittua määräaikaa kolmella 
kuukaudella; tällöin toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 
toteuttajalle syyt, jotka oikeuttavat 
pidentämisen, ja päivä, jona päätös on 
odotettavissa.

Or. en
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Tarkistus 230
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan hakemispäivästä 
edellyttäen, että hankkeen toteuttaja on 
antanut kaikki vaadittavat tiedot. Ehdotetun 
hankkeen luonteesta, moninaisuudesta, 
toteutuspaikasta ja koosta riippuen 
toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
mainittua määräaikaa kolmella 
kuukaudella; tällöin toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 
toteuttajalle syyt, jotka oikeuttavat 
pidentämisen, ja päivä, jona päätös on 
odotettavissa.

6. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
päätöksensä 2 kohdan nojalla kolmen 
kuukauden kuluessa luvan hakemispäivästä 
edellyttäen, että hankkeen toteuttaja on 
antanut kaikki vaadittavat tiedot. Ehdotetun 
hankkeen luonteesta, moninaisuudesta, 
toteutuspaikasta ja koosta riippuen 
toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
mainittua määräaikaa enintään kolmella 
kuukaudella; tällöin toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 
toteuttajalle syyt, jotka oikeuttavat 
pidentämisen, ja päivä, jona päätös on 
odotettavissa.

Or. de

Tarkistus 231
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot määrittävät yksityiskohtaiset 
järjestelyt, joita hankkeen toteuttajan on 
noudatettava kaikkien tarvittavien tietojen 
toimittamisessa.

Or. en
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Tarkistus 232
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun hankkeeseen sovelletaan 
ympäristövaikutusten arviointia 5–10 
artiklan mukaisesti, tämän artiklan 2 
kohdan nojalla tehtävään päätökseen on 
sisällytettävä 5 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetut tiedot.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 233
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
4 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun hankkeeseen sovelletaan 
ympäristövaikutusten arviointia 5–10 
artiklan mukaisesti, tämän artiklan 2 
kohdan nojalla tehtävään päätökseen on 
sisällytettävä 5 artiklan 2 kohdassa 
vahvistetut tiedot.”

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 234
Marianne Thyssen
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot ja se, missä määrin 
tiettyjä näkökohtia (myös vaihtoehtoja) 
voidaan tarkoituksenmukaisemmin 
arvioida eri tasoilla (myös 
suunnittelutasolla) tai muiden 
arviointivaatimusten perusteella.
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on toimitettava 
ympäristöraportti. Ympäristöraportin on 
sisällettävä liitteessä IV vaaditut tiedot ja 
arvioinnit. Ympäristöraporttia laatiessaan 
hankkeen toteuttajan on sisällytettävä 
siihen tiedot, joita voidaan kohtuudella 
vaatia, jotta voidaan tehdä tietoon 
perustuvia päätöksiä ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ja siinä on 
otettava huomioon:

a) toimivaltaisen viranomaisen 2 kohdan 
mukaisesti antama lausunto niiden 
tietojen laajuudesta ja tarkkuudesta, jotka 
hankkeen toteuttajan on toimitettava;
b) kulloinenkin tietämys ja 
arviointimenetelmät.

Or. en

Perustelu

On yksinkertaistettava komission ehdottamaa 5 artiklan 1 kohtaa. Direktiivissä on todellakin, 
kuten direktiivin 2001/42/EY 5 artiklan 3 kohdassa, todettava selkeästi, että velvoite toimittaa 
ympäristöraportti voidaan täyttää toimittamalla tietoja, joita on saatu päätöksenteon muilla 
tasoilla tai muun EU:n lainsäädännön mukaisesti tehdyistä arvioinneista. Komissio ehdottaa 
hankkeen toteutuspaikan (d) ja teknisten valmiuksien (a) lisäämistä 5 artiklan 1 kohtaan. 
Ehdotetun 5 artiklan 1 kohdan yksinkertaistamiseksi hankkeen toteutuspaikka ja tekniset 
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valmiudet voidaan lisätä liitteeseen IV.

Tarkistus 235
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot ja se, missä määrin 
tiettyjä näkökohtia (myös vaihtoehtoja) 
voidaan tarkoituksenmukaisemmin 
arvioida eri tasoilla (myös 
suunnittelutasolla) tai muiden 
arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset sekä kohtuullisten 
vaihtoehtojen arviointi. Yksityiskohtainen 
luettelo ympäristöraportissa annettavista 
tiedoista on liitteessä IV.

Hankkeen toteuttajan on sisällytettävä 
ympäristöraporttiin lyhyt kuvaus 
seuraavista:
a) hankkeen merkittävät 
ympäristövaikutukset;
b) tarvittavat toimenpiteet merkittävien 
ympäristövaikutusten rajoittamiseksi;
c) toteutetaanko rajoittaminen 
suunnittelussa, vaatimuksissa ja/tai



PE510.870v01-00 32/74 AM\937205FI.doc

FI

edellytyksissä tai oikeudellisena 
velvoitteena;

d) valvotaanko merkittäviä tai mahdollisia 
vaikutuksia muissa YVA:n ulkopuolisissa 
prosesseissa.

Or. en

Perustelu

Sekä hankkeiden toteuttajat että kansalliset viranomaiset hyötyvät, jos toteuttajilta 
edellytetään lyhyttä kuvausta suunnitelluista rajoittamistoimista, sillä tällä lisätään selkeyttä 
ympäristöraportin analyysiin.

Tarkistus 236
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot ja se, missä määrin 
tiettyjä näkökohtia (myös vaihtoehtoja) 
voidaan tarkoituksenmukaisemmin 
arvioida eri tasoilla (myös 
suunnittelutasolla) tai muiden 
arviointivaatimusten perusteella.
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka.
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on liitteessä IV.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään hankkeen toteuttajan ja toimivaltaisen viranomaisen tehtäviä.

Tarkistus 237
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot ja se, missä määrin 
tiettyjä näkökohtia (myös vaihtoehtoja) 
voidaan tarkoituksenmukaisemmin 
arvioida eri tasoilla (myös 
suunnittelutasolla) tai muiden 
arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset ja ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot. Yksityiskohtainen 
luettelo ympäristöraportissa annettavista 
tiedoista on liitteessä IV.

Or. en
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Tarkistus 238
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot ja se, missä määrin 
tiettyjä näkökohtia (myös vaihtoehtoja) 
voidaan tarkoituksenmukaisemmin 
arvioida eri tasoilla (myös 
suunnittelutasolla) tai muiden 
arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset ja ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot. Yksityiskohtainen 
luettelo ympäristöraportissa annettavista 
tiedoista on liitteessä IV.

Or. en

Tarkistus 239
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot ja se, missä määrin 
tiettyjä näkökohtia (myös vaihtoehtoja) 
voidaan tarkoituksenmukaisemmin 
arvioida eri tasoilla (myös 
suunnittelutasolla) tai muiden 
arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on sisällettävä tiedot, 
joita voidaan kohtuudella vaatia, jotta 
voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotettuun 
hankkeeseen ja sen erityisominaisuuksiin 
soveltuvien kohtuullisten vaihtoehtojen 
kuvaus ja se, missä määrin tiettyjä 
näkökohtia (myös vaihtoehtoja) voidaan 
tarkoituksenmukaisemmin arvioida eri 
tasoilla (myös suunnittelutasolla) tai 
muiden arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

Or. it

Tarkistus 240
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on sisällettävä tiedot, 
joita voidaan kohtuudella vaatia, jotta 
voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
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tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot ja se, missä määrin 
tiettyjä näkökohtia (myös vaihtoehtoja) 
voidaan tarkoituksenmukaisemmin 
arvioida eri tasoilla (myös 
suunnittelutasolla) tai muiden 
arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, kuvaus ehdotetun 
hankkeen erityisistä ja kohtuullisista 
vaihtoehdoista ja se, missä määrin tiettyjä 
näkökohtia (myös vaihtoehtoja) voidaan 
tarkoituksenmukaisemmin arvioida eri 
tasoilla (myös suunnittelutasolla) tai 
muiden arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

Or. en

Tarkistus 241
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot ja se, missä määrin 
tiettyjä näkökohtia (myös vaihtoehtoja) 
voidaan tarkoituksenmukaisemmin 

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset ja hankkeen
toteuttajan arvioimat ehdotetun hankkeen 
vaihtoehdot. Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
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arvioida eri tasoilla (myös 
suunnittelutasolla) tai muiden 
arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

on liitteessä IV.

Or. de

Tarkistus 242
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot ja se, missä määrin 
tiettyjä näkökohtia (myös vaihtoehtoja) 
voidaan tarkoituksenmukaisemmin 
arvioida eri tasoilla (myös 
suunnittelutasolla) tai muiden 
arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, hankkeen 
toteuttajan arvioimat kohtuulliset 
vaihtoehdot, joilla voidaan saavuttaa 
hankkeen samat olennaiset tavoitteet sen 
erityisominaisuudet huomioon ottaen, 
sekä se, missä määrin tiettyjä näkökohtia 
(myös vaihtoehtoja) voidaan 
tarkoituksenmukaisemmin arvioida eri 
tasoilla (myös suunnittelutasolla) tai 
muiden arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
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on liitteessä IV.

Or. de

Perustelu

On tärkeää, että ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan myös �kohtuullisia� 
vaihtoehtoja. Tosin sitä, millaiset vaihtoehdot ovat �kohtuullisia�, on selvennettävä. Koska 
hankkeen tavoitteet ja osatavoitteet määrittelee hankkeen toteuttaja eikä lupaviranomainen, 
viranomainen ei voi myöskään määrittää �kohtuullisia� vaihtoehtoja. Eri hankkeita tai 
toteutuspaikkoja punnitaan yksittäisessä jäsenvaltiossa yksinomaan aluesuunnittelun tasolla, 
ei ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Tarkistus 243
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot ja se, missä määrin 
tiettyjä näkökohtia (myös vaihtoehtoja) 
voidaan tarkoituksenmukaisemmin 
arvioida eri tasoilla (myös 
suunnittelutasolla) tai muiden 
arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, tarvittaessa 
visuaalisia vaikutuksia koskeva arviointi 
mukaan luettuna, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot, joissa viitataan 
merkittäviin vaikutuksiin, ja se, missä 
määrin tiettyjä näkökohtia (myös 
vaihtoehtoja) voidaan 
tarkoituksenmukaisemmin arvioida eri 
tasoilla (myös suunnittelutasolla) tai 
muiden arviointivaatimusten perusteella. 
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Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

Or. en

Tarkistus 244
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot ja se, missä määrin 
tiettyjä näkökohtia (myös vaihtoehtoja) 
voidaan tarkoituksenmukaisemmin 
arvioida eri tasoilla (myös 
suunnittelutasolla) tai muiden 
arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, luettelo ehdotetun 
hankkeen merkittäviä vaikutuksia 
koskevista mahdollisista vaihtoehdoista ja 
se, missä määrin tiettyjä näkökohtia (myös 
vaihtoehtoja) voidaan 
tarkoituksenmukaisemmin arvioida eri 
tasoilla (myös suunnittelutasolla) tai 
muiden arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

Or. en

Perustelu

On epärealistista vaatia toteuttajilta täsmällistä tietoa vaihtoehdoista, joiden osalta niillä ei 
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ole toimivaltaa, valvontavaltaa tai asiantuntemusta. Lisäksi toteuttajalta olisi vaadittava 
ainoastaan sellaisten vaihtoehtojen esittämistä, jotka liittyvät hankkeen merkittäviin 
vaikutuksiin.

Tarkistus 245
Sabine Wils, João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot ja se, missä määrin 
tiettyjä näkökohtia (myös vaihtoehtoja) 
voidaan tarkoituksenmukaisemmin 
arvioida eri tasoilla (myös 
suunnittelutasolla) tai muiden 
arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, myös 
hankkeen alkuperäinen 
immissiokuormitus, mahdolliset 
vaikutukset, ehdotetun hankkeen 
vaihtoehdot ja se, missä määrin tiettyjä 
näkökohtia (myös vaihtoehtoja) voidaan 
tarkoituksenmukaisemmin arvioida eri 
tasoilla (myös suunnittelutasolla) tai 
muiden arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

Or. en

Perustelu

YVA-menettelyn sitominen erityisiä oikeuksia koskeviin hyväksymismenettelyihin (alakohtaiset 
säädökset) estää ympäristövaikutusten holistisen tunnistamisen, kuvaamisen ja arvioinnin. 
Hankkeen sijoituspaikan alkuperäinen immissiokuormitus nykyisten laitosten toiminnasta ja 
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liikennealasta johtuen sivuutetaan. Hankkeen vaikutuksia voidaan arvioida asianmukaisesti 
vain sisällyttämällä arviointiin alkuperäiset immissiokuormitukset.

Tarkistus 246
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot ja se, missä määrin 
tiettyjä näkökohtia (myös vaihtoehtoja) 
voidaan tarkoituksenmukaisemmin 
arvioida eri tasoilla (myös 
suunnittelutasolla) tai muiden 
arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on laadittava ympäristöraportti. 
Ympäristöraportin on perustuttava tämän 
artiklan 2 kohdan nojalla tehtävään 
päätökseen ja sisällettävä tiedot, joita 
voidaan kohtuudella vaatia, jotta voidaan 
tehdä tietoon perustuvia päätöksiä 
ehdotetun hankkeen 
ympäristövaikutuksista, ottaen huomioon 
nykytietämys ja arviointimenetelmät, 
hankkeen ominaispiirteet, hankkeen 
tekniset valmiudet ja toteutuspaikka, 
immissiokuormitus mukaan lukien, 
mahdolliset vaikutukset, ehdotetun 
hankkeen vaihtoehdot ja se, missä määrin 
tiettyjä näkökohtia (myös vaihtoehtoja) 
voidaan tarkoituksenmukaisemmin 
arvioida eri tasoilla (myös 
suunnittelutasolla) tai muiden 
arviointivaatimusten perusteella. 
Yksityiskohtainen luettelo 
ympäristöraportissa annettavista tiedoista 
on liitteessä IV.

Or. de

Tarkistus 247
Marianne Thyssen
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Muilta päätöksentekotasoilta tai unionin 
muun lainsäädännön kautta saatuja 
asiaan vaikuttavia tietoja hankkeiden 
ympäristövaikutuksista voidaan käyttää 
liitteessä I tarkoitettujen tietojen 
antamiseen ja arviointiin.

Or. en

Perustelu

On yksinkertaistettava komission ehdottamaa 5 artiklan 1 kohtaa. Direktiivissä on todellakin, 
kuten direktiivin 2001/42/EY 5.3 artiklan 3 kohdassa, todettava selkeästi, että velvoite 
toimittaa ympäristöraportti voidaan täyttää toimittamalla tietoja, joita on saatu 
päätöksenteon muilla tasoilla tai muun EU:n lainsäädännön mukaisesti tehdyistä 
arvioinneista. Komissio ehdottaa hankkeen toteutuspaikan (d) ja teknisten valmiuksien (a) 
lisäämistä 5.1 artiklan 1 kohtaan. Ehdotetun 5.1 artiklan 1 kohdan yksinkertaistamiseksi 
hankkeen toteutuspaikka ja tekniset valmiudet voidaan lisätä liitteeseen IV.

Tarkistus 248
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen 
on määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä

Poistetaan.

a) tarvittavat päätökset ja lausunnot;
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b) viranomainen ja yleisö, jota asia 
todennäköisesti koskee;
c) menettelyn yksittäiset vaiheet ja niiden 
kesto;
d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;
e) ne 3 artiklassa tarkoitetut 
ympäristötekijät, joihin todennäköisesti 
kohdistuu merkittäviä vaikutuksia;
f) tietyn hankkeen tai hanketyypin 
erityisominaisuuksista annettavat tiedot;
g) saatavilla olevat tiedot ja tietämys, jotka 
on saatu muilla päätöksenteon tasoilla tai 
unionin muun lainsäädännön 
välityksellä, ja käytettävät 
arviointimenetelmät.

Or. en

Perustelu

Nykyisen direktiivin mukaan hankkeen toteuttajan vastuulla on laatia YVA nykyiseen 
sääntelyyn nähden kuulemalla asiantuntijoita ja viranomaisia. Ehdotuksella vastuu 
siirrettäisiin toteuttajalta viranomaisille. Tämä lisäisi sekä hakijan että viranomaisten 
hallinnollista taakkaa ja tuottaisi vielä yhden päätöksen, josta voidaan valittaa.

Tarkistus 249
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että toimivaltainen 
viranomainen antaa lausunnon tiedoista, 
jotka hankkeesta vastaavan on 1 kohdan 
mukaisesti toimitettava, jos hankkeesta 
vastaava sitä pyytää ennen 
lupahakemuksen jättämistä.
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2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä

Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Jos hankkeen toteuttaja pyytää lausuntoa 
sisällön rajaamisesta, tätä voidaan tämän 
jälkeen pyytää antamaan lisätietoja vain, 
jos pyyntö voidaan oikeuttaa uusilla 
olosuhteilla tai ne ovat olennaisia, jotta 
voidaan tehdä tietoon perustuvia 
päätöksiä mahdollisista merkittävistä 
ympäristövaikutuksista, ja toimivaltainen 
viranomainen pystyy perustelemaan sen 
asianmukaisesti.
Jäsenvaltiot voivat vaatia toimivaltaisia 
viranomaisia antamaan tällaisen 
lausunnon riippumatta siitä, pyytääkö 
hankkeesta vastaava sitä.

a) tarvittavat päätökset ja lausunnot;
b) viranomainen ja yleisö, jota asia 
todennäköisesti koskee;
c) menettelyn yksittäiset vaiheet ja niiden 
kesto;
d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;
e) ne 3 artiklassa tarkoitetut 
ympäristötekijät, joihin todennäköisesti 
kohdistuu merkittäviä vaikutuksia;
f) tietyn hankkeen tai hanketyypin 
erityisominaisuuksista annettavat tiedot;
g) saatavilla olevat tiedot ja tietämys, jotka 
on saatu muilla päätöksenteon tasoilla tai 
unionin muun lainsäädännön 
välityksellä, ja käytettävät 
arviointimenetelmät.
Toimivaltainen viranomainen voi myös 
pyytää apua tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilta akkreditoiduilta ja teknisesti 
päteviltä asiantuntijoilta. Hankkeen 
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toteuttajaa voidaan tämän jälkeen pyytää 
antamaan lisätietoja vain, jos pyyntö 
voidaan oikeuttaa uusilla olosuhteilla ja 
toimivaltainen viranomainen pystyy 
perustelemaan sen asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Pakollinen sisällön rajaaminen on tarpeetonta. Se rajoittaisi hankkeiden kokeneempien 
toteuttajien kannalta joustoa hakemusta edeltävän vapaaehtoisen vuoropuhelun käymisessä 
toteuttajan, toimivaltaisen viranomaisen ja keskeisten virastojen kesken, mikä olisi vähemmän 
muodollinen mahdollisuus tarkastella ympäristölausunnon laajuutta ja sisältöä.

Tarkistus 250
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia toimivaltaisen 
viranomaisen on määriteltävä niiden 
tietojen laajuus ja tarkkuus, jotka hankkeen 
toteuttajan on sisällytettävä 
ympäristöraporttiin tämän artiklan 1 
kohdan mukaisesti, jos hankkeen 
toteuttaja pyytää tällaista määrittelyä 
ennen lupahakemuksen jättämistä. 
Hankkeen toteuttajan on liitettävä 
pyyntöönsä luonnos ympäristöraportista.

Or. de

Tarkistus 251
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
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Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen 
on määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä

2. Jos hankkeen toteuttaja sitä pyytää 
ennen lupahakemuksen jättämistä,
toimivaltainen viranomainen antaa
kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ohjeet tiedoista, 
jotka hankkeen toteuttajan on sisällytettävä 
ympäristöraporttiin tämän artiklan 1 
kohdan mukaisesti. Toimivaltaisen 
viranomaisen on erityisesti tarkasteltava:

Or. en

Tarkistus 252
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen 
on määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia toimivaltainen 
viranomainen tarjoaa niihin tietoihin 
liittyviä ohjeita, jotka hankkeen toteuttajan 
on sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti, mikäli 
hankkeen toteuttaja pyytää niitä ennen 
lupahakemuksen esittämistä. 
Toimivaltaisen viranomaisen on erityisesti 
otettava huomioon

Or. it

Perustelu

Alakohta muotoillaan uudelleen voimassa olevan tekstin perusteella.
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Tarkistus 253
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen on
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä:

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, jos 
hankkeen toteuttaja sitä pyytää, että
kuultuaan hankkeen toteuttajaa ja
6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja 
viranomaisia toimivaltaisen viranomaisen 
on annettava lausunto niiden tietojen 
laajuudesta ja tarkkuudesta, jotka 
hankkeen toteuttajan on toimitettava 1 
kohdan mukaisesti. Pyydetyn lausunnon
on erityisesti sisällettävä:

Or. en

Perustelu

Emme hyväksy sitä, että ehdotuksessa sisällön rajaamisesta tehdään pakollista kaikissa 
tapauksissa. Hankkeen toteuttajan on saatava päättää, tarvitseeko hän tukea sisällön 
rajaamisessa. Lausunnon sisällön rajaamisesta on koskettava niitä osatekijöitä, jotka 
koskevat hanketta sellaisenaan, eikä sen pidä koskea hankkeen lupamenettelyä.

Tarkistus 254
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
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sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä

sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos 
toiminnanharjoittaja pyytää tällaista 
määrittelyä. Tämä koskee erityisesti 
seuraavia tietoja:

Or. de

Perustelu

Vapaaehtoisen arvioinnin sisällön rajaamisen (scoping) ei pitäisi olla pakollista. Arvioinnin 
sisällön rajaamisen tarkoituksena on auttaa hankkeen toteuttajaa ja mahdollistaa 
tutkimustarpeen arviointi.

Tarkistus 255
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos 
toiminnanharjoittaja pyytää tällaista 
määrittelyä. Sen on erityisesti määriteltävä

Or. de

Tarkistus 256
Chris Davies

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä seikat, joita hankkeen 
toteuttajan on tarkasteltava 
ympäristöraportissa tämän artiklan 1 
kohdan mukaisesti. Sen on erityisesti 
määriteltävä

Or. en

Perustelu

Tarvitaan jonkin verran joustoa rajoitettaessa aiheita, joita toimivaltaisen viranomaisen ja 
toteuttajan kesken on tarkasteltava, kun on kyse ympäristöraportin vaatimuksista.

Tarkistus 257
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Åsa Westlund, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia, hankkeen 
toteuttajaa ja yleisöä, jota asia koskee,
toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä

Or. en

Tarkistus 258
Sandrine Bélier
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia, hankkeen 
toteuttajaa ja yleisöä, jota asia koskee,
toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä

Or. en

Tarkistus 259
João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia, hankkeen 
toteuttajaa ja yleisöä, jota asia koskee,
toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä

Or. pt

Tarkistus 260
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
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Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarvittavat päätökset ja lausunnot; Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 261
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tarvittavat päätökset ja lausunnot; Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 262
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viranomainen ja yleisö, jota asia 
todennäköisesti koskee;

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 263
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) menettelyn yksittäiset vaiheet ja niiden 
kesto;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 264
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) menettelyn yksittäiset vaiheet ja niiden 
kesto;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 265
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) menettelyn yksittäiset vaiheet ja niiden 
kesto;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 266
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) menettelyn yksittäiset vaiheet ja niiden 
kesto;

c) menettelyn yksittäiset vaiheet ja niiden 
kestoa koskevat sitovat aikataulut;

Or. en

Tarkistus 267
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) menettelyn yksittäiset vaiheet ja niiden 
kesto;

c) menettelyn yksittäiset vaiheet ja niiden 
sitovat päättymisajat;

Or. it

Perustelu

Aikataulun varmuus on olennaisen tärkeää, jotta koko menettely voidaan saattaa 
onnistuneesti loppuun.

Tarkistus 268
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 269
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Toimivaltaisella viranomaisella ei ole kaikkia tietoja ehdotetun hankkeen kohtuullisiksi 
katsotuista vaihtoehdoista päättämiseen, varsinkaan teknisen toteutettavuuden ja 
taloudellisten näkökohtien osalta.

Tarkistus 270
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 271
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 272
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 273
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;

d) tarvittavat, hankkeen toteuttajan 
arvioimat vaihtoehdot ehdotetulle 
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hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;

Or. de

Tarkistus 274
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;

d) vaihtoehtoja, myös vaihtoehdot, että 
hanketta ei toteuteta tai panna täytäntöön,
ehdotetulle hankkeelle ja sen 
erityisominaisuudet, ottaen huomioon 
ympäristövaikutukset;

Or. en

Tarkistus 275
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;

d) edellä 1 kohdassa tarkoitettuja 
kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;

Or. de

Perustelu

Katso 5 artiklan 1 kohdan tarkistusta koskevat huomautukset.
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Tarkistus 276
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;

d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet, 
mikä ei tarkoita uuden hankkeen tai 
päähankkeelle rinnakkaisen hankkeen 
toteuttamista; tarkoituksena on ehdottaa 
vaihtoehtoja niitä esitetyn hankkeen osia 
varten, joilla ilmenee ongelmia tai joilla 
ympäristövaikutusten arvioinnin tulos voi 
olla kielteinen;

Or. es

Tarkistus 277
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;

d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet, 
ottaen huomioon ympäristövaikutukset;

Or. en

Tarkistus 278
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
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Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ne 3 artiklassa tarkoitetut 
ympäristötekijät, joihin todennäköisesti 
kohdistuu merkittäviä vaikutuksia;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 279
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ne 3 artiklassa tarkoitetut 
ympäristötekijät, joihin todennäköisesti 
kohdistuu merkittäviä vaikutuksia;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 280
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tietyn hankkeen tai hanketyypin 
erityisominaisuuksista annettavat tiedot;

Poistetaan.

Or. de



AM\937205FI.doc 59/74 PE510.870v01-00

FI

Tarkistus 281
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tietyn hankkeen tai hanketyypin 
erityisominaisuuksista annettavat tiedot;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 282
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tietyn hankkeen tai hanketyypin 
erityisominaisuuksista annettavat tiedot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 283
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tietyn hankkeen tai hanketyypin 
erityisominaisuuksista annettavat tiedot;

Poistetaan.

Or. it
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Tarkistus 284
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tietyn hankkeen tai hanketyypin 
erityisominaisuuksista annettavat tiedot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 285
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) saatavilla olevat tiedot ja tietämys, jotka 
on saatu muilla päätöksenteon tasoilla tai 
unionin muun lainsäädännön 
välityksellä, ja käytettävät 
arviointimenetelmät.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 286
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) saatavilla olevat tiedot ja tietämys, jotka g) käytettävät arviointimenetelmät;
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on saatu muilla päätöksenteon tasoilla tai 
unionin muun lainsäädännön 
välityksellä, ja käytettävät 
arviointimenetelmät.

Or. en

Tarkistus 287
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen voi myös 
pyytää apua tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilta akkreditoiduilta ja teknisesti 
päteviltä asiantuntijoilta. Hankkeen 
toteuttajaa voidaan tämän jälkeen pyytää 
antamaan lisätietoja vain, jos pyyntö 
voidaan oikeuttaa uusilla olosuhteilla ja 
toimivaltainen viranomainen pystyy 
perustelemaan sen asianmukaisesti.

Toimivaltainen viranomainen voi pyytää 
hankkeen toteuttajaa antamaan lisätietoja, 
jos pyyntö voidaan oikeuttaa uusilla 
olosuhteilla tai tosiseikoilla ja 
toimivaltainen pystyy perustelemaan sen.

Or. de

Tarkistus 288
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Toimivaltainen viranomainen voi myös 
pyytää apua tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilta akkreditoiduilta ja teknisesti 
päteviltä asiantuntijoilta. Hankkeen 
toteuttajaa voidaan tämän jälkeen pyytää 

Jos toteuttaja pyytää lausuntoa, 
toimivaltainen viranomainen voi pyytää
toteuttajaa toimittamaan sen lausunnon 
kannalta tarpeellisiksi katsomat lisätiedot. 
Hankkeen toteuttajaa voidaan tämän 
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antamaan lisätietoja vain, jos pyyntö 
voidaan oikeuttaa uusilla olosuhteilla ja 
toimivaltainen viranomainen pystyy 
perustelemaan sen asianmukaisesti.

jälkeen pyytää antamaan lisätietoja vain, 
jos pyyntö voidaan oikeuttaa uusilla 
olosuhteilla ja toimivaltainen viranomainen 
pystyy perustelemaan sen asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Emme hyväksy sitä, että ehdotuksessa sisällön rajaamisesta tehdään pakollista kaikissa 
tapauksissa. Hankkeen toteuttajan on saatava päättää, tarvitseeko hän tukea sisällön 
rajaamisessa. Lausunnon sisällön rajaamisesta on koskettava niitä osatekijöitä, jotka 
koskevat hanketta sellaisenaan, eikä sen pidä koskea hankkeen lupamenettelyä.

Tarkistus 289
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen voi myös 
pyytää apua tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilta akkreditoiduilta ja teknisesti 
päteviltä asiantuntijoilta. Hankkeen 
toteuttajaa voidaan tämän jälkeen pyytää 
antamaan lisätietoja vain, jos pyyntö 
voidaan oikeuttaa uusilla olosuhteilla ja 
toimivaltainen viranomainen pystyy 
perustelemaan sen asianmukaisesti.

Toimivaltainen viranomainen voi myös 
pyytää apua tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilta riippumattomilta ja teknisesti 
päteviltä asiantuntijoilta. Hankkeen 
toteuttajaa voidaan tämän jälkeen pyytää 
antamaan lisätietoja vain, jos pyyntö 
voidaan oikeuttaa uusilla olosuhteilla ja 
toimivaltainen viranomainen pystyy 
perustelemaan sen asianmukaisesti.

Or. es

Tarkistus 290
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen voi myös 
pyytää apua tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilta akkreditoiduilta ja teknisesti 
päteviltä asiantuntijoilta. Hankkeen 
toteuttajaa voidaan tämän jälkeen pyytää 
antamaan lisätietoja vain, jos pyyntö 
voidaan oikeuttaa uusilla olosuhteilla ja 
toimivaltainen viranomainen pystyy 
perustelemaan sen asianmukaisesti.

Toimivaltainen viranomainen voi myös 
pyytää apua tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilta teknisesti päteviltä 
asiantuntijoilta. Hankkeen toteuttajaa 
voidaan tämän jälkeen pyytää antamaan 
lisätietoja vain, jos pyyntö voidaan 
oikeuttaa uusilla olosuhteilla ja 
toimivaltainen viranomainen pystyy 
perustelemaan sen asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 291
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen voi myös 
pyytää apua tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilta akkreditoiduilta ja teknisesti 
päteviltä asiantuntijoilta. Hankkeen 
toteuttajaa voidaan tämän jälkeen pyytää 
antamaan lisätietoja vain, jos pyyntö 
voidaan oikeuttaa uusilla olosuhteilla ja 
toimivaltainen viranomainen pystyy 
perustelemaan sen asianmukaisesti.

Toimivaltainen viranomainen voi myös 
pyytää apua tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilta teknisesti päteviltä 
asiantuntijoilta. Hankkeen toteuttajaa 
voidaan tämän jälkeen pyytää antamaan 
lisätietoja vain, jos pyyntö voidaan 
oikeuttaa uusilla olosuhteilla ja 
toimivaltainen viranomainen pystyy 
perustelemaan sen asianmukaisesti.

Or. nl

Tarkistus 292
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen voi myös 
pyytää apua tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilta akkreditoiduilta ja teknisesti 
päteviltä asiantuntijoilta. Hankkeen 
toteuttajaa voidaan tämän jälkeen pyytää 
antamaan lisätietoja vain, jos pyyntö 
voidaan oikeuttaa uusilla olosuhteilla ja 
toimivaltainen viranomainen pystyy 
perustelemaan sen asianmukaisesti.

Toimivaltainen viranomainen voi myös 
pyytää apua tämän artiklan 3 kohdassa 
tarkoitetuilta akkreditoiduilta ja teknisesti 
päteviltä riippumattomilta asiantuntijoilta. 
Hankkeen toteuttajaa voidaan tämän 
jälkeen pyytää antamaan lisätietoja, kun
pyyntö voidaan oikeuttaa uusilla 
olosuhteilla.

Or. en

Tarkistus 293
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vaatia toimivaltaisia 
viranomaisia antamaan tällaisen 
lausunnon riippumatta siitä, pyytääkö 
hankkeesta vastaava sitä.

Or. en

Tarkistus 294
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Edellä 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen ympäristöraporttien tietojen 

Ympäristöraportin tietojen täydellisyyden 
ja riittävän korkean laadun takaamiseksi 



AM\937205FI.doc 65/74 PE510.870v01-00

FI

täydellisyyden ja riittävän korkean laadun 
takaamiseksi

ympäristöraportin todentaa teknisesti 
pätevä asiantuntija, asiantuntijoista 
koostuva komitea tai toimivaltainen 
viranomainen.

Or. en

Perustelu

Tavoitteena on, että lupahakemusta koskeva päätös tehdään riittävän laadukkaan 
ympäristöraportin perusteella. Edellä mainittu tavoite voidaan saavuttaa, jos raportin 
tietojen täydellisyys ja laatu todennetaan ennen kuin lupahakemusta koskeva päätös tehdään. 
Emme kannata pakollisen akkreditointijärjestelmän käyttöönottoa emmekä akkreditoitujen 
asiantuntijoiden käyttöä.

Tarkistus 295
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii akkreditoitu 
ja teknisesti pätevä asiantuntija, tai

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 296
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii akkreditoitu ja

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii teknisesti 
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teknisesti pätevä asiantuntija, tai pätevä henkilö, jolla on riittävästi 
asiantuntemusta ja/tai kokemusta 
(asiantunteva henkilö);

Or. de

Perustelu

Ympäristöraporttien aukottomuuden ja laadun varmistamista tai parantamista koskevaa 
tavoitetta on tuettava, mutta asiantuntijoiden akkreditointi ei ole sitä varten tarpeen. Jos 
viranomaisilla ja/tai hankkeiden toteuttajilla on tarvittavaa asiantuntemusta, sitä pitäisi myös 
voida käyttää.

Tarkistus 297
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii akkreditoitu ja 
teknisesti pätevä asiantuntija, tai

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii riippumaton ja 
teknisesti pätevä asiantuntija

Or. es

Tarkistus 298
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii akkreditoitu ja 
teknisesti pätevä asiantuntija, tai

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii pätevä 
asiantuntija, ja

Or. de
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Tarkistus 299
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii akkreditoitu ja 
teknisesti pätevä asiantuntija, tai

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii 
ammattitaitoinen ja teknisesti pätevä 
asiantuntija, tai

Or. en

Tarkistus 300
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii akkreditoitu ja
teknisesti pätevä asiantuntija, tai

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii teknisesti 
pätevä asiantuntija, tai

Or. en

Perustelu

Hankkeen toteuttajan on voitava päättää asiantuntijoiden valinnasta viranomaisia kuultuaan 
ja tämän direktiivin mukaisesti. Sen vaatiminen, että YVA:n laativat ja todentavat 
akkreditoidut asiantuntijat, ei paranna YVA:n laatua, se vain lisää hallinnollista taakkaa ja 
kustannuksia.

Tarkistus 301
Esther de Lange
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii akkreditoitu ja
teknisesti pätevä asiantuntija, tai

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii teknisesti 
pätevä asiantuntija, tai

Or. nl

Tarkistus 302
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii akkreditoitu ja
teknisesti pätevä asiantuntija, tai

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii teknisesti 
pätevä asiantuntija, tai

Or. fr

Tarkistus 303
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii akkreditoitu ja
teknisesti pätevä asiantuntija, tai

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii teknisesti 
pätevä asiantuntija, tai
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Or. en

Tarkistus 304
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii akkreditoitu ja 
teknisesti pätevä asiantuntija, tai

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin laatii akkreditoitu ja 
teknisesti pätevä riippumaton asiantuntija, 
tai

Or. en

Tarkistus 305
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa akkreditoitu ja teknisesti pätevä 
asiantuntija ja/tai kansallisista 
asiantuntijoista koostuva komitea.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 306
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa akkreditoitu ja teknisesti pätevä 
asiantuntija ja/tai kansallisista 
asiantuntijoista koostuva komitea.

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa asiantunteva henkilö ja/tai 
asiantunteva komitea, jos se tuntuu 
välttämättömältä ympäristöraportin 
ilmeisten asiantuntemukseen liittyvien 
puutteiden vuoksi.

Or. de

Perustelu

Ympäristöraporttien aukottomuuden ja laadun varmistamista tai parantamista koskevaa 
tavoitetta on tuettava, mutta asiantuntijoiden akkreditointi ei ole sitä varten tarpeen. Jos 
viranomaisilla ja/tai hankkeiden toteuttajilla on tarvittavaa asiantuntemusta, sitä pitäisi myös 
voida käyttää.

Tarkistus 307
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa akkreditoitu ja teknisesti pätevä 
asiantuntija ja/tai kansallisista 
asiantuntijoista koostuva komitea.

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa riippumaton ja teknisesti pätevä 
asiantuntija ja/tai tunnetuista kansallisista 
asiantuntijoista koostuva komitea.

Or. es

Tarkistus 308
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa akkreditoitu ja teknisesti pätevä 
asiantuntija ja/tai kansallisista 
asiantuntijoista koostuva komitea.

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa teknisesti pätevä asiantuntija.

Or. en

Tarkistus 309
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa akkreditoitu ja teknisesti pätevä 
asiantuntija ja/tai kansallisista 
asiantuntijoista koostuva komitea.

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa pätevä asiantuntija ja/tai 
kansallisista asiantuntijoista koostuva 
komitea.

Or. de

Tarkistus 310
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa akkreditoitu ja teknisesti pätevä 

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa ammattitaitoinen ja teknisesti 
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asiantuntija ja/tai kansallisista 
asiantuntijoista koostuva komitea.

pätevä asiantuntija ja/tai kansallisista 
asiantuntijoista koostuva komitea.

Or. en

Tarkistus 311
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa akkreditoitu ja teknisesti pätevä 
asiantuntija ja/tai kansallisista 
asiantuntijoista koostuva komitea.

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa teknisesti pätevä asiantuntija ja/tai 
kansallisista asiantuntijoista koostuva 
komitea.

Or. en

Perustelu

Hankkeen toteuttajan on voitava päättää asiantuntijoiden valinnasta viranomaisia kuultuaan 
ja tämän direktiivin mukaisesti. Sen vaatiminen, että YVA:n laativat ja todentavat 
akkreditoidut asiantuntijat, ei paranna YVA:n laatua, se vain lisää hallinnollista taakkaa ja 
kustannuksia.

Tarkistus 312
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa akkreditoitu ja teknisesti pätevä 
asiantuntija ja/tai kansallisista 

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa teknisesti pätevä asiantuntija ja/tai 
kansallisista asiantuntijoista koostuva 
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asiantuntijoista koostuva komitea. komitea.

Or. nl

Tarkistus 313
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa akkreditoitu ja teknisesti pätevä 
asiantuntija ja/tai kansallisista 
asiantuntijoista koostuva komitea.

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa teknisesti pätevä asiantuntija ja/tai 
kansallisista asiantuntijoista koostuva 
komitea.

Or. fr

Tarkistus 314
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa akkreditoitu ja teknisesti pätevä 
asiantuntija ja/tai kansallisista 
asiantuntijoista koostuva komitea.

b) toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että ympäristöraportin 
todentaa akkreditoitu ja teknisesti pätevä 
riippumaton asiantuntija ja/tai kansallisista 
asiantuntijoista koostuva komitea.

Or. en

Tarkistus 315
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

b a) toimivaltainen viranomainen 
varmistaa, että ympäristönsuojelusta 
vastaava viranomainen todentaa 
hankkeen ympäristövaikutusten 
arviointiraportin.

Or. pl


