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Tarkistus 316
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttaja ei saa käyttää 
ympäristöraportin laatimisessa samoja 
akkreditoituja ja teknisesti päteviä 
asiantuntijoita, jotka avustivat 
toimivaltaista viranomaista 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 317
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttaja ei saa käyttää 
ympäristöraportin laatimisessa samoja 
akkreditoituja ja teknisesti päteviä
asiantuntijoita, jotka avustivat 
toimivaltaista viranomaista 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

Hankkeen toteuttaja voi käyttää 
ympäristöraportin laatimisessa samoja 
teknisesti päteviä asiantuntijoita, jotka 
avustivat toimivaltaista viranomaista 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

Or. nl

Tarkistus 318
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttaja ei saa käyttää
ympäristöraportin laatimisessa samoja
akkreditoituja ja teknisesti päteviä 
asiantuntijoita, jotka avustivat 
toimivaltaista viranomaista 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

Hankkeen toteuttajan on vältettävä 
käyttämästä ympäristöraportin laatimisessa 
samoja teknisesti päteviä asiantuntijoita, 
jotka avustivat toimivaltaista viranomaista 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

Or. en

Perustelu

Jotkut asiantuntijat voivat olla hyvin kapean erikoisalan asiantuntijoita, ja joissakin 
tapauksissa käytettävissä voi olla vain yksi asiantuntija. Nykyinen sanamuoto on liian jäykkä 
tämän mahdollistamiseksi.

Tarkistus 319
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttaja ei saa käyttää 
ympäristöraportin laatimisessa samoja 
akkreditoituja ja teknisesti päteviä 
asiantuntijoita, jotka avustivat 
toimivaltaista viranomaista 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

Hankkeen toteuttaja ei saa käyttää 
ympäristöraportin laatimisessa samoja 
päteviä asiantuntijoita, jotka avustivat 
toimivaltaista viranomaista 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

Or. de
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Tarkistus 320
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttaja ei saa käyttää 
ympäristöraportin laatimisessa samoja 
akkreditoituja ja teknisesti päteviä 
asiantuntijoita, jotka avustivat 
toimivaltaista viranomaista 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

Hankkeen toteuttaja ei saa käyttää 
ympäristöraportin laatimisessa samoja 
riippumattomia ja teknisesti päteviä 
asiantuntijoita, jotka avustivat 
toimivaltaista viranomaista 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

Or. es

Tarkistus 321
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttaja ei saa käyttää 
ympäristöraportin laatimisessa samoja 
akkreditoituja ja teknisesti päteviä 
asiantuntijoita, jotka avustivat 
toimivaltaista viranomaista 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

Hankkeen toteuttaja ei saa käyttää 
ympäristöraportin laatimisessa samoja 
ammattitaitoisia ja teknisesti päteviä 
asiantuntijoita, jotka avustivat 
toimivaltaista viranomaista 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

Or. en

Tarkistus 322
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 – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttaja ei saa käyttää 
ympäristöraportin laatimisessa samoja 
akkreditoituja ja teknisesti päteviä 
asiantuntijoita, jotka avustivat 
toimivaltaista viranomaista 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

Hankkeen toteuttaja ei saa käyttää 
ympäristöraportin laatimisessa samoja 
teknisesti päteviä asiantuntijoita, jotka 
avustivat toimivaltaista viranomaista 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

Or. de

Perustelu

On tuettava tavoitetta varmistaa ympäristöraporttien aukottomuus ja laatu tai parantaa sitä, 
mutta asiantuntijoiden hyväksyntä ei kuitenkaan ole tarpeellista. Jos viranomaisilla tai 
hankkeen toteuttajilla on riittävä asiantuntemus, sitä olisi myös käytettävä.

Tarkistus 323
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttaja ei saa käyttää 
ympäristöraportin laatimisessa samoja 
akkreditoituja ja teknisesti päteviä 
asiantuntijoita, jotka avustivat 
toimivaltaista viranomaista 5 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

Hankkeen toteuttaja ei saa käyttää 
ympäristöraportin laatimisessa samoja 
teknisesti päteviä asiantuntijoita, jotka 
avustivat toimivaltaista viranomaista 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

Or. fr
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Tarkistus 324
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä 
akkreditoitujen ja teknisesti pätevien 
asiantuntijoiden käyttöä ja valintaa 
koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä 
(esimerkiksi vaadittu pätevyys, 
arviointitoimeksianto, luvat ja 
poissulkeminen).”

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

On tuettava tavoitetta varmistaa ympäristöraporttien aukottomuus ja laatu tai parantaa sitä, 
mutta asiantuntijoiden hyväksyntä ei kuitenkaan ole tarpeellista. Jos viranomaisilla tai 
hankkeen toteuttajilla on riittävä asiantuntemus, sitä olisi myös käytettävä.

Tarkistus 325
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä 
akkreditoitujen ja teknisesti pätevien 
asiantuntijoiden käyttöä ja valintaa 
koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä 
(esimerkiksi vaadittu pätevyys, 
arviointitoimeksianto, luvat ja 
poissulkeminen).

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Hankkeen toteuttajan on voitava päättää asiantuntijoiden valinnasta yhteistyössä 
viranomaisten kanssa sekä direktiivin mukaisesti. Vaatimus siitä, että akkreditoitujen 
asiantuntijoiden on laadittava ja todennettava ympäristövaikutusten arviointi, ei paranna 
ympäristövaikutusten arvioinnin laatua, vaan ainoastaan lisää hallinnollista taakkaa ja 
hallintokustannuksia.

Tarkistus 326
Marianne Thyssen

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä 
akkreditoitujen ja teknisesti pätevien 
asiantuntijoiden käyttöä ja valintaa 
koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä 
(esimerkiksi vaadittu pätevyys, 
arviointitoimeksianto, luvat ja 
poissulkeminen).

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 327
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä 
akkreditoitujen ja teknisesti pätevien 
asiantuntijoiden käyttöä ja valintaa 
koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä 
(esimerkiksi vaadittu pätevyys, 
arviointitoimeksianto, luvat ja 

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä pätevien 
asiantuntijoiden käyttöä ja valintaa 
koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä 
(esimerkiksi vaadittu pätevyys, 
arviointitoimeksianto, luvat ja 
poissulkeminen).”
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poissulkeminen).”

Or. de

Tarkistus 328
Gilles Pargneaux

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä 
akkreditoitujen ja teknisesti pätevien 
asiantuntijoiden käyttöä ja valintaa 
koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä 
(esimerkiksi vaadittu pätevyys, 
arviointitoimeksianto, luvat ja 
poissulkeminen).”

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä 
akkreditoitujen pätevien asiantuntijoiden 
käyttöä ja valintaa koskevista 
yksityiskohtaisista järjestelyistä 
(esimerkiksi vaadittu pätevyys, 
arviointitoimeksianto, luvat ja 
poissulkeminen).”

Or. fr

Perustelu

Ympäristövaikutusten arviointiraportin laatiminen kuuluu hankkeen toteuttajalle. Näin ollen 
mainitun raportin laatu on hänen vastuullaan.

Tarkistus 329
Struan Stevenson

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä 
akkreditoitujen ja teknisesti pätevien 
asiantuntijoiden käyttöä ja valintaa 
koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä 
(esimerkiksi vaadittu pätevyys, 

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä 
ammattitaitoisten ja teknisesti pätevien 
asiantuntijoiden käyttöä ja valintaa 
koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä 
(esimerkiksi vaadittu pätevyys, 
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arviointitoimeksianto, luvat ja 
poissulkeminen).

arviointitoimeksianto, luvat ja 
poissulkeminen).

Or. en

Tarkistus 330
Sandrine Bélier

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä 
akkreditoitujen ja teknisesti pätevien 
asiantuntijoiden käyttöä ja valintaa 
koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä 
(esimerkiksi vaadittu pätevyys, 
arviointitoimeksianto, luvat ja 
poissulkeminen).

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä 
riippumattomien ja teknisesti pätevien 
asiantuntijoiden käyttöä ja valintaa 
koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä 
(esimerkiksi vaadittu pätevyys, 
arviointitoimeksianto, luvat ja 
poissulkeminen).

Or. en

Tarkistus 331
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä 
akkreditoitujen ja teknisesti pätevien 
asiantuntijoiden käyttöä ja valintaa 
koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä 
(esimerkiksi vaadittu pätevyys, 
arviointitoimeksianto, luvat ja
poissulkeminen).

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä 
akkreditoitujen ja teknisesti pätevien 
asiantuntijoiden käyttöä ja valintaa 
koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä 
(esimerkiksi vaadittu pätevyys, 
arviointitoimeksianto, luvat,
poissulkeminen ja palkkiojärjestelyt).”

Or. lt
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Tarkistus 332
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso

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

Komission teksti Tarkistus

Riippumattomat asiantuntijat ovat 
vastuussa suorittamistaan tai
valvomistaan ympäristövaikutusten 
arvioinneista sekä sellaisista 
arvioinneista, joille he ovat antaneet 
myönteisen tai kielteisen arvion. 

Or. es

Tarkistus 333
João Ferreira

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) Lisätään -1 kohta seuraavasti:
”-1. Yleisöllä on oltava oikeus vaatia 
ympäristövaikutusten arviointia 
hankkeesta, jonka katsotaan aiheuttavan 
huolta, ja aktiivista osallistumista 
erityisesti asukkailta, paikallisilta 
viranomaisilta tai kansalaisjärjestöiltä.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimet ja luotava vaaditut olosuhteet, jotta 
kyseinen oikeus toteutuu.”

Or. pt
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Tarkistus 334
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 1 kohta seuraavasti:
”1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että niille 
ympäristöasioista vastaaville tai 
alueellisen toimivallan perusteella 
toimiville viranomaisille, joita hanke 
todennäköisesti koskee, annetaan 
mahdollisuus ilmaista kantansa hankkeen 
toteuttajan toimittamien tietojen ja 
lupahakemuksen osalta. Tätä varten 
jäsenvaltioiden on nimettävä ne 
viranomaiset, joita asiassa on kuultava 
joko yleisesti tai tapauskohtaisesti. Näille 
viranomaisille on toimitettava 5 artiklan 
mukaisesti saadut tiedot. Jäsenvaltioiden 
tehtävänä on vahvistaa yksityiskohtaiset 
menettelyt kuulemista varten.”

Or. it

Perustelu

On täsmennettävä, että ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena olevasta hankkeesta 
vastaaviin viranomaisiin, joita on kuultava, kuuluvat myös paikallisviranomaiset sillä 
alueella, jolla hanke toteutetaan, mikäli kyseiset viranomaiset eivät toimi päällekkäin 
toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus 335
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
6 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 2 kohta seuraavasti:
”2. Yleisölle on tiedotettava seuraavista 
asioista direktiivin 2003/4/EY 7 artiklan 
1 kohdan mukaisesti sähköisesti 
käytettävissä olevan julkisen 
keskusportaalin, julkisten tiedonantojen 
sekä sähköisten viestimien ja muiden 
sopivien välineiden avulla 2 artiklan 
2 kohdan mukaisten ympäristöön liittyviin 
päätöksentekomenettelyjen varhaisessa 
vaiheessa ja viimeistään heti, kun tiedot 
ovat kohtuuden mukaan annettavissa:
a) lupahakemus;
b) tieto siitä, että hankkeeseen sovelletaan 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
ja, tarvittaessa, että siihen sovelletaan 
7 artiklaa;
c) yksityiskohtaiset tiedot toimivaltaisista 
viranomaisista, jotka vastaavat 
päätöksenteosta, joilta saa asiaan liittyviä 
tietoja, joille huomautukset (tai 
kysymykset) voidaan esittää, sekä 
yksityiskohtaiset tiedot huomautusten tai 
kysymysten esittämistä koskevasta 
aikataulusta;
d) mahdollisten päätösten luonne tai 
päätösluonnos, jos sellainen on;
e) ilmoitus 5 artiklan mukaisesti saadun 
tiedon saatavilla olosta;
f) milloin, missä ja miten asiaa koskevat 
tiedot annetaan saataville;
g) yksityiskohtaiset tiedot menettelyistä 
tämän artiklan 5 kohdan mukaista yleisön 
osallistumista varten; 
g a) tieto siitä, että sovelletaan 
8 artiklan 2 kohtaa, ja tiedot 
ympäristöraportin tarkistamisesta tai 
muuttamisesta sekä harkittavina olevista 
lisärajoitus- tai korvaamistoimista; 
g b) 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
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suoritetun seurannan tulokset.”

Or. en

Perustelu

Saatavuuden ja avoimuuden parantamiseksi jokaiseen jäsenvaltioon on perustettava 
keskusportaali, josta on saatavana ajantasaisia ympäristötietoja sähköisesti. Lisäksi uudessa 
g a ja g b alakohdassa säädetään tietoihin pääsy ympäristöraportin tarkistamisen tai 
muuttamisen yhteydessä sekä ylimääräisistä rajoittamis- tai korvaamistoimista, jotka 
säädetään 8 artiklan 2 kohdan uudessa tekstissä.

Tarkistus 336
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, 
Vittorio Prodi, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – -a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-a a) Korvataan 3 kohta seuraavasti:
”3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seuraavat tiedot tuodaan saataville 
kohtuulliseen määräaikaan mennessä 
vähintään keskusportaalin avulla, jota 
yleisö voi käyttää sähköisesti: 
a) kaikki 5 artiklan mukaisesti saadut 
tiedot;
b) kansallisen lainsäädännön mukaisesti 
tärkeimmät toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai toimivaltaisille 
viranomaisille annetut selvitykset ja 
ohjeet, kun yleisölle, jota asia koskee, 
tiedotetaan asiasta tämän artiklan 
2 kohdan mukaisesti;
c) ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 
2003 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/4/EY 
säännösten mukaisesti muut kuin tämän 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, 
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jotka ovat merkityksellisiä päätöksen 
kannalta tämän direktiivin 8 artiklan 
mukaisesti ja jotka annetaan saataville 
vasta, kun yleisölle, jota asia koskee, on 
ilmoitettu tämän artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Saatavuuden ja avoimuuden parantamiseksi jokaiseen jäsenvaltioon on perustettava 
keskusportaali, josta on saatavana ajantasaisia ympäristötietoja sähköisesti.

Tarkistus 337
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
6 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-a a) Lisätään 3 kohtaan seuraava 
alakohta:
”Edellä olevassa kohdassa tarkoitetut 
tietopyynnöt käsitellään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/4/EY 3, 4 ja 5 artiklan mukaisesti.”

Or. it

Tarkistus 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

(a b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4. Yleisölle, jota asia koskee, on 
annettava ajoissa ja tehokkaalla tavalla 
mahdollisuus osallistua 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuihin ympäristöä 
koskeviin päätöksentekomenettelyihin 
toimivaltaisen viranomaisen tai 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
luodun yhteyden kautta. Näiden 
viranomaisten velvollisuus on 
päätöksenteon yhteydessä esittää ne 
huomautukset ja mielipiteet, jotka 
yleisöllä on oikeus ilmaista, ennen kuin 
lupahakemuksesta päätetään, 
vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna.”

Or. it

Tarkistus 339
Kriton Arsenis, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

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

Komission teksti Tarkistus

(-a b) Korvataan 4 kohta seuraavasti:
”4. Yleisölle, jota asia koskee, on 
annettava ajoissa ja tehokkaalla tavalla 
mahdollisuus osallistua 2 artiklan 
2 kohdassa, 4 artiklan 1 ja 5 kohdassa ja 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
ympäristöä koskeviin 
päätöksentekomenettelyihin ja sillä on 
tätä tarkoitusta varten oltava oikeus 
esittää toimivaltaiselle viranomaiselle tai 
toimivaltaisille viranomaisille 
huomautuksensa ja mielipiteensä, ennen 
kuin päätös […] tehdään vaihtoehtojen 
ollessa vielä avoinna.
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Or. en

Perustelu

Myös yleisön on osallistuttava tarpeellisuusselvitykseen ja sisällön rajaamiseen, jotka 
kuuluvat olennaisesti ympäristöä koskevaan päätöksentekoon.

Tarkistus 340
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – a c alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
6 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-a c) Korvataan 5 kohta seuraavasti:
”5. Jäsenvaltioiden on 
määritettävä yksityiskohtaiset järjestelyt, 
joita toteutetaan yleisölle tiedottamiseksi 
(esimerkiksi jakamalla ilmoituksia tietyllä 
alueella tai ilmoittamalla asiasta 
paikallisissa sanomalehdissä) sekä 
yleisön, jota asia koskee, kuulemiseksi 
(esimerkiksi kirjallisten lausuntojen tai 
julkisen kuulemisen avulla).
Jäsenvaltioiden on varmistetta 
asianmukaisin toimin, että tarvittavat 
tiedot ovat saatavilla keskusportaalista, 
jota yleisö voi käyttää sähköisesti 
direktiivin 2003/4/EY 7 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.”

Or. en

Perustelu

Saatavuuden ja avoimuuden parantamiseksi jokaiseen jäsenvaltioon on perustettava 
keskusportaali, josta on saatavana ajantasaisia ympäristötietoja sähköisesti.

Tarkistus 341
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
6 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eri vaiheita varten on asetettava 
kohtuulliset määräajat siten, että jää 
riittävästi aikaa

Jäsenvaltioiden on asetettava sitovat 
määräajat eri vaiheille:

Or. en

Perustelu

Eri vaiheita koskevat sitovat määräajat muun kuin julkisen kuulemisen osalta on määritettävä 
direktiivissä paremmin. Tämän vuoksi on harkittava ehdotusta tarkan määräajan 
asettamiseksi kyseisille menettelyn vaiheille.

Tarkistus 342
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
6 artikla – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Eri vaiheita varten on asetettava 
kohtuulliset määräajat siten, että jää 
riittävästi aikaa

Jäsenvaltiot vahvistavat eri vaiheita varten 
sitovat määräajat

Or. it

Perustelu

Määräaikojen varmuus on keskeistä koko menettelyn onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Tarkistus 343
Marianne Thyssen

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

Komission teksti Tarkistus

b) antaa edellä 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuille viranomaisille ja yleisölle, 
jota asia koskee, mahdollisuus 
valmistautua ja osallistua tehokkaasti 
ympäristöä koskevaan päätöksentekoon 
tämän artiklan säännösten mukaisesti.

b) antaa edellä 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuille viranomaisille ja yleisölle, 
jota asia koskee, mahdollisuus 
valmistautua ja osallistua tehokkaasti 
ympäristövaikutusten arviointiin.
Erityisesti määräaika yleisön, jota asia 
koskee, kuulemiselle 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetusta 
ympäristöraportista ei saa olla alle 
30 päivää.

Or. en

Perustelu

Termi ”ympäristöä koskeva päätöksenteko” on korvattava termillä ”ympäristövaikutusten 
arviointi”. Voimme hyväksyä yleisön kuulemiselle minimimääräajat, mutta vastustamme 
maksimimääräaikoja.

Tarkistus 344
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Määräaika yleisön, jota asia koskee, 
kuulemiselle 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ympäristöraportista ei saa 
olla alle 30 päivää eikä yli 60 päivää. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa, kun 
ehdotetun hankkeen luonne, 
moninaisuus, toteutuspaikka ja koko niin 
vaatii, toimivaltainen viranomainen voi 
pidentää kyseistä määräaikaa 30 päivällä; 
tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 
toteuttajalle pidentämisen perustelut.

Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Määräajoista olisi säädettävä alaa koskevassa lainsäädännössä.

Tarkistus 345
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Määräaika yleisön, jota asia koskee, 
kuulemiselle 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ympäristöraportista ei saa 
olla alle 30 päivää eikä yli 60 päivää. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa, kun 
ehdotetun hankkeen luonne, 
moninaisuus, toteutuspaikka ja koko niin 
vaatii, toimivaltainen viranomainen voi 
pidentää kyseistä määräaikaa 30 päivällä; 
tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 
toteuttajalle pidentämisen perustelut.”

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Voimme hyväksyä yleisön kuulemiselle minimimääräajat, mutta vastustamme 
maksimimääräaikoja.

Tarkistus 346
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
6 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Määräaika yleisön, jota asia koskee, 
kuulemiselle 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ympäristöraportista ei saa olla 
alle 30 päivää eikä yli 60 päivää. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa, kun 
ehdotetun hankkeen luonne, 
moninaisuus, toteutuspaikka ja koko niin 
vaatii, toimivaltainen viranomainen voi 
pidentää kyseistä määräaikaa 30 päivällä; 
tällaisessa tapauksessa toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 
toteuttajalle pidentämisen perustelut.

7. Määräaika yleisön, jota asia koskee, 
kuulemiselle 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ympäristöraportista ei saa olla 
alle 30 päivää eikä yli 60 päivää.

Or. it

Perustelu

Määräaikojen varmuus on keskeistä koko menettelyn onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Tarkistus 347
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
6 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Määräaika yleisön, jota asia koskee, 
kuulemiselle 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ympäristöraportista ei saa olla 
alle 30 päivää eikä yli 60 päivää. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa, kun 
ehdotetun hankkeen luonne, moninaisuus, 
toteutuspaikka ja koko niin vaatii, 
toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
kyseistä määräaikaa 30 päivällä; tällaisessa 
tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen 
on ilmoitettava hankkeen toteuttajalle 
pidentämisen perustelut.

7. Määräaika yleisön, jota asia koskee, 
kuulemiselle 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ympäristöraportista ei saa olla 
alle 30 päivää eikä yli 60 päivää. 
Poikkeuksellisissa tapauksissa, kun 
ehdotetun hankkeen luonne, moninaisuus, 
toteutuspaikka ja koko niin vaatii, 
toimivaltainen viranomainen voi pidentää 
kyseistä määräaikaa korkeintaan 
30 päivällä; tällaisessa tapauksessa 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava hankkeen toteuttajalle 
pidentämisen perustelut.
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Or. de

Tarkistus 348
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
6 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään 7 a kohta seuraavasti:
”7 a. Esitettäessä ehdotetun hankkeen 
vaihtoehtoja niissä tapauksissa, joissa 
lainsäädäntö sitä edellyttää, ratkaisuihin 
on pyrittävä saamaan mukaan 
maanomistajat, jos on kyse yksityisistä 
maa-alueista, tai tavanomaiset käyttäjät, 
jos on kyse julkisista maa-alueista.” 

Or. es

Perustelu

Tavoitteena on lisätä maanomistajien tai maan käyttäjien osallistumista, kun jäsenvaltion
täytäntöönpanolaissa niin säädetään.

Tarkistus 349
Andrea Zanoni

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta hankkeet 
suunnitellaan ja toteutetaan seuraavien 
periaatteiden mukaisesti:
a) ympäristön pilaantumisen estämiseksi 
on toteutettava kaikki tarvittavat 
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toimenpiteet, eikä merkittävää 
pilaantumista aiheuteta;
b) sovelletaan parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa, ja luonnonvaroja ja energiaa 
käytetään tehokkaasti;
c) jätteiden syntyminen estetään, ja jos 
jätteitä syntyy, ne valmistellaan 
uudelleenkäyttöä varten, kierrätetään tai 
käytetään hyödyksi tärkeysjärjestyksessä 
ja direktiivin 2008/98/EY mukaisesti, tai, 
jos tämä on teknisesti ja taloudellisesti 
mahdotonta, ne loppukäsitellään siten, 
että niillä ei ole ympäristövaikutuksia tai 
vaikutus on mahdollisimman vähäistä;
d) tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden 
seurausten rajoittamiseksi;
e) tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään 
toiminnan lopullisen päättymisen jälkeen, 
jotta pilaantumisvaara vältettäisiin ja 
tuotantoalue saatettaisiin tyydyttävään 
tilaan.
Jos jokin ympäristönlaatunormi edellyttää 
ankarampia ehtoja kuin mitä parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan avulla 
voidaan saavuttaa, lupaan on 
sisällytettävä lisäehtoja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta muita 
toimenpiteitä, joihin voidaan ryhtyä 
ympäristönlaatunormien noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Teollisuuspäästöjä koskevassa direktiivissä 2010/75/EU (ja aiemmassa IPPC-direktiivissä) 
EU:hun on jo säädetty tiettyjä teollisuuslaitoksia koskevat perusluonteiset päättämisperusteet. 
Tällaiset perusteet olisivat hyödyllisiä myös YVA-direktiivin kannalta. Koska YVA-
direktiivissä vaaditaan ympäristövaikutusten perusteellista arviointia, vaikuttaa loogiselta, 
että kun hankkeen toteuttajalta on pyydetty tarvittavat asiakirjat, otetaan käyttöön 
käytännönläheiset hankkeiden arviointiperusteet.

Tarkistus 350
Richard Seeber
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1 a. Jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat 
toimenpiteet, jotta hankkeet voidaan 
suunnitella ja toteuttaa seuraavien 
periaatteiden mukaan:
a) kaikki ympäristön pilaantumista 
ehkäisevät toimenpiteet toteutetaan eikä 
huomattavaa ympäristön pilaantumista 
aiheudu;
b) käytetään parhaita käytettävissä olevia 
tekniikoita ja luonnonvaroja ja energiaa 
käytetään tehokkaasti;
c) jätteiden syntymistä vältetään ja, jos 
jätteitä syntyy, ne valmistellaan 
uudelleenkäyttöä varten, kierrätetään tai 
käytetään hyödyksi tärkeysjärjestyksessä 
ja direktiivin 2008/98/EY mukaisesti, tai, 
jos tämä on teknisesti ja taloudellisesti 
mahdotonta, ne loppukäsitellään siten, 
että niillä ei ole ympäristövaikutuksia tai 
vaikutus on mahdollisimman vähäistä;
d) tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään 
onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niiden 
seurausten rajoittamiseksi;
e) tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään 
toiminnan lopullisen päättymisen jälkeen, 
jotta pilaantumisvaara vältettäisiin ja 
tuotantoalue saatettaisiin tyydyttävään 
tilaan.
Jos jokin ympäristönlaatunormi edellyttää 
ankarampia ehtoja kuin mitä parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan avulla 
voidaan saavuttaa, lupaan on 
sisällytettävä lisäehtoja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta muita 
toimenpiteitä, joihin voidaan ryhtyä 
ympäristönlaatunormien noudattamiseksi.
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Tarkistus 351
João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kuulemisten tulokset ja 5, 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti kerätyt tiedot on otettava 
huomioon lupamenettelyssä. Tästä syystä 
luvan myöntämispäätöksen on sisällettävä

1. Kuulemisten tulokset ja 5, 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti kerätyt tiedot on otettava 
asianmukaisesti lukuun lupamenettelyssä.
Kuulemisen kohteena olleilta elimiltä 
saadut esitykset ja yksittäisten henkilöiden 
ja järjestöjen vapaaehtoiset esitykset on 
annettava saataville sähköisesti ja 
julkaistava sisällysluetteloineen 
sellaisessa muodossa, että siitä on helppo 
hakea tietoa ja neuvoa. Tästä syystä luvan 
myöntämispäätöksen on sisällettävä

Or. pt

Tarkistus 352
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kuulemisten tulokset ja 5, 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti kerätyt tiedot on otettava 
huomioon lupamenettelyssä. Tästä syystä 
luvan myöntämispäätöksen on sisällettävä

1. Kuulemisten tulokset ja 5, 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti kerätyt tiedot on otettava 
asianmukaisesti huomioon, ja niitä on 
arvioitava yksityiskohtaisesti 
lupamenettelyssä. Tästä syystä luvan 
myöntämispäätöksen on sisällettävä

Or. en
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Tarkistus 353
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kuulemisten tulokset ja 5, 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti kerätyt tiedot on otettava 
huomioon lupamenettelyssä. Tästä syystä 
luvan myöntämispäätöksen on sisällettävä

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 354
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 3 artiklassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen tekemä 
ympäristöarviointi ja päätökseen liitetyt 
ympäristöehdot, mukaan luettuna kuvaus 
tärkeimmistä toimista, joilla voidaan 
välttää merkittävät haittavaikutukset, 
vähentää niitä ja, jos mahdollista, poistaa 
ne;

a) kuvaus tärkeimmistä toimista, joilla 
voidaan välttää merkittävät haitalliset 
vaikutukset, vähentää niitä ja, jos 
mahdollista, poistaa ne;

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen tekemän arvioinnin on itse asiassa oltava ympäristöraportin 
todennus. Lisäksi todennusta ei pidä liittää päätökseen, jolla lupa myönnetään.
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Tarkistus 355
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 3 artiklassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen tekemä 
ympäristöarviointi ja päätökseen liitetyt 
ympäristöehdot, mukaan luettuna kuvaus 
tärkeimmistä toimista, joilla voidaan 
välttää merkittävät haittavaikutukset, 
vähentää niitä ja, jos mahdollista, poistaa 
ne;

a) ympäristövaikutusten arvioinnin 
tulokset, mukaan luettuina yhteenveto 6 
ja 7 artiklan mukaisesti saaduista 
huomautuksista ja päätökseen liitetyt 
ympäristöehdot, sekä kuvaus tärkeimmistä 
toimista, joilla voidaan välttää merkittävät 
haittavaikutukset, vähentää niitä ja, jos 
mahdollista, poistaa ne;

Or. en

Tarkistus 356
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 3 artiklassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen tekemä 
ympäristöarviointi ja päätökseen liitetyt 
ympäristöehdot, mukaan luettuna kuvaus 
tärkeimmistä toimista, joilla voidaan 
välttää merkittävät haittavaikutukset, 
vähentää niitä ja, jos mahdollista, poistaa 
ne;

a) tehdyn ympäristöarvioinnin tulokset ja 
6 ja 7 artiklan nojalla saatujen 
kannanottojen tiivistelmä ja päätökseen 
liitetyt ympäristöehdot, mukaan luettuna 
kuvaus tärkeimmistä toimista, joilla 
voidaan välttää merkittävät 
haittavaikutukset, vähentää niitä ja, jos 
mahdollista, poistaa ne;

Or. pl
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Tarkistus 357
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) edellä 3 artiklassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen tekemä 
ympäristöarviointi ja päätökseen liitetyt 
ympäristöehdot, mukaan luettuna kuvaus 
tärkeimmistä toimista, joilla voidaan 
välttää merkittävät haittavaikutukset, 
vähentää niitä ja, jos mahdollista, poistaa 
ne;

a) edellä 3 artiklassa tarkoitetun 
toimivaltaisen viranomaisen tekemän 
ympäristöarvioinnin tulokset ja 
päätökseen liitetyt ympäristöehdot, mukaan 
luettuna kuvaus tärkeimmistä toimista, 
joilla voidaan välttää merkittävät
haittavaikutukset, vähentää niitä ja, jos 
mahdollista, poistaa ne;

Or. de

Tarkistus 358
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tärkeimmät syyt hyväksytyn hankkeen 
valinnalle ottaen huomioon muut 
tarkastellut vaihtoehdot, mukaan luettuna 
ympäristön nykytilan todennäköinen 
kehitys ilman hankkeen toteuttamista 
(perusskenaario);

b) tärkeimmät syyt luvan myöntämiseen 
hankkeelle;

Or. en

Perustelu

Hankkeen toteuttajan ehdottama hanke on lupahakemuksen aiheena. Toimivaltaisen 
viranomaisen on puntaroitava, miksi hankkeelle voidaan myöntää tai olla myöntämättä lupa. 
Tähän ei välttämättä kuulu vaihtoehtojen puntarointi.
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Tarkistus 359
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tärkeimmät syyt hyväksytyn hankkeen 
valinnalle ottaen huomioon muut 
tarkastellut vaihtoehdot, mukaan luettuna 
ympäristön nykytilan todennäköinen 
kehitys ilman hankkeen toteuttamista 
(perusskenaario);

b) tärkeimmät syyt hyväksytylle 
hankkeelle ottaen huomioon muut 
tarkastellut vaihtoehdot;

Or. de

Perustelu

YVA-direktiivissä ei pidä säätää mistään viranomaisten valinnanmahdollisuudesta. Se olisi 
vastoin muita laitosten hyväksyntää koskevia EU:n säännöksiä. Perusskenaarion laatimisella 
sovellettavaa lainsäädäntöä laajennetaan kohtuuttomasti; on myös epäselvää, miten kyseinen 
skenaario voidaan laatia.

Tarkistus 360
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tärkeimmät syyt hyväksytyn hankkeen 
valinnalle ottaen huomioon muut 
tarkastellut vaihtoehdot, mukaan luettuna 
ympäristön nykytilan todennäköinen 
kehitys ilman hankkeen toteuttamista 
(perusskenaario);

b) tärkeimmät syyt hyväksytyn hankkeen 
valintaan ottaen huomioon muut 
tarkastellut vaihtoehdot.
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Or. en

Tarkistus 361
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tärkeimmät syyt hyväksytyn hankkeen 
valinnalle ottaen huomioon muut 
tarkastellut vaihtoehdot, mukaan luettuna 
ympäristön nykytilan todennäköinen 
kehitys ilman hankkeen toteuttamista 
(perusskenaario);

b) yhteenveto muista hankkeen 
toteuttajan tarkastelemista vaihtoehdoista, 
mukaan luettuna ympäristön nykytilan 
todennäköinen kehitys ilman hankkeen 
toteuttamista (perusskenaario);

Or. de

Tarkistus 362
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tärkeimmät syyt hyväksytyn hankkeen 
valinnalle ottaen huomioon muut 
tarkastellut vaihtoehdot, mukaan luettuna 
ympäristön nykytilan todennäköinen 
kehitys ilman hankkeen toteuttamista 
(perusskenaario);

b) tärkeimmät syyt hyväksytyn hankkeen 
valintaan ottaen huomioon muut järkevät
vaihtoehdot, mukaan luettuna ympäristön 
nykytilan todennäköinen kehitys ilman 
hankkeen toteuttamista (perusskenaario);

Or. en

Tarkistus 363
Struan Stevenson
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tiivistelmä 6 ja 7 artiklan nojalla 
saaduista kannanotoista;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä säännöstä ei poisteta lainsäädännöstä, vaan se liitetään asiakirjan yksinkertaistamiseksi 
a kohtaan.

Tarkistus 364
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tiivistelmä 6 ja 7 artiklan nojalla 
saaduista kannanotoista;

Poistetaan.

Or. pl

Tarkistus 365
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) tiivistelmä 6 ja 7 artiklan nojalla Poistetaan.
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saaduista kannanotoista;

Or. en

Perustelu

C alakohta sisältyy jo d alakohtaan.

Tarkistus 366
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – d alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) lausunto, jossa esitetään lyhyesti, miten 
ympäristönäkökohdat on otettu huomioon 
luvassa ja miten kuulemisten tulokset sekä 
5, 6 ja 7 artiklan nojalla kerätyt tiedot on 
sisällytetty siihen tai miten niitä on muuten 
tarkasteltu.

d) lausunto, jossa esitetään lyhyesti, miten 
ympäristönäkökohdat on otettu huomioon 
luvassa ja miten ympäristöraportti ja
kuulemisten tulokset sekä 5, 6 ja 7 artiklan 
nojalla kerätyt tiedot on sisällytetty siihen 
tai miten niitä on muuten tarkasteltu.

Or. en

Tarkistus 367
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – d alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun on kyse hankkeista, joilla on 
todennäköisesti merkittäviä haitallisia 
rajatylittäviä vaikutuksia, toimivaltaisen 
viranomaisen on annettava perustelut, jos 
se ei ole ottanut huomioon kannanottoja, 
jotka se on saanut vaikutusten kohteena 
olevalta jäsenvaltiolta 7 artiklan nojalla 

Poistetaan.
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toteutettujen kuulemisten aikana.

Or. en

Perustelu

Viimeinen virke voidaan poistaa, koska se sisältyy jo a–d alakohtiin.

Tarkistus 368
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) Yllä olevat ehdot katsotaan täytetyksi, 
kun jäsenvaltiot 2 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti tätä direktiiviä sovellettaessa 
määrittävät erillisen menettelyn sen 
vaatimusten täyttämiseksi ja 
ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen 
annetussa päätöksessä on a–
d alakohdassa mainitut tiedot ja on 
määritelty asianmukaiset määräykset 
4 kohdassa määritellyn ehdon 
täyttämiseksi.

Or. pl

Tarkistus 369
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kuulemisten ja 5, 6 ja 7 artiklan 
nojalla kerättyjen tietojen perusteella 

Poistetaan.
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todetaan, että hankkeella tulee olemaan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, toimivaltaisen 
viranomaisen on mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa ja tiiviissä 
yhteistyössä 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten ja hankkeen 
toteuttajan kanssa tarkasteltava, olisiko 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
ympäristöraporttia tarkistettava ja 
hanketta muutettava, jotta voidaan välttää 
nämä haittavaikutukset tai vähentää niitä, 
ja tarvitaanko ylimääräisiä rajoittamis- ja 
korvaamistoimia.
Jos toimivaltainen viranomainen päättää 
myöntää luvan, sen on varmistettava, että 
lupa kattaa toimet, joilla seurataan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 
arvioida rajoittamis- ja korvaamistoimien 
toteuttamista ja odotettua tehokkuutta 
sekä kartoittaa kaikki haittavaikutukset, 
jotka eivät olleet ennustettavissa.
Seurattavien muuttujatyyppien ja 
seurannan keston on oltava oikeassa 
suhteessa ehdotetun hankkeen 
luonteeseen, toteutuspaikkaan ja kokoon 
sekä sen ympäristövaikutusten 
merkitykseen.
Tarvittaessa voidaan käyttää unionin 
muuhun lainsäädäntöön perustuvia 
voimassa olevia seurantajärjestelyjä.

Or. en

Perustelu

Jälkikäteisseurantaa koskevat velvoitteet säädetään jo muissa sääntelyvälineissä sellaisille 
hankkeille, joista aiheutuu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristövaikutusten 
arviointiin liittyvät jälkikäteisseurannan velvoitteet aiheuttaisivat tarpeetonta lainsäädännön 
päällekkäisyyttä. Odottamattomien tapahtumien tunnistusta koskeva velvoite on jo sinänsä 
ongelmallinen.

Tarkistus 370
Struan Stevenson
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos kuulemisten ja 5, 6 ja 7 artiklan 
nojalla kerättyjen tietojen perusteella 
todetaan, että hankkeella tulee olemaan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, toimivaltaisen 
viranomaisen on mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa ja tiiviissä 
yhteistyössä 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten ja hankkeen 
toteuttajan kanssa tarkasteltava, olisiko 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
ympäristöraporttia tarkistettava ja 
hanketta muutettava, jotta voidaan välttää 
nämä haittavaikutukset tai vähentää niitä, 
ja tarvitaanko ylimääräisiä rajoittamis- ja 
korvaamistoimia.

2. Jos toimivaltainen viranomainen toteaa
kuulemisten ja 5, 6 ja 7 artiklan nojalla 
kerättyjen tietojen perusteella, että 
hankkeella tulee olemaan merkittäviä 
haitallisia ympäristövaikutuksia, ja jos se 
päättää myöntää luvan, sen on harkittava, 
onko lupaan liitettävä tarvittavia toimia 
rajoittamis- ja korvaamistoimien 
tehokkuuden seuraamiseksi. 

Or. en

Tarkistus 371
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kuulemisten ja 5, 6 ja 7 artiklan 
nojalla kerättyjen tietojen perusteella
todetaan, että hankkeella tulee olemaan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, toimivaltaisen 
viranomaisen on mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa ja tiiviissä 
yhteistyössä 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten ja hankkeen 

1. Toimivaltaisen viranomaisen tai 
toimivaltaisten viranomaisten on
kuulemisten ja 5, 6 ja 7 artiklan nojalla 
kerättyjen tietojen perusteella ja tiiviissä 
yhteistyössä 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten ja hankkeen 
toteuttajan kanssa tarkasteltava, onko
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
ympäristöraporttia tarkistettava ja 
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toteuttajan kanssa tarkasteltava, olisiko
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
ympäristöraporttia tarkistettava ja hanketta
muutettava, jotta voidaan välttää nämä 
haittavaikutukset tai vähentää niitä, ja 
tarvitaanko ylimääräisiä rajoittamis- ja 
korvaamistoimia.

lupahakemusta muutettava, jotta voidaan 
välttää nämä haittavaikutukset tai vähentää 
niitä, ja tarvitaanko ylimääräisiä 
rajoittamis- ja korvaamistoimia.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama kohta koskee kahta eri asiaa: esitetyn hankkeen muuttamista ja 
lupahakemusta yhtäältä ympäristöraportin ja kuulemisten tulosten kannalta ja toisaalta sen 
kannalta, onko ympäristöraporttia muutettava kuulemisten tulosten perusteella.

Tarkistus 372
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kuulemisten ja 5, 6 ja 7 artiklan 
nojalla kerättyjen tietojen perusteella 
todetaan, että hankkeella tulee olemaan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, toimivaltaisen 
viranomaisen on mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa ja tiiviissä 
yhteistyössä 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten ja hankkeen 
toteuttajan kanssa tarkasteltava, olisiko
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
ympäristöraporttia tarkistettava ja hanketta 
muutettava, jotta voidaan välttää nämä 
haittavaikutukset tai vähentää niitä, ja 
tarvitaanko ylimääräisiä rajoittamis- ja 
korvaamistoimia.

1. Jos kuulemisten ja 5, 6 ja 7 artiklan 
nojalla kerättyjen tietojen perusteella 
todetaan, että hankkeella tulee olemaan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, toimivaltaisen 
viranomaisen on mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten ja hankkeen 
toteuttajan kanssa pohdittava, voidaanko
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
ympäristöraporttia tarkistaa ja hanketta 
muuttaa, jotta voidaan välttää nämä 
haittavaikutukset tai vähentää niitä, ja 
tarvitaanko alaa koskevan lainsäädännön 
perusteella ylimääräisiä rajoittamis- ja 
korvaamistoimia.

Or. de
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Perustelu

Suunniteltu toimivalta muuttaisi perusteellisesti ympäristövaikutusten arvioinnin puitteita tai 
sen pohjalla olevaa järjestelmää, sillä sitä käytetään hankkeen hyväksyntää (hylkäämistä) 
koskevan päätöksen valmistelussa, mutta siinä ei kuitenkaan ole sisältöä tai alaa koskevia 
vaatimuksia. Alaa koskevat vaatimukset annetaan sitä koskevassa lainsäädännössä, 
esimerkiksi teollisuuden päästöjä koskevassa direktiivissä, luontotyyppidirektiivissä ja niin 
edelleen. Tämä systematiikka olisi säilytettävä.

Tarkistus 373
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kuulemisten ja 5, 6 ja 7 artiklan 
nojalla kerättyjen tietojen perusteella 
todetaan, että hankkeella tulee olemaan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, toimivaltaisen 
viranomaisen on mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa ja tiiviissä 
yhteistyössä 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten ja hankkeen 
toteuttajan kanssa tarkasteltava, olisiko 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
ympäristöraporttia tarkistettava ja hanketta 
muutettava, jotta voidaan välttää nämä 
haittavaikutukset tai vähentää niitä, ja 
tarvitaanko ylimääräisiä rajoittamis- ja 
korvaamistoimia.

1. Jos kuulemisten ja 5, 6 ja 7 artiklan 
nojalla kerättyjen tietojen perusteella 
todetaan, että hankkeella tulee olemaan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, toimivaltainen 
viranomainen voi mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa ja tiiviissä 
yhteistyössä 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten ja hankkeen 
toteuttajan kanssa tarkastella, olisiko 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
ympäristöraporttia tarkistettava ja hanketta 
muutettava, jotta voidaan välttää nämä 
haittavaikutukset tai vähentää niitä, ja 
tarvitaanko ylimääräisiä rajoittamis- ja 
korvaamistoimia.

Or. nl

Tarkistus 374
Kriton Arsenis, Vittorio Prodi, Nessa Childers

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
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Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kuulemisten ja 5, 6 ja 7 artiklan 
nojalla kerättyjen tietojen perusteella 
todetaan, että hankkeella tulee olemaan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, toimivaltaisen 
viranomaisen on mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa ja tiiviissä 
yhteistyössä 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten ja hankkeen 
toteuttajan kanssa tarkasteltava, olisiko 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
ympäristöraporttia tarkistettava ja hanketta 
muutettava, jotta voidaan välttää nämä 
haittavaikutukset tai vähentää niitä, ja 
tarvitaanko ylimääräisiä rajoittamis- ja 
korvaamistoimia.

1. Jos kuulemisten ja 5, 6 ja 7 artiklan 
nojalla kerättyjen tietojen perusteella 
todetaan, että hankkeella tulee olemaan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, toimivaltaisen 
viranomaisen on mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa ja tiiviissä 
yhteistyössä 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten ja hankkeen 
toteuttajan kanssa tarkasteltava, olisiko 
lupa evättävä tai olisiko 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua ympäristöraporttia 
tarkistettava ja hanketta muutettava, jotta 
voidaan välttää nämä haittavaikutukset tai 
vähentää niitä, ja tarvitaanko ylimääräisiä 
rajoittamis- ja korvaamistoimia.

Or. en

Tarkistus 375
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on määritettävä tämän 
tarkistuksen sisältö.

Or. en

Tarkistus 376
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
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Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen päättää 
myöntää luvan, sen on varmistettava, että 
lupa kattaa toimet, joilla seurataan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 
arvioida rajoittamis- ja korvaamistoimien 
toteuttamista ja odotettua tehokkuutta 
sekä kartoittaa kaikki haittavaikutukset, 
jotka eivät olleet ennustettavissa.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 377
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen päättää 
myöntää luvan, sen on varmistettava, että 
lupa kattaa toimet, joilla seurataan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 
arvioida rajoittamis- ja korvaamistoimien 
toteuttamista ja odotettua tehokkuutta 
sekä kartoittaa kaikki haittavaikutukset, 
jotka eivät olleet ennustettavissa.

Jos toimivaltainen viranomainen päättää 
myöntää luvan, sen on varmistettava alaa 
koskevan lainsäädännön säännösten 
mukaisesti, että lupa kattaa toimet, joilla 
seurataan merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia.

Or. de

Perustelu

Suunniteltu toimivalta muuttaisi perusteellisesti ympäristövaikutusten arvioinnin puitteita tai 
sen pohjalla olevaa järjestelmää, sillä sitä käytetään hankkeen hyväksyntää (hylkäämistä) 
koskevan päätöksen valmistelussa, mutta siinä ei kuitenkaan ole sisältöä tai alaa koskevia 
vaatimuksia. Alaa koskevat vaatimukset annetaan sitä koskevassa lainsäädännössä, 
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esimerkiksi teollisuuden päästöjä koskevassa direktiivissä, luontotyyppidirektiivissä ja niin 
edelleen. Tämä systematiikka olisi säilytettävä.

Tarkistus 378
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen päättää 
myöntää luvan, sen on varmistettava, että 
lupa kattaa toimet, joilla seurataan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 
arvioida rajoittamis- ja korvaamistoimien 
toteuttamista ja odotettua tehokkuutta sekä 
kartoittaa kaikki haittavaikutukset, jotka 
eivät olleet ennustettavissa.

Jos toimivaltainen viranomainen päättää 
myöntää luvan, sen on tarkasteltava, onko 
lupaan liitettävä toimia, joilla seurataan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 
arvioida rajoittamis- ja korvaamistoimien 
toteuttamista ja odotettua tehokkuutta sekä 
kartoittaa rakennus-, ylläpito-, purku- ja 
jälkivaiheessa kaikki haittavaikutukset, 
jotka eivät olleet ennustettavissa.

Or. en

Tarkistus 379
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen päättää 
myöntää luvan, sen on varmistettava, että 
lupa kattaa toimet, joilla seurataan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 
arvioida rajoittamis- ja korvaamistoimien 
toteuttamista ja odotettua tehokkuutta sekä 
kartoittaa kaikki haittavaikutukset, jotka 

Jos toimivaltainen viranomainen päättää 
myöntää luvan, sen on tarkasteltava, onko 
lupaan liitettävä toimia, joilla seurataan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 
arvioida rajoittamis- ja korvaamistoimien 
toteuttamista ja odotettua tehokkuutta sekä 
kartoittaa kaikki haittavaikutukset, jotka 



AM\937206FI.doc 41/86 PE510.871v01-00

FI

eivät olleet ennustettavissa. eivät olleet ennustettavissa.

Or. en

Perustelu

Seurannan tarve on ratkaistava tapauskohtaisesti. Myös kansallisesta lainsäädännöstä 
johtuvat seurantajärjestelyt on hyväksyttävä, samoin kuin sellaiset seurantajärjestelyt, jotka 
eivät johdu sinänsä lainsäädännöstä.

Tarkistus 380
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen päättää 
myöntää luvan, sen on varmistettava, että 
lupa kattaa toimet, joilla seurataan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 
arvioida rajoittamis- ja korvaamistoimien 
toteuttamista ja odotettua tehokkuutta sekä 
kartoittaa kaikki haittavaikutukset, jotka 
eivät olleet ennustettavissa.

Jos toimivaltainen viranomainen päättää 
myöntää luvan, sen on arvioitava, onko
toimet, joilla seurataan merkittäviä 
haitallisia ympäristövaikutuksia, 
sisällytettävä kyseiseen lupaan, jotta 
voidaan arvioida rajoittamis- ja 
korvaamistoimien toteuttamista ja 
odotettua tehokkuutta sekä kartoittaa 
kaikki haittavaikutukset, jotka eivät olleet 
ennustettavissa.

Or. it

Tarkistus 381
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen päättää Jos toimivaltainen viranomainen päättää 
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myöntää luvan, sen on varmistettava, että 
lupa kattaa toimet, joilla seurataan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 
arvioida rajoittamis- ja korvaamistoimien 
toteuttamista ja odotettua tehokkuutta sekä 
kartoittaa kaikki haittavaikutukset, jotka 
eivät olleet ennustettavissa.

myöntää luvan, sen on varmistettava, että 
lupa kattaa toimet, joilla seurataan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 
arvioida rajoittamis- ja korvaamistoimien 
toteuttamista ja odotettua tehokkuutta sekä 
kartoittaa kaikki haittavaikutukset, jotka 
eivät olleet ennustettavissa.

Jos seuranta osoittaa, että rajoittamis- tai 
korvaamistoimet eivät ole riittäviä tai että 
on havaittu merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotka eivät olleet 
ennustettavissa, toimivaltaisen 
viranomaisen on määrättävä korjaavat 
rajoittamis- tai korvaamistoimet.

Or. en

Tarkistus 382
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen päättää 
myöntää luvan, sen on varmistettava, että 
lupa kattaa toimet, joilla seurataan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 
arvioida rajoittamis- ja korvaamistoimien 
toteuttamista ja odotettua tehokkuutta sekä 
kartoittaa kaikki haittavaikutukset, jotka 
eivät olleet ennustettavissa.

Jos toimivaltainen viranomainen päättää 
myöntää luvan tai tekee muun päätöksen 
tämän direktiivin vaatimusten 
täyttämiseksi, sen on varmistettava, että 
lupa kattaa toimet, joilla seurataan 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 
arvioida rajoittamis- ja korvaamistoimien 
toteuttamista ja odotettua tehokkuutta sekä 
kartoittaa kaikki haittavaikutukset, jotka 
eivät olleet ennustettavissa.

Or. pl
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Tarkistus 383
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurattavien muuttujatyyppien ja 
seurannan keston on oltava oikeassa 
suhteessa ehdotetun hankkeen 
luonteeseen, toteutuspaikkaan ja kokoon 
sekä sen ympäristövaikutusten 
merkitykseen.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Suunniteltu toimivalta muuttaisi perusteellisesti ympäristövaikutusten arvioinnin puitteita tai 
sen pohjalla olevaa järjestelmää, sillä sitä käytetään hankkeen hyväksyntää (hylkäämistä) 
koskevan päätöksen valmistelussa, mutta siinä ei kuitenkaan ole sisältöä tai alaa koskevia 
vaatimuksia. Alaa koskevat vaatimukset annetaan sitä koskevassa lainsäädännössä, 
esimerkiksi teollisuuden päästöjä koskevassa direktiivissä, luontotyyppidirektiivissä ja niin 
edelleen. Tämä systematiikka olisi säilytettävä.

Tarkistus 384
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurattavien muuttujatyyppien ja 
seurannan keston on oltava oikeassa 
suhteessa ehdotetun hankkeen luonteeseen, 
toteutuspaikkaan ja kokoon sekä sen 
ympäristövaikutusten merkitykseen.

Seurattavien muuttujatyyppien ja 
seurannan keston on oltava sopusoinnussa 
muusta Euroopan unionin 
lainsäädännöstä johtuvien määräysten 
kanssa sekä oikeassa suhteessa ehdotetun 
hankkeen luonteeseen, toteutuspaikkaan ja 
kokoon sekä sen ympäristövaikutusten 
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merkitykseen.

Or. en

Tarkistus 385
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurattavien muuttujatyyppien ja 
seurannan keston on oltava oikeassa 
suhteessa ehdotetun hankkeen luonteeseen, 
toteutuspaikkaan ja kokoon sekä sen 
ympäristövaikutusten merkitykseen.

Seurattavien muuttujatyyppien ja 
seurannan keston on oltava 
johdonmukaisia unionin muuhun 
lainsäädäntöön perustuvien vaatimusten 
kanssa sekä oikeassa suhteessa ehdotetun 
hankkeen luonteeseen, toteutuspaikkaan ja 
kokoon sekä sen ympäristövaikutusten 
merkitykseen.

Or. it

Tarkistus 386
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Seurattavien muuttujatyyppien ja 
seurannan keston on oltava oikeassa 
suhteessa ehdotetun hankkeen luonteeseen, 
toteutuspaikkaan ja kokoon sekä sen 
ympäristövaikutusten merkitykseen.

Seurattavien muuttujatyyppien ja 
seurannan keston on oltava oikeassa 
suhteessa ehdotetun hankkeen luonteeseen, 
toteutuspaikkaan ja kokoon sekä sen 
ympäristövaikutusten merkitykseen. 
Seurannan tulokset on ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja tuotava 
yleisön saataville helposti saavutettavassa 
ja avoimessa muodossa.
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Or. en

Tarkistus 387
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa voidaan käyttää unionin 
muuhun lainsäädäntöön perustuvia 
voimassa olevia seurantajärjestelyjä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Suunniteltu toimivalta muuttaisi perusteellisesti ympäristövaikutusten arvioinnin puitteita tai 
sen pohjalla olevaa järjestelmää, sillä sitä käytetään hankkeen hyväksyntää (hylkäämistä) 
koskevan päätöksen valmistelussa, mutta siinä ei kuitenkaan ole sisältöä tai alaa koskevia 
vaatimuksia. Alaa koskevat vaatimukset annetaan sitä koskevassa lainsäädännössä, 
esimerkiksi teollisuuden päästöjä koskevassa direktiivissä, luontotyyppidirektiivissä ja niin 
edelleen. Tämä systematiikka olisi säilytettävä.

Tarkistus 388
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa voidaan käyttää unionin 
muuhun lainsäädäntöön perustuvia 
voimassa olevia seurantajärjestelyjä.

Tarvittaessa on käytettävä unionin muuhun 
lainsäädäntöön perustuvia 
seurantajärjestelyjä.

Or. en
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Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen suorittamassa valvonnassa on otettava huomioon muiden 
olennaisten EU:n säädösten vaatimukset, kuten teollisuuspäästöjä koskeva direktiivi 
2010/75/EU ja jätedirektiivi 2008/98/EY.

Tarkistus 389
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa voidaan käyttää unionin 
muuhun lainsäädäntöön perustuvia 
voimassa olevia seurantajärjestelyjä.

Tarvittaessa käytetään unionin muuhun 
lainsäädäntöön perustuvia 
seurantajärjestelyjä.

Or. it

Tarkistus 390
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa voidaan käyttää unionin 
muuhun lainsäädäntöön perustuvia 
voimassa olevia seurantajärjestelyjä.

Tarvittaessa voidaan käyttää muun muassa 
unionin muuhun lainsäädäntöön tai 
kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia 
voimassa olevia seurantajärjestelyjä.

Or. en

Tarkistus 391
Struan Stevenson
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun toimivaltaiselle viranomaiselle on 
annettu kaikki tarpeelliset 5, 6 ja 
7 artiklan mukaisesti kerätyt tiedot, 
tarvittaessa myös unionin muun 
lainsäädännön nojalla vaaditut erityiset 
arvioinnit, ja kun 6 ja 7 artiklassa 
tarkoitetut kuulemiset on toteutettu, 
toimivaltaisella viranomaisella on kolme 
kuukautta aikaa saattaa hankkeen 
ympäristövaikutusten arviointi 
päätökseen.

Poistetaan.

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.

Or. en

Tarkistus 392
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun toimivaltaiselle viranomaiselle on 
annettu kaikki tarpeelliset 5, 6 ja 
7 artiklan mukaisesti kerätyt tiedot, 
tarvittaessa myös unionin muun 
lainsäädännön nojalla vaaditut erityiset 
arvioinnit, ja kun 6 ja 7 artiklassa 

Poistetaan.
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tarkoitetut kuulemiset on toteutettu, 
toimivaltaisella viranomaisella on kolme 
kuukautta aikaa saattaa hankkeen 
ympäristövaikutusten arviointi 
päätökseen.
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.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä ei pidä asettaa määräaikaa lupahakemusta koskevalle päätökselle. Tämän asian 
on oltava jäsenvaltioiden päätettävissä.

Tarkistus 393
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun toimivaltaiselle viranomaiselle on 
annettu kaikki tarpeelliset 5, 6 ja 
7 artiklan mukaisesti kerätyt tiedot, 
tarvittaessa myös unionin muun 
lainsäädännön nojalla vaaditut erityiset 
arvioinnit, ja kun 6 ja 7 artiklassa 
tarkoitetut kuulemiset on toteutettu, 
toimivaltaisella viranomaisella on kolme 
kuukautta aikaa saattaa hankkeen 
ympäristövaikutusten arviointi 
päätökseen.

Poistetaan.

Or. de
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Tarkistus 394
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Kun toimivaltaiselle viranomaiselle on 
annettu kaikki tarpeelliset 5, 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti kerätyt tiedot, tarvittaessa myös 
unionin muun lainsäädännön nojalla 
vaaditut erityiset arvioinnit, ja kun 6 ja 
7 artiklassa tarkoitetut kuulemiset on 
toteutettu, toimivaltaisella viranomaisella 
on kolme kuukautta aikaa saattaa hankkeen 
ympäristövaikutusten arviointi päätökseen.

3. Kun toimivaltaiselle viranomaiselle on 
annettu kaikki tarpeelliset 5, 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti kerätyt tiedot ja kun 6 ja 
7 artiklassa tarkoitetut kuulemiset on 
toteutettu, toimivaltaisella viranomaisella 
on kaksi kuukautta aikaa saattaa hankkeen 
ympäristövaikutusten arviointi päätökseen.

Or. pl

Tarkistus 395
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun toimivaltaiselle viranomaiselle on 
annettu kaikki tarpeelliset 5, 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti kerätyt tiedot, tarvittaessa myös 
unionin muun lainsäädännön nojalla 
vaaditut erityiset arvioinnit, ja kun 6 ja 
7 artiklassa tarkoitetut kuulemiset on 
toteutettu, toimivaltaisella viranomaisella 
on kolme kuukautta aikaa saattaa 
hankkeen ympäristövaikutusten arviointi 
päätökseen.

3. Kun toimivaltaiselle viranomaiselle on 
annettu kaikki tarpeelliset 5, 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti kerätyt tiedot, tarvittaessa myös 
unionin muun lainsäädännön nojalla 
vaaditut erityiset arvioinnit, ja kun 6 ja 
7 artiklassa tarkoitetut kuulemiset on 
toteutettu, toimivaltainen viranomainen 
saattaa hankkeen ympäristövaikutusten 
arvioinnin päätökseen mahdollisimman 
pian ja viimeistään sovellettavien 
kansallisten määräaikojen puitteissa.
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Or. nl

Tarkistus 396
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun toimivaltaiselle viranomaiselle on 
annettu kaikki tarpeelliset 5, 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti kerätyt tiedot, tarvittaessa myös 
unionin muun lainsäädännön nojalla 
vaaditut erityiset arvioinnit, ja kun 6 ja 
7 artiklassa tarkoitetut kuulemiset on 
toteutettu, toimivaltaisella viranomaisella 
on kolme kuukautta aikaa saattaa 
hankkeen ympäristövaikutusten arviointi 
päätökseen.

3. Kun toimivaltaiselle viranomaiselle on 
annettu kaikki tarpeelliset 5, 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti kerätyt tiedot, tarvittaessa myös 
unionin muun lainsäädännön nojalla 
vaaditut erityiset arvioinnit, ja kun 6 ja 
7 artiklassa tarkoitetut kuulemiset on 
toteutettu, toimivaltaisella viranomaisella 
on 90 päivää aikaa saattaa hankkeen 
ympäristövaikutusten arviointi päätökseen.

Or. en

Tarkistus 397
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun toimivaltaiselle viranomaiselle on 
annettu kaikki tarpeelliset 5, 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti kerätyt tiedot, tarvittaessa myös 
unionin muun lainsäädännön nojalla 
vaaditut erityiset arvioinnit, ja kun 6 ja 
7 artiklassa tarkoitetut kuulemiset on 
toteutettu, toimivaltaisella viranomaisella 
on kolme kuukautta aikaa saattaa 
hankkeen ympäristövaikutusten arviointi 

3. Kun toimivaltaiselle viranomaiselle on 
annettu kaikki tarpeelliset 5, 6 ja 7 artiklan 
mukaisesti kerätyt tiedot, tarvittaessa myös 
unionin muun lainsäädännön nojalla 
vaaditut erityiset arvioinnit, ja kun 6 ja 
7 artiklassa tarkoitetut kuulemiset on 
toteutettu, toimivaltaisella viranomaisella 
on 90 päivää aikaa saattaa hankkeen 
ympäristövaikutusten arviointi päätökseen.
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päätökseen.

Or. it

Tarkistus 398
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Määräajoista olisi säädettävä alaa koskevassa lainsäädännössä.

Tarkistus 399
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ehdotetun hankkeen luonteesta, 
moninaisuudesta, toteutuspaikasta ja 
koosta riippuen toimivaltainen 
viranomainen voi pidentää mainittua 

Poistetaan.
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määräaikaa kolmella kuukaudella; tällöin 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava hankkeen toteuttajalle 
määräajan pidentämisen perustelut ja 
päivä, jona sen päätös on odotettavissa.

Or. nl

Tarkistus 400
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Määräaikojen varmuus on keskeistä koko menettelyn onnistuneen toteuttamisen kannalta.

Tarkistus 401
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ehdotetun hankkeen luonteesta, 
moninaisuudesta, toteutuspaikasta ja 

Ehdotetun hankkeen luonteesta, 
moninaisuudesta, toteutuspaikasta ja 
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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.

koosta riippuen toimivaltainen 
viranomainen voi pidentää mainittua 
määräaikaa yhdellä kuukaudella; tällöin 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava hankkeen toteuttajalle 
määräajan pidentämisen perustelut ja 
päivä, jona sen päätös on odotettavissa.

Or. pl

Tarkistus 402
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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.

Ehdotetun hankkeen luonteesta, 
moninaisuudesta, toteutuspaikasta ja 
koosta riippuen toimivaltainen 
viranomainen voi pidentää mainittua 
määräaikaa 90 päivällä ja ilmoittaa 
komissiolle kyseinen toimielin ja 
viivästyksen syyt; tällöin toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 
toteuttajalle määräajan pidentämisen 
perustelut ja päivä, jona sen päätös on 
odotettavissa.

Or. en

Tarkistus 403
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

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.

Ehdotetun hankkeen luonteesta, 
moninaisuudesta, toteutuspaikasta ja 
koosta riippuen toimivaltainen 
viranomainen voi pidentää mainittua 
määräaikaa korkeintaan kolmella 
kuukaudella; tällöin toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava hankkeen 
toteuttajalle syyt, jotka oikeuttavat 
pidentämisen, ja päivä, jona päätös on 
odotettavissa.

Or. de

Tarkistus 404
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen luvan myöntämis- tai 
epäämispäätöksen tekemistä 
toimivaltaisen viranomaisen on 
todennettava, ovatko 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun ympäristöraportin 
tiedot ajantasaiset; tämä koskee erityisesti 
tietoja toimista, joilla pyritään torjumaan 
mahdolliset merkittävät haittavaikutukset, 
vähentämään niitä ja, jos mahdollista, 
poistamaan ne.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Käsite ”ajantasainen” on liian epämääräinen. Siitä aiheutuu oikeusepävarmuutta. On selvää, 
että jo lupamenettelyyn vaadittu kokonaisaika (ympäristötietojen tutkiminen/kerääminen, 
ympäristövaikutusten arvioinnin laatiminen sekä itse lupamenettely) aiheuttaa sen, että 
ajantasaisia ympäristötietoja ei voi olla käytettävissä.
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Tarkistus 405
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen luvan myöntämis- tai 
epäämispäätöksen tekemistä 
toimivaltaisen viranomaisen on 
todennettava, ovatko 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun ympäristöraportin 
tiedot ajantasaiset; tämä koskee erityisesti 
tietoja toimista, joilla pyritään torjumaan 
mahdolliset merkittävät haittavaikutukset, 
vähentämään niitä ja, jos mahdollista, 
poistamaan ne.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 406
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen luvan myöntämis- tai 
epäämispäätöksen tekemistä 
toimivaltaisen viranomaisen on 
todennettava, ovatko 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun ympäristöraportin 
tiedot ajantasaiset; tämä koskee erityisesti 
tietoja toimista, joilla pyritään torjumaan 
mahdolliset merkittävät haittavaikutukset, 
vähentämään niitä ja, jos mahdollista, 
poistamaan ne.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Ympäristövaikutusten arviointi on laadittava yhteistyössä viranomaisten kanssa. Vaatimus 
siitä, että viranomaisten on todennettava ympäristövaikutusten arviointi vain prosessin 
lopussa, olisi kohtuutonta hankkeiden toteuttajille.

Tarkistus 407
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen luvan myöntämis- tai 
epäämispäätöksen tekemistä 
toimivaltaisen viranomaisen on 
todennettava, ovatko 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun ympäristöraportin 
tiedot ajantasaiset; tämä koskee erityisesti 
tietoja toimista, joilla pyritään torjumaan 
mahdolliset merkittävät haittavaikutukset, 
vähentämään niitä ja, jos mahdollista, 
poistamaan ne.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tätä ehdotettua kohtaa ei voida hyväksyä. Siinä ehkä asetetaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle erittäin laaja velvoite, jonka edellyttämä todennuksen taso ei ole realistisesti 
saavutettavissa ilman ylimääräisiä resursseja. Toisaalta vaatimusten laiminlyönti herättäisi 
uusia oikeudellisia kysymyksiä.

Tarkistus 408
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 4 kohta 
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Komission teksti Tarkistus

4. Ennen luvan myöntämis- tai 
epäämispäätöksen tekemistä toimivaltaisen 
viranomaisen on todennettava, ovatko 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
ympäristöraportin tiedot ajantasaiset; tämä 
koskee erityisesti tietoja toimista, joilla 
pyritään torjumaan mahdolliset merkittävät 
haittavaikutukset, vähentämään niitä ja, jos 
mahdollista, poistamaan ne.

4. Ennen luvan myöntämis- tai 
epäämispäätöksen tekemistä toimivaltaisen 
viranomaisen on todennettava, ovatko 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
ympäristöraportin tiedot ajantasaiset; tämä 
koskee erityisesti tietoja toimista, joilla 
pyritään torjumaan mahdolliset merkittävät 
haittavaikutukset, vähentämään niitä ja, jos 
mahdollista, poistamaan ne. Lupa 
myönnetään sillä ehdolla, että hankkeen 
toteuttaja voi toteuttaa 2 kohdan mukaisia 
korjaavia rajoittamis- tai 
korvaamistoimia. 

Or. en

Tarkistus 409
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen luvan myöntämis- tai 
epäämispäätöksen tekemistä toimivaltaisen 
viranomaisen on todennettava, ovatko 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
ympäristöraportin tiedot ajantasaiset; tämä 
koskee erityisesti tietoja toimista, joilla 
pyritään torjumaan mahdolliset merkittävät 
haittavaikutukset, vähentämään niitä ja, jos 
mahdollista, poistamaan ne.”

4. Ennen luvan myöntämis- tai 
epäämispäätöksen tekemistä toimivaltaisen 
viranomaisen on todennettava, ovatko 
5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
ympäristöraportin tiedot ajantasaiset; tämä 
koskee erityisesti tietoja toimista, joilla 
pyritään torjumaan mahdolliset merkittävät 
haittavaikutukset, vähentämään niitä ja, jos 
mahdollista, poistamaan ne.”

Jos raportin tiedot eivät ole ajantasaiset 
toimivaltainen viranomainen kehottaa 
toteuttajaa täydentämään raporttia.

Or. pl
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Tarkistus 410
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tehdessään tässä artiklassa 
tarkoitettua päätöstä toimivaltainen 
viranomainen voi kuulla myös 
hyväksyttyjä ja teknisesti päteviä 
riippumattomia asiantuntijoita. 
Jäsenvaltioiden on määriteltävä miten 
kyseisille asiantuntijoille maksetaan, ja
niiden on varmistettava, että hankkeen 
toteuttaja maksaa osuutensa 
asiantuntijoiden palveluista.
Toimivaltainen viranomainen ei saa 
kuulla samoja hyväksyttyjä ja teknisesti 
päteviä asiantuntijoita, jotka auttoivat 
hankkeen toteuttajaa laatimaan 
ympäristövaikutusten arvioinnin.

Or. lt

Tarkistus 411
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun luvan myöntämis- tai 
epäämispäätös on tehty, toimivaltaisen 
viranomaisen tai toimivaltaisten 
viranomaisten on tiedotettava asiasta 
yleisölle ja 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuille viranomaisille 
asianmukaisten menettelyjen mukaisesti ja 

1. Kun luvan myöntämis- tai 
epäämispäätös on tehty, toimivaltaisen 
viranomaisen tai toimivaltaisten 
viranomaisten on tiedotettava asiasta 
yleisölle ja 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuille viranomaisille kansallisten
menettelyjen mukaisesti ja saatettava 
päätös yleisön ja 6 artiklan 1 kohdassa 
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saatettava yleisön saataville tarkoitettujen viranomaisten saataville
ympäristöä koskevan tiedon julkisesta 
saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 
2003 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/4/EY 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

8 artiklan 1 kohtaan tehtyjen tarkistuksen vuoksi lupapäätös sisältää kaikki nykyisessä 
9 artiklan 1 kohdassa mainitut tiedot, joten 9 artiklan 1 kohtaa voidaan yksinkertaistaa. 
Lupahakemusta koskevan päätöksen on oltava yleisön saatavilla ympäristöä koskevan tiedon 
julkisesta saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/4/EY mukaisesti.

Tarkistus 412
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun luvan myöntämis- tai 
epäämispäätös on tehty, toimivaltaisen 
viranomaisen tai toimivaltaisten 
viranomaisten on tiedotettava asiasta 
yleisölle ja 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuille viranomaisille 
asianmukaisten menettelyjen mukaisesti ja 
saatettava yleisön saataville

1. Kun luvan myöntämis- tai 
epäämispäätös on tehty, toimivaltaisen 
viranomaisen tai toimivaltaisten 
viranomaisten on tiedotettava asiasta 
yleisölle ja 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuille viranomaisille 
asianmukaisten menettelyjen mukaisesti 
mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 
kymmenen työpäivän kuluessa päätöksen 
tekemisestä. Toimivaltainen 
viranomainen tai toimivaltaiset 
viranomaiset saattavat yleisön saataville

Or. en

Tarkistus 413
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
9 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Kun luvan myöntämis- tai 
epäämispäätös on tehty, toimivaltaisen 
viranomaisen tai toimivaltaisten 
viranomaisten on tiedotettava asiasta 
yleisölle ja 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuille viranomaisille 
asianmukaisten menettelyjen mukaisesti ja 
saatettava yleisön saataville

1. Kun luvan myöntämis- tai 
epäämispäätös tai muu päätös tämän 
direktiivin vaatimusten täyttämiseksi on 
tehty, toimivaltaisen viranomaisen tai 
toimivaltaisten viranomaisten on 
tiedotettava asiasta yleisölle ja 6 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille 
asianmukaisten menettelyjen mukaisesti ja 
saatettava yleisön saataville

Or. pl

Tarkistus 414
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
9 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) päätöksen sisältö ja siihen 
mahdollisesti liittyvät ehdot;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 415
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
9 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) päätöksen perusteena olevat 
tärkeimmät seikat ja näkökohdat, mukaan 
luettuna tiedot yleisön osallistumisesta,
tutkittuaan ympäristöraportin sekä 
huomautukset ja mielipiteet, jotka yleisö, 
jota asia koskee, on ilmaissut;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 416
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päätöksen perusteena olevat tärkeimmät 
seikat ja näkökohdat, mukaan luettuna 
tiedot yleisön osallistumisesta, tutkittuaan 
ympäristöraportin sekä huomautukset ja 
mielipiteet, jotka yleisö, jota asia koskee, 
on ilmaissut;

b) päätöksen perusteena olevat tärkeimmät 
seikat ja näkökohdat tutkittuaan 
ympäristöraportin sekä huomautukset ja 
mielipiteet, jotka yleisö, jota asia koskee, 
on ilmaissut, sekä 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen viranomaisten kuulemisten 
tulokset;

Or. it

Perustelu

Tekstiä muutetaan 6 artiklan mukaisesti: yleisö osallistuu päätöksentekoprosessiin 
ilmaisemalla ”huomautuksia ja mielipiteitä” (ks. 4 kohta) ja lisäksi viitataan 1, 5 ja 
7 kohdassa tarkoitettuihin kuulemismenettelyihin.

Tarkistus 417
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – a alakohta
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Direktiivi 2011/92/EU
9 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) päätöksen perusteena olevat tärkeimmät 
seikat ja näkökohdat, mukaan luettuna 
tiedot yleisön osallistumisesta, tutkittuaan 
ympäristöraportin sekä huomautukset ja 
mielipiteet, jotka yleisö, jota asia koskee, 
on ilmaissut;

b) päätöksen perusteena olevat tärkeimmät 
seikat ja näkökohdat, mukaan luettuna 
tiedot siitä, miten yleisön osallistumisen 
avulla saadut huomautukset on otettu 
huomioon, mukaan luettuna tapaukset, 
joissa hanke vaikuttaisi kiinteistöjen 
arvoon, tutkittuaan ympäristöraportin sekä 
huomautukset ja mielipiteet, jotka yleisö, 
jota asia koskee, on ilmaissut;

Or. en

Tarkistus 418
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
9 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kuvaus tärkeimmistä toimista, joilla 
voidaan välttää merkittävät haitalliset 
vaikutukset, vähentää niitä ja, jos 
mahdollista, poistaa ne;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 419
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
9 artikla – 1 kohta – d alakohta
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Komission teksti Tarkistus

d) tarvittaessa kuvaus 8 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetuista 
seurantatoimista.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 420
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – a alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
9 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) yleisön, jota hanke koskee, oikeus 
käynnistää oikeudellisia menettelyjä 
11 artiklan nojalla.

Or. en

Tarkistus 421
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 3 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”3. Jäsenvaltiot voivat myös päättää 
saattaa yleisön saataville 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot siinä vaiheessa, kun 
toimivaltainen viranomainen on saattanut 
hankkeen ympäristövaikutusten 
arvioinnin päätökseen.”
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Or. pl

Tarkistus 422
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 3 kohta seuraavasti: Poistetaan.
”3. Jäsenvaltiot voivat myös päättää 
saattaa yleisön saataville 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot siinä vaiheessa, kun 
toimivaltainen viranomainen on saattanut 
hankkeen ympäristövaikutusten 
arvioinnin päätökseen.”

Or. it

Perustelu

Tämä on turha. Edellä 1 kohdassa vahvistetaan jo, että toimivaltainen viranomainen on 
velvollinen antamaan yleisölle tehtyä päätöstä koskevat tiedot.

Tarkistus 423
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
9 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

b) lisätään 3 kohta seuraavasti: Poistetaan.
3. Jäsenvaltiot voivat myös päättää 
saattaa yleisön saataville 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot siinä vaiheessa, kun 
toimivaltainen viranomainen on saattanut 
hankkeen ympäristövaikutusten 
arvioinnin päätökseen.
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Or. en

Perustelu

Tätä ehdotettua kohtaa ei voida hyväksyä. Se on tarpeeton 9 artiklan 1 kohdan kanssa, koska 
ympäristövaikutusten arviointi tehdään lupahakemusta koskevan päätöksen perusteella.

Tarkistus 424
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
11 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Korvataan 11 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
”2. Jäsenvaltioiden on määritettävä, 
missä vaiheessa päätökset, säädökset tai 
poistot voidaan haastaa, myös 
haastamalla päätösten, säädösten tai 
poistojen asiasisällön ja menettelytapojen 
lainmukaisuus 1 kohdan mukaisesti, 
mukaan luettuna väliaikaisten toimien 
käytön sen varmistamiseksi, ettei hanke 
käynnisty, ennen kuin tarkasteluprosessi 
on viety loppuun.”

Or. en

Tarkistus 425
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Korvataan 11 artiklan 3 kohta 
seuraavasti:
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”3. Jäsenvaltioiden on määritettävä, mikä 
muodostaa riittävän edun ja oikeuden 
heikentymisen, tavoitteenaan antaa 
yleisölle, jota asia koskee, laaja 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus.
Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
vaatimukset täyttävien valtiosta 
riippumattomien järjestöjen,
a) jotka ovat perustaneet viraston alueelle, 
johon 6 artiklan säännöksissä tarkoitetut 
päätökset, teot tai laiminlyönnit 
vaikuttavat, ja
b) jotka täyttävät kansallisen 
lainsäädännön vaatimukset,
edun katsotaan olevan tämän artiklan 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla 
tavalla riittäviä. Niillä katsotaan myös 
olevan oikeuksia, joita on mahdollista 
loukata tämän artiklan 1 kohdan 
b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.”

Or. it

Tarkistus 426
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 b kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
11 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Korvataan 11 artiklan 4 kohdan 
toinen alakohta seuraavasti:
”Sellaisten menettelyjen on oltava 
riittäviä ja tehokkaita, sallittava 
helpotuksia kieltotuomioihin sekä oltava 
tasapuolisia, kohtuullisia, oikea-aikaisia 
ja kohtuuhintaisia.”

Or. en



AM\937206FI.doc 67/86 PE510.871v01-00

FI

Tarkistus 427
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 9 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
11 artikla – 5 a (uusi) ja 5 b (uusi) kohta

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Muutetaan 11 artikla seuraavasti:
a) Lisätään 5 a kohta seuraavasti:
”5 a. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
menettely- ja muotosäännösten 
rikkominen on luvan laillisuuden 
kannalta merkityksetöntä, jos päätös olisi 
todennäköisesti ollut sama ilman virhettä. 
Tämä pätee erityisesti, jos
a) yksittäiset henkilöt tai viranomaiset 
ovat jääneet pois tämän direktiivin 
mukaan vaaditusta viranomaisten tai 
yleisön osallistumisesta, kyseiset asiat ovat 
kuitenkin olleet merkityksettömiä tai ne 
on otettu päätöksessä huomioon,
b) 9 artiklan 1 kohdan tiedot ovat 
puutteellisia tai
c) jokin tässä direktiivissä vaadittu 
ilmoitus on ollut virheellinen, mutta 
ilmoitukseen liittyvä osoitustehtävä on 
kuitenkin täytetty.
Jäsenvaltioille jätetään oikeus säätää 
valtion sisäisillä säännöksillä 
menettelyvirheen ohella myös rikkomusta 
koskevasta vaatimuksesta.”
b) Lisätään 5 b kohta seuraavasti:
”5 b. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
virheellisesti toteutetut menettelyvaiheet 
voidaan korjata myös päätöksen 
antamisen jälkeen, jos menettelyvirhe ei 
ole vakava eikä koske hankkeen 
pääpiirteitä. Jäsenvaltiot varmistavat, että 
toimivaltaiset viranomaiset tekevät myös 
virheellisen menettelyvaiheen 
korjaamisen tapauksessa uuden 
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tulokseltaan avoimen päätöksen.”

Or. de

Tarkistus 428
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
12 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on joka kuudes vuosi 
direktiivin XXX [OPOCE please introduce 
the n° of this Directive] 2 artiklan 
1 kohdassa vahvistetusta päivästä 
ilmoitettava komissiolle erityisesti

Jäsenvaltioiden on erityisesti annettava 
komissiolle tiedoksi kaikki vahvistetut 
valintaperusteet ja/tai raja-arvot, jotka 
vaikuttavat kyseisten hankkeiden 
valintaan 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu tarkistus olisi erittäin kuormittava. Kaupallisia tietoja on vaikea saada, ja YVA-
kustannuksia on vaikea erottaa muista suunnittelun kustannuksista. Keskimääräisten 
kustannusten määrittäminen olisi vaikeaa. Nykyiset raportointivaatimukset ovat riittävät.

Tarkistus 429
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
12 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niiden liitteissä I ja II tarkoitettujen 
hankkeiden lukumäärä, joille tehdään 
arviointi 5–10 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 430
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
12 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) erittely arvioinneista hankeluokittain 
liitteiden I ja II mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 431
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
12 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) erittely arvioinneista 
toteuttajatyypeittäin;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 432
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
12 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) niiden liitteessä II tarkoitettujen 
hankkeiden lukumäärä, joille tehdään 

Poistetaan.
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määritys 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 433
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
12 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn keskimääräinen 
kesto;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 434
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
12 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn keskimääräiset 
kustannukset.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 435
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 10 kohta
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Direktiivi 2011/92/EU
12 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn keskimääräiset 
kustannukset.

Poistetaan.

Or. lt

Tarkistus 436
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Esther de Lange, Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
12 a ja 12 b artikla

Komission teksti Tarkistus

(11) Lisätään 12 a ja 12 b artikla 
seuraavasti:

Poistetaan.

”12 a artikla
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 b artiklan 
mukaisesti liitteessä III luetelluista 
valintaperusteista sekä liitteissä II.A ja IV 
tarkoitetuista tiedoista, jotta ne voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehityksen 
mukaisiksi.
12 b artikla
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2.) Siirretään 12 a artiklassa tarkoitettu 
valta komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [OPOCE please introduce date of 
the entry into force of this Directive].
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 12 a artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
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Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 12 a artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.”

Or. de

Perustelu

Valtuutus, joka on määrä antaa komissiolle ja joka mahdollistaa delegoitujen säädösten 
liitteiden uudet mukautukset, menee liian pitkälle. Se johtaisi siihen, että komissio voisi 
laajentaa ilman riittävää jäsenvaltioiden osallistumista muun muassa hankkeiden YVA-
velvollisuutta. Tällainen olennainen ympäristövaikutusten arviointia koskeva muutos 
edellyttää sitä paitsi direktiivin tarkistusmenettelyä.

Tarkistus 437
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
12 a ja 12 b artikla:
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Komission teksti Tarkistus

(11) Lisätään 12 a ja 12 b artikla 
seuraavasti:

Poistetaan.

”12 a artikla
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 b artiklan 
mukaisesti liitteessä III luetelluista 
valintaperusteista sekä liitteissä II.A ja IV 
tarkoitetuista tiedoista, jotta ne voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehityksen 
mukaisiksi.
12 b artikla
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 12 a artiklassa tarkoitettu 
valta komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [OPOCE please introduce date of 
the entry into force of this Directive].
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 12 a artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 12 a artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
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vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.”

Or. en

Tarkistus 438
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
12 ja 28 a artikla

Komission teksti Tarkistus

(11) Lisätään 12 a ja 12 b artikla 
seuraavasti:

Poistetaan.

”12 a artikla
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 b artiklan 
mukaisesti liitteessä III luetelluista 
valintaperusteista sekä liitteissä II.A ja IV 
tarkoitetuista tiedoista, jotta ne voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehityksen 
mukaisiksi.
12 b artikla
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 12 a artiklassa tarkoitettu 
valta komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [OPOCE please introduce date of 
the entry into force of this Directive].
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 12 a artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
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Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 12 a artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.”

Or. en

Perustelu

Liitteitä koskevat muutokset ovat oikeudellisia. Liitteiden muuttaminen delegoiduilla 
säädöksillä heikentäisi direktiivin ennustettavuutta. Tämän vuoksi liitteitä on muutettava 
tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti.

Tarkistus 439
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
12 a ja 12 b artikla:

Komission teksti Tarkistus

(11) Lisätään 12 a ja 12 b artikla Poistetaan.
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seuraavasti:
”12 a artikla
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 b artiklan 
mukaisesti liitteessä III luetelluista
valintaperusteista sekä liitteissä II.A ja IV 
tarkoitetuista tiedoista, jotta ne voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehityksen 
mukaisiksi.
12 b artikla
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 12 a artiklassa tarkoitettu 
valta komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [OPOCE please introduce date of 
the entry into force of this Directive].
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 12 a artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 12 a artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
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vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.”

Or. en

Tarkistus 440
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
12 a ja 12 b artikla:

Komission teksti Tarkistus

(11) Lisätään 12 a ja 12 b artikla 
seuraavasti:

Poistetaan.

”12 a artikla
Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä 12 b artiklan 
mukaisesti liitteessä III luetelluista 
valintaperusteista sekä liitteissä II.A ja IV 
tarkoitetuista tiedoista, jotta ne voidaan 
mukauttaa tieteen ja tekniikan kehityksen 
mukaisiksi.
12 b artikla
1. Siirretään komissiolle valta antaa 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.
2. Siirretään 12 a artiklassa tarkoitettu 
valta komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi [OPOCE please introduce date of 
the entry into force of this Directive].
3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 12 a artiklassa 
tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
tai jonakin myöhempänä, päätöksessä 
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mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.
4. Heti kun komissio on antanut 
delegoidun säädöksen, komissio antaa sen 
tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle.
5. Edellä olevan 12 a artiklan nojalla 
annettu delegoitu säädös tulee voimaan 
ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai 
neuvosto ei ole kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun asianomainen säädös 
on annettu tiedoksi Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut 
vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
mainitun määräajan päättymistä 
ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät 
vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
jatketaan kahdella kuukaudella.”

Or. en

Perustelu

Kaikki direktiivin liitteet kuuluvat olennaisesti direktiiviin. Emme ole samaa mieltä 
delegoitujen säädösten käytöstä tässä direktiivissä, joten 12 a ja 12 b artikla on poistettava.

Tarkistus 441
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
12 b artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Komissio sekä jäsenvaltiot ja 
teollisuus laativat alakohtaisia oppaita, 
jotka sisältävät noudatettavat kriteerit 
ympäristövaikutusten arvioinnin 
standardoinnin yksinkertaistamiseksi ja 
helpottamiseksi, jos asianmukaisen 
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ympäristövaikutusten arvioinnin 
katsotaan eräiden talouden alojen 
ominaisuuksien vuoksi sitä edellyttävän.

Or. es

Tarkistus 442
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […] päivänä 
[…]kuuta […]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [OPOCE please 
introduce the date: 36 months after the 
entry into force of this Directive]. Niiden 
on viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Or. fr

Perustelu

Muutosten laajuuden vuoksi on tarpeen säätää riittävä määräaika. Kestoltaan 36 kuukauden 
määräaika vaikuttaisi asianmukaiselta.

Tarkistus 443
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […] päivänä 

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään […] päivänä 
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[…]kuuta […]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja 
tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

[…]kuuta […]. Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset komissiolle 
kirjallisina.

Or. en

Tarkistus 444
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä 
direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä 
antamansa keskeiset kansalliset 
säännökset kirjallisina komissiolle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yhtäpitävä 1 kohdan kanssa.

Tarkistus 445
Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

3 artikla Poistetaan.
Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen 
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää ja joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää, sovelletaan 
direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 3–
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11 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Tässä artiklassa uusi ehdotus saatetaan voimaan ikään kuin taannehtivasti. Direktiivin 
luonteen vuoksi tätä ei voida hyväksyä.

Tarkistus 446
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen 
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää ja joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää, sovelletaan 
direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 3–
11 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita.

Direktiiviä sovelletaan hankkeisiin, joille 
on virallisesti käynnistetty 
ympäristövaikutusten arviointi sekä haettu 
lupaa 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun päivämäärän 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 447
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen 
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää ja joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää, sovelletaan 
direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 3–
11 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita.

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen 
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää, 
sovelletaan direktiivin 2011/92/EU 3–
11artiklassa aikaisemmin säädettyä 
menettelyä.
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Or. fr

Perustelu

Taannehtivuutta ei voida soveltaa, koska uuden tekstin sisältämät oikeudelliset velvoitteet 
eroavat hyvin paljon edellisen toisinnon velvoitteista.

Tarkistus 448
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää ja joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää, sovelletaan 
direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 3–
11 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita.

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa 
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun päivän jälkeen, 
sovelletaan direktiivin 2011/92/EU, 
sellaisena kuin se on muutettuna tällä 
direktiivillä, 3–11 artiklassa tarkoitettuja 
velvoitteita.

Or. fr

Perustelu

Tulevan direktiivin säännösten soveltaminen käynnissä oleviin hankkeisiin ei ole suotavaa 
oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä. Uutta direktiiviä olisi sovellettava ainoastaan hankkeisiin, 
jotka on jätetty käsiteltäväksi toimivaltaisille viranomaisille direktiivin kansallisen 
lainsäädännön osaksi saattamisen jälkeen.

Tarkistus 449
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää ja joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää, sovelletaan 
direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se 

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetun päivän jälkeen, 
sovelletaan direktiivin 2011/92/EU, 
sellaisena kuin se on muutettuna tällä 
direktiivillä, 3–11 artiklassa tarkoitettuja 
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on muutettuna tällä direktiivillä, 3–
11 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita.

velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Komission tekstissä ehdotettu taannehtiva soveltaminen aiheuttaa merkittävää oikeudellista 
epävarmuutta hankkeiden toteuttajille. Taannehtivuus voi merkitä jopa menettelyn ehtojen ja 
määräaikojen avaamista uudelleen, minkä vuoksi hankkeiden toteuttajat joutuvat toistamaan 
jo toteuttamiaan menettelyn vaiheita. Tästä voi aiheutua huomattavia viivästyksiä ja 
lisäkustannuksia niin hankkeiden toteuttajille kuin toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus 450
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen 
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää ja joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää, sovelletaan
direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 3–
11 tarkoitettuja velvoitteita.

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen 
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää, ei 
sovelleta direktiivin 2011/92/EU, 
sellaisena kuin se on muutettuna tällä 
direktiivillä, 3–11 tarkoitettuja velvoitteita.

Or. it

Perustelu

Oikeusvarmuuden takaamiseksi tämän direktiivin soveltamisella ei pidä olla taannehtivaa 
vaikutusta.

Tarkistus 451
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen 
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2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää ja joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää, sovelletaan 
direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 3–
11 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita.

2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää ja joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää, ei sovelleta
direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 3–
11 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Jos hankkeen toteuttaja on aloittanut vaikutusten arvioinnin, ennen kuin direktiivin 
tarkistukset on saatettu kansallisen lainsäädännön osaksi, toteuttajan ei pitäisi aloittaa koko 
prosessia uudelleen alusta. Tulevan direktiivin taannehtivaa soveltamista on vältettävä.

Tarkistus 452
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen 
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää ja joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää, sovelletaan 
direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 3–
11 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita.

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen 
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää ja joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää, sovelletaan 
direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 3–
11 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita,
mikäli hankkeen toteuttaja hakee 
hankkeensa ympäristövaikutusten 
arvioinnille jatkoa uusien säännösten 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 453
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen 
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää ja joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää, sovelletaan 
direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 3–
11 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita.

Direktiiviä 2011/92/EU, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, ei 
sovelleta hankkeisiin, joille on asetettu 
velvollisuus ympäristövaikutusten 
arvioinnin tekemiseen ennen 2 artiklan 
1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa 
tarkoitettua päivää, lukuun ottamatta 
hankkeita, joille ei ole tehty 
ympäristövaikutusten arviointia 
viimeistään 24 kuukauden kuluttua 
mainitusta päivästä.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotus voisi johtaa siihen, että hankkeiden toteuttajat joutuvat tekemään 
ympäristövaikutusten arvioinnin uudelleen täyttääkseen tarkistetun direktiivin vaatimukset. 
Ehdotuksessa on ehdottomasti varmistettava, että jo käynnissä oleville silloiset vaatimukset 
täyttäneille hankkeille tehdyt ympäristövaikutusten arvioinnit pysyvät voimassa.

Tarkistus 454
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen 
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää ja joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää, sovelletaan 
direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 3–
11 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita.

Hankkeet, joille on haettu lupaa ennen 
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää ja joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää, on ratkaistava 
8 kuukauden kuluessa muutetun 
direktiivin hyväksymisestä.

Or. es

Tarkistus 455
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Zofija Mazej Kukovič
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen 
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää ja joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää, sovelletaan 
direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se 
on muutettuna tällä direktiivillä, 3–
11 artiklassa tarkoitettuja velvoitteita.

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen 
2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitettua päivää ja joille ei 
ole tehty ympäristövaikutusten arviointia 
ennen mainittua päivää, sovelletaan 
direktiivin 2011/92/EU, sellaisena kuin se 
on ennen tarkistetun direktiivin 
voimaantuloa, 3–11 artiklassa tarkoitettuja 
velvoitteita.

Or. de

Perustelu

Luottamuksensuojan takia on menettelyt, joille on haettu lupaa ennen määräajan päättymistä, 
voitava viedä loppuun saakka voimassaolevan YVA-direktiivin säännösten mukaisesti. 
Komission ehdotus merkitsisi useimmille ympäristövaikutusten arvioinneille, jotka on 
aloitettu ennen määräaikaa ja joita ei ole saatu valmiiksi määräajan päättyessä, täysin uutta 
alkua uusien, voimaan tulevien säännösten mukaisesti. Se olisi kohtuutonta.


