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Tarkistus 456
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite I – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan liitteessä I olevan 
7 kohdan a alakohta seuraavasti:
”a) Kaukoliikenteen rautateiden sekä 
lentokenttien rakentaminen [...]”

Or. de

Perustelu

Liitteessä I olevan 7 kohdan a alakohta muutetaan. Lauseen osa ”kun pääkiitorata on 
vähintään 2 100 metriä pitkä” on poistettava. Pakollisen ympäristövaikutusten arvioinnin 
yhdistäminen kiitoradan pituuteen ei ole enää ajanmukaista. Myös lentokentät, joiden nousu-
ja laskukiitoradat ovat lyhyemmät, aiheuttavat huomattavia ympäristövaikutuksia, jotka on 
arvioitava ympäristövaikutuksia koskevan direktiivin puitteissa.

Tarkistus 457
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite I – 7 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1a) Lisätään liitteessä I olevaan 
7 kohtaan seuraava alakohta:
”a a) Lentoasemien nousu- ja 
laskureittien määrittäminen 
reittiverkoston yhteyteen.

Or. de
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Perustelu

Lentoasemien nousu- ja laskureitit eivät kuulu ympäristövaikutusten arviointivelvoitteen 
piiriin, vaikka niiden ympäristövaikutukset ovat valtavat. Kapasiteettiin ja toimintaan 
liittyvistä syistä lentokoneet lentävät noustessaan lentoreitille ja laskeutuessaan maahan 
hyvin matalalla suojeltujen alueiden ja asuinalueiden yläpuolella. Tämä lentoreittijärjestely 
synnyttää huomattavia meluhaittoja ja saasteita.

Tarkistus 458
Daciana Octavia Sârbu

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite I – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan liitteessä I oleva 14 kohta 
seuraavasti:
”14. Raakaöljyn [...] kaupallinen 
tuotanto, kun raakaöljyn tuotanto ylittää 
500 tonnia päivässä, ja maakaasun 
kaupallinen tuotanto.”

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin politiikkayksikkö A totesi, että hiilivetyjen tuotantoon käytettävän 
hydraulisen murtamisen ympäristövaikutusten arvioinnille on asetettu paljon korkeampi 
kynnysarvo kuin millekään muulle tämäntyyppiselle teolliselle toiminnalle, ja siksi sitä pitäisi 
alentaa huomattavasti. Tässä tarkoituksessa Euroopan parlamentti kehotti 
21. marraskuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa ”sisällyttämään hankkeet, joissa 
suoritetaan hydraulista murtamista, ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiiviin 
liitteeseen I”.

Tarkistus 459
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite I – 14 kohta
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Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan liitteen 14 kohta 
seuraavasti:
”14. Raakaöljyn ja maakaasun 
kaupallinen tuotanto, kun raakaöljyn 
tuotanto ylittää 500 tonnia päivässä ja 
kaasuntuotanto 500 000 m3 päivässä, tai 
tuotetusta määrästä riippumatta, kun 
käytetään hydraulista 
murtamistekniikkaa”;

Or. lt

Tarkistus 460
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite I – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan liitteessä I oleva 14 kohta 
seuraavasti:
”14. Raakaöljyn ja maakaasun 
kaupallinen tuotanto, myös jos nämä on
otettu talteen kaasuliuskekerroksista tai 
muista vähintään yhtä läpäisemättömistä 
ja huokoisista 
sedimenttikalliomuodostumista, kun 
raakaöljyn tuotanto ylittää 500 tonnia 
päivässä ja kaasuntuotanto 500 000 m³ 
päivässä.”

Or. it

Perustelu

Direktiivin tärkeimpänä tavoitteena on varmistaa, että hankkeisiin, joilla saattaa olla 
merkittäviä ympäristövaikutuksia muun muassa niiden luonteen, koon tai toteutuspaikan 
vuoksi, sovelletaan ympäristövaikutusten arviointia, ennen kuin niille myönnetään lupa.
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Tarkistus 461
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite I – 14 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan liitteessä I oleva 14 kohta 
seuraavasti:
”14. Raakaöljyn ja maakaasun 
kaupallinen tuotanto, riippumatta siitä, 
onko se erotettu liuskekiven 
kaasukerroksista vai muusta 
sedimentaarisesta kiviaineksesta, ja kun 
raakaöljyn tuotanto ylittää 500 tonnia 
päivässä ja kaasuntuotanto 500 000 m3 
päivässä.”

Or. en

Tarkistus 462
Matthias Groote

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite I – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään liitteeseen I 14 a kohta 
seuraavasti:
”14 a. Epätavanomaisten hiilivetyjen 
tutkiminen, kehittäminen ja louhinta 
liuskekivikerroksista ja muista 
samankaltaisista geologisista 
muodostumista, joiden läpäisevyys on 
heikko hydraulisen murtamisen 
yhteydessä riippumatta louhitusta 
määrästä.”
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Or. de

Tarkistus 463
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite I – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään liitteeseen I seuraava 
14 a kohta:
”14 a) Liuskekaasukerrostumiin tai 
muihin kivikerrostumiin, joiden 
läpäisevyys ja huokoisuus ovat vastaavia 
tai pienempiä, varastoituneiden 
raakaöljyn ja/tai maakaasun etsintä, 
hyödyntäminen, hydraulinen murtaminen 
ja tuotanto tuotantomääristä riippumatta.

Or. es

Perustelu

Tämä tarkistus on samansuuntainen esittelijän tarkistuksen 50 kanssa, mutta tässä mainitaan 
erikseen hydraulinen murtaminen. Tarve muiden kuin perinteisten hiilivetyjen 
ympäristövaikutusten arvioimiseen ei perustu niinkään niiden tuotannon määrään vaan 
niiden tuotannossa käytettävien ympäristön kannalta erityisen haitallisten tekniikoiden 
käyttöön.

Tarkistus 464
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite I – 14 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään liitteeseen I 14 a kohta 
seuraavasti:
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”14 a. Hydraulisen murtamisen käyttö 
öljyn ja/tai maakaasun etsintää ja 
tuotantoa varten tuotantomääristä 
riippumatta.”

Or. en

Tarkistus 465
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite I – 19 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Korvataan liitteessä I oleva 
19 kohta seuraavasti:
”19. Kivilouhokset ja avokaivokset, joiden 
pinta-ala on yli 25 hehtaaria, 
kultakaivokset, joissa sovellettavissa 
menetelmissä käytetään syanidialtaita, tai
turvetuotanto, kun pinta-ala on yli 
150 hehtaaria.”

Or. es

Tarkistus 466
Andrés Perelló Rodríguez, Maria Badia i Cutchet

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite I – 20 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 b) Korvataan liitteessä I oleva 
20 kohta seuraavasti:
”20. Jännitteeltään vähintään 220 kV:n ja 
pituudeltaan yli 15 km:n mittaisten 
olemassa olevien (maanpäällisten, 
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maanalaisten tai yhdistettyjen 
maanpäällisten ja maanalaisten) 
voimajohtojen rakentaminen, 
muuntaminen, jatkaminen ja/tai 
vahvistaminen sekä niihin liittyvien ala-
asemien rakentaminen ja/tai 
muuntaminen (muuntajat, muuttaja-
asemat ja siirtoasemat, joko 
automaattisina ja maanalaisina tai 
päinvastoin).”

Or. es

Perustelu

Koska ala-asemat liittyvät läheisesti voimajohtoihin, jotka eivät toimi ilman niitä, on ala-
asemat sisällytettävä tähän kohtaan. Ellei ala-asemia mainita direktiivissä, voimajohtoja ja 
ala-asemia käsitellään erikseen, minkä seurauksena vaikutustenarviointia koskevaa 
velvoitetta ei sovellettaisi ala-asemiin.

Tarkistus 467
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 c kohta (uusi)
Directive 2011/92/EU
Liite I – 24 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 c) Lisätään liitteeseen I seuraava 
24 a kohta:
”24 a. Huvipuistot ja golfkentät, joita 
suunnitellaan veden puutteesta kärsiville 
alueille, joilla on vedestä pulaa tai joita 
aavikoituminen tai kuivuus uhkaavat 
vakavalla tavalla.”

Or. es

Perustelu

Ilmastonmuutoksen takia tiettyihin alueisiin kohdistuu paineita, minkä vuoksi tämäntyyppiset 
hankkeet on sisällytettävä liitteeseen I.
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Tarkistus 468
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Lisätään liitteessä II olevaan 
1 kohtaan f a alakohta seuraavasti:
”f a) luonnonvarainen pyynti- ja 
kalastustoiminta;”

Or. en

Tarkistus 469
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Jo Leinen, Nessa Childers, Vittorio Prodi, Judith A. 
Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Korvataan liitteessä II olevan 
2 kohdan c alakohta seuraavasti:
”c) mineraalien tutkiminen ja etsintä ja 
mineraalien otto ruoppaamalla meren- tai 
joenpohjaa;”

Or. en

Perustelu

Mineraalivarojen tutkiminen ja etsintä lisätään liitteeseen II mineraalien oton lisäksi.

Tarkistus 470
Struan Stevenson
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Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II – 2 kohta – d alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään liitteessä II olevaan 2 kohdan 
d alakohtaan iii a alakohta seuraavasti:

”iii a) kairaaminen liuskekiven 
kaasukerroksiin tai muihin sedimentaarisiin 
kivimuodostelmiin loukkuuntuneen raakaöljyn 
ja/tai maakaasun etsintää ja tuotantoa varten 
tutkituista tai tuotetuista määristä 
riippumatta;”

Or. en

Tarkistus 471
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II – 2 kohta – d alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään liitteessä II olevaan 2 kohdan 
d alakohtaan iii a alakohta seuraavasti:

”iii a) kairaaminen liuskekiven 
kaasukerroksiin tai muihin sedimentaarisiin 
kivimuodostelmiin loukkuuntuneen raakaöljyn 
ja/tai maakaasun etsintää ja tuotantoa varten 
tutkituista tai tuotetuista määristä 
riippumatta;”

Or. en

Tarkistus 472
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
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Liite – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II – 2 kohta – d alakohta – iii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Lisätään liitteessä II olevaan 
2 kohdan d alakohtaan iii b alakohta 
seuraavasti:
”iii b) maakaasun etsintä ja tuotanto 
hiiliesiintymistä, tuotantomääristä 
riippumatta.”

Or. en

Tarkistus 473
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II – 2 kohta – d alakohta – iii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1 a) Lisätään liitteessä II olevaan 
2 kohdan d alakohtaan iii b alakohta 
seuraavasti:
”iii b) maakaasun etsintä ja tuotanto 
hiiliesiintymistä, tuotantomääristä 
riippumatta.”

Or. en

Tarkistus 474
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II – 2 kohta – e alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(-1 b) Korvataan liitteessä II olevan 
2 kohdan e alakohta seuraavasti: 
”e) Maanpäälliset kivihiilen, raakaöljyn, 
maakaasun ja malmien sekä öljyliuskeen, 
liuskekiven kaasukerroksiin tai muihin 
sedimentaarisiin kivimuodostelmiin 
loukkuuntuneen raakaöljyn ja/tai 
maakaasun etsintään ja tuotantoon 
tarkoitetut teollisuuslaitokset etsityistä tai 
tuotetuista määristä riippumatta.”

Or. en

Tarkistus 475
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 b) Korvataan liitteessä II olevan 
2 kohdan e alakohta seuraavasti: 
”e) Maanpäälliset kivihiilen, raakaöljyn, 
maakaasun ja malmien sekä öljyliuskeen,
liuskekiven kaasukerroksiin tai muihin 
sedimentaarisiin kivimuodostelmiin 
loukkuuntuneen raakaöljyn ja/tai 
maakaasun etsintään ja tuotantoon
tarkoitetut teollisuuslaitokset etsityistä tai 
tuotetuista määristä riippumatta.”

Or. en

Tarkistus 476
Sabine Wils



PE510.872v01-00 14/77 AM\937207FI.doc

FI

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 b kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II – 10 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-1 b) Poistetaan liitteen II 10 kohdan 
d alakohta.

Or. de

Perustelu

Koska liitteen I 7 kohdan a alakohtaan ehdotetaan tarkistusta (lauseen osan poisto), liitteen II 
10 kohdan d alakohta (”Lentokenttien rakentaminen (muut kuin liitteessä I mainitut”) on 
poistettava turhana.

Tarkistus 477
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II – 13 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään liitteessä II olevaan 
13 artiklaan seuraava kohta:
”b a) liitteessä I tai tässä liitteessä 
lueteltujen hankkeiden purkaminen, millä 
saattaa olla merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia.”

Or. en

Perustelu

Liitteessä I tai II lueteltujen hankkeiden purkamisesta, millä saattaa olla merkittäviä 
haitallisia ympäristövaikutuksia, olisi tehtävä tarpeellisuusselvitys.

Tarkistus 478
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
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Sophie Auconie, Esther de Lange, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A

Komission teksti Tarkistus

(1) Lisätään liite II.A seuraavasti: Poistetaan.
”LIITE II.A – TIEDOT, JOITA 
TARKOITETAAN 4 ARTIKLAN 3 
KOHDASSA 
1. Hankkeen kuvaus, erityisesti
a) kuvaus koko hankkeen fyysisistä 
ominaispiirteistä, tarvittaessa myös 
hankkeen maanalaisten osien 
ominaispiirteistä, rakennus- ja 
toimintavaiheessa;
b) kuvaus hankkeen toteutuspaikasta, 
erityisesti niiden maantieteellisten 
alueiden ympäristön herkkyys, joihin 
hanke todennäköisesti vaikuttaa.
2. Kuvaus niistä ympäristönäkökohdista, 
joihin ehdotetulla hankkeella on 
todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia.
3. Kuvaus ehdotetun hankkeen 
todennäköisesti merkittävistä 
ympäristövaikutuksista, jotka johtuvat
a) ennustetuista jäämistä ja päästöistä 
sekä jätteiden muodostumisesta;
b) luonnonvarojen, erityisesti maaperän, 
maa-alan, vesistöjen ja luonnon 
monimuotoisuudesta, käytöstä, mukaan 
luettuna hydrologis-morfologiset 
muutokset.
4. Kuvaus toimenpiteistä, joilla pyritään 
välttämään merkittävät haitalliset 
ympäristövaikutukset tai 
ennaltaehkäisemään taikka vähentämään 
niitä.”

Or. de
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Perustelu

Liitteen II.A mukaan pakolliset tiedot, jotka hankkeen toteuttajan olisi toimitettava alustavien 
testien yhteydessä, johtaisivat siihen, että YVA-direktiivin mukaan voimassa olevat 
tiedotusvelvollisuudet lisääntyisivät merkittävästi. Tämä olisi kuitenkin täysin alustavan testin 
tarkoituksen vastaista. Liite II A olisi poistettava, sillä hankkeen toteuttajalle yksittäistapausta 
koskevan alustavan testin yhteydessä esitettyjä tietovaatimuksia ei pidä lisätä.

Tarkistus 479
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A

Komission teksti Tarkistus

(1) Lisätään liite II.A seuraavasti: Poistetaan.
”LIITE II.A – TIEDOT, JOITA 
TARKOITETAAN 4 ARTIKLAN 
3 KOHDASSA
1. Hankkeen kuvaus, erityisesti
a) kuvaus koko hankkeen fyysisistä 
ominaispiirteistä, tarvittaessa myös 
hankkeen maanalaisten osien 
ominaispiirteistä, rakennus- ja 
toimintavaiheessa;
b) kuvaus hankkeen toteutuspaikasta, 
erityisesti niiden maantieteellisten 
alueiden ympäristön herkkyys, joihin 
hanke todennäköisesti vaikuttaa.
2. Kuvaus niistä ympäristönäkökohdista, 
joihin ehdotetulla hankkeella on 
todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia.
3. Kuvaus ehdotetun hankkeen 
todennäköisesti merkittävistä 
ympäristövaikutuksista, jotka johtuvat
a) ennustetuista jäämistä ja päästöistä 
sekä jätteiden muodostumisesta;
b) luonnonvarojen, erityisesti maaperän, 
maa-alan, vesistöjen ja luonnon 
monimuotoisuudesta, käytöstä, mukaan 
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luettuna hydrologis-morfologiset 
muutokset.
4. Kuvaus toimenpiteistä, joilla pyritään 
välttämään merkittävät haitalliset 
ympäristövaikutukset tai 
ennaltaehkäisemään taikka vähentämään 
niitä.”

Or. fr

Perustelu

Hankkeesta vastuussa olevien tahojen antamat tiedot ovat liian yksityiskohtaisia, minkä 
vuoksi niiden olisi suoritettava pienimuotoinen vaikutustenarviointi tapauskohtaisesti, ja tämä 
puolestaan lisäisi voimakkaasti kunkin hankkeen hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 480
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus koko hankkeen fyysisistä 
ominaispiirteistä, tarvittaessa myös 
hankkeen maanalaisten osien 
ominaispiirteistä, rakennus- ja 
toimintavaiheessa;

a) kuvaus koko hankkeen fyysisistä 
ominaispiirteistä, tarvittaessa myös 
hankkeen maanalaisten ja maanpinnan 
alaisten osien ominaispiirteistä, rakennus-
ja toimintavaiheessa, purkaminen mukaan 
luettuna;

Or. en

Tarkistus 481
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
Liite – kohta
Directive 2011/92/EU
Liite II.A – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) kuvaus hankkeen toteutuspaikasta, 
erityisesti niiden maantieteellisten alueiden 
ympäristön herkkyys, joihin hanke 
todennäköisesti vaikuttaa.

b) kuvaus hankkeen toteutuspaikasta, 
erityisesti niiden maantieteellisten alueiden 
ympäristön tai väestöjen herkkyys, joihin 
hanke todennäköisesti vaikuttaa.

Or. es

Perustelu

Johdonmukaisuus.

Tarkistus 482
Sabine Wils, João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 1 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kuvaus odotetuista 
ympäristövaikutuksista ottaen huomioon 
hankkeen toteutuspaikan alkuperäisen 
immissiokuormituksen.

Or. en

Perustelu

Ympäristövaikutusten arviointia koskevien menettelyjen nivominen erityisten oikeudenalojen 
(alakohtaiset säännökset) mukaisiin hyväksymisprosesseihin estää ympäristövaikutuksien 
kokonaisvaltaisen määrittämisen, kuvailemisen ja arvioimisen. Tässä sivuutetaan hankkeen 
toteutuspaikan alkuperäinen immissiokuormitus, joka johtuu olemassa olevien laitoksien 
toiminnasta ja liikenteestä. Hankkeen vaikutusta voidaan arvioida asianmukaisesti 
ainoastaan ottamalla huomioon mainitut alkuperäiset immissiokuormitukset.

Tarkistus 483
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 kohta
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Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) kuvaus odotettujen 
ympäristövaikutusten kannalta 
merkittävistä ilmansaasteista hankkeen 
toteutuspaikassa. 

Or. de

Tarkistus 484
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuvaus niistä ympäristönäkökohdista, 
joihin ehdotetulla hankkeella on 
todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarpeellisuusselvityksessä on arvioitava tarvetta laatia ympäristövaikutusten arviointi eikä 
sen pitäisi aiheuttaa kohtuutonta rasitetta. Viranomaisten on arvioitava tapauskohtaisesti, 
odotetaanko hankkeen vaikuttavan merkittävästi ympäristöön, perustuen hankkeen toteuttajan 
antamiin tietoihin. Jos vaikutus on merkittävä, on laadittava ympäristövaikutusten arviointi.

Tarkistus 485
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kuvaus ehdotetun hankkeen 
todennäköisesti merkittävistä 
ympäristövaikutuksista, jotka johtuvat

Poistetaan.

a) ennustetuista jäämistä ja päästöistä 
sekä jätteiden muodostumisesta;
b) luonnonvarojen, erityisesti maaperän, 
maa-alan, vesistöjen ja luonnon 
monimuotoisuudesta, käytöstä, mukaan 
luettuna hydrologis-morfologiset 
muutokset.

Or. en

Perustelu

Tarpeellisuusselvityksessä on arvioitava tarvetta laatia ympäristövaikutusten arviointi eikä 
sen pitäisi aiheuttaa kohtuutonta rasitetta. Viranomaisten on arvioitava tapauskohtaisesti, 
odotetaanko hankkeen vaikuttavan merkittävästi ympäristöön, perustuen hankkeen toteuttajan 
antamiin tietoihin. Jos vaikutus on merkittävä, on laadittava ympäristövaikutusten arviointi.

Tarkistus 486
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) ennustetuista jäämistä ja päästöistä sekä 
jätteiden muodostumisesta;

a) ennustetuista jäämistä ja päästöistä sekä 
jätteiden muodostumisesta tarvittaessa;

Or. en

Tarkistus 487
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 kohta
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Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnonvarojen, erityisesti maaperän, 
maa-alan, vesistöjen ja luonnon 
monimuotoisuudesta, käytöstä, mukaan 
luettuna hydrologis-morfologiset 
muutokset.

b) merkityksellisten luonnonvarojen 
käytöstä.

Or. en

Tarkistus 488
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II A – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) luonnonvarojen, erityisesti maaperän, 
maa-alan, vesistöjen ja luonnon 
monimuotoisuudesta, käytöstä, mukaan 
luettuna hydrologis-morfologiset 
muutokset.

b) luonnonvarojen, erityisesti maaperän, 
maa-alan, vesistöjen ja luonnon 
monimuotoisuudesta, käytöstä.

Or. pl

Tarkistus 489
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kuvaus toimenpiteistä, joilla pyritään 
välttämään merkittävät haitalliset 
ympäristövaikutukset tai 

Poistetaan.
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ennaltaehkäisemään taikka vähentämään 
niitä.

Or. en

Perustelu

Tarpeellisuusselvityksessä on arvioitava tarvetta laatia ympäristövaikutusten arviointi eikä 
sen pitäisi aiheuttaa kohtuutonta rasitetta. Viranomaisten on arvioitava tapauskohtaisesti, 
odotetaanko hankkeen vaikuttavan merkittävästi ympäristöön, perustuen hankkeen toteuttajan 
antamiin tietoihin. Jos vaikutus on merkittävä, on laadittava ympäristövaikutusten arviointi.

Tarkistus 490
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kuvaus toimenpiteistä, joilla pyritään 
välttämään merkittävät haitalliset 
ympäristövaikutukset tai 
ennaltaehkäisemään taikka vähentämään 
niitä.

4. Kuvaus toimenpiteistä, joilla pyritään 
välttämään kaikki merkittävät haitalliset 
ympäristövaikutukset tai 
ennaltaehkäisemään taikka vähentämään 
niitä.

Or. en

Tarkistus 491
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 1 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kuvaus toimenpiteistä, joilla pyritään 
välttämään merkittävät haitalliset 
ympäristövaikutukset tai 
ennaltaehkäisemään taikka vähentämään 

4. Kuvaus toimenpiteistä, joilla pyritään 
välttämään merkittävät haitalliset 
ympäristövaikutukset tai 
ennaltaehkäisemään taikka vähentämään 
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niitä. niitä tarvittaessa. Tämä on erityisen 
merkityksellistä, kun toimenpiteiden 
vaikutuksien tai seurauksien katsotaan 
olevan peruuttamattomia.

Or. en

Tarkistus 492
Christofer Fjellner, Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteisvaikutus muiden hankkeiden ja 
toimien kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On suhteetonta edellyttää, että yhteisvaikutukset otetaan huomioon.

Tarkistus 493
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteisvaikutus muiden hankkeiden ja 
toimien kanssa;

b) yhteisvaikutus muiden hankkeiden 
kanssa, joille on myönnetty lupa, siinä 
määrin kuin ne sijaitsevat 
maantieteellisellä alueella, johon 
vaikutukset todennäköisesti kohdistuvat, 
eivätkä ne ole vielä rakennus- tai 
toimintavaiheessa, ilman, että olisi 
olemassa velvoitetta ottaa huomioon 
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muita kuin olemassa olevia tai julkisesti 
saatavilla olevia tietoja näistä hankkeista;

Or. en

Perustelu

Sana ”toimi” on liian laaja-alainen ja epämääräinen. Riittää, että valvotaan hankkeen 
yhteisvaikutusta muiden toimien kanssa, jotka täyttävät hankkeen määritelmän. Riittää, että 
valvotaan hankkeen yhteisvaikutusta muiden hankkeiden kanssa, joille on myönnetty lupa, 
siinä määrin kuin ne sijaitsevat maantieteellisellä alueella, johon vaikutukset todennäköisesti 
kohdistuvat, eivätkä ne ole vielä rakennus- tai toimintavaiheessa. Ei ole olemassa velvoitetta 
ottaa huomioon muita kuin olemassa olevia tai julkisesti saatavilla olevia tietoja näistä 
hankkeista.

Tarkistus 494
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) yhteisvaikutus muiden hankkeiden ja 
toimien kanssa;

b) yhteisvaikutus muiden hankkeiden 
kanssa;

Or. fr

Perustelu

Termi ”toimet” pitää sisällään liian laajan ja epätarkan soveltamisalan.

Tarkistus 495
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnonvarojen, erityisesti maa-alan, c) luonnonvarojen, erityisesti maa-alan, 
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maaperän, vesistöjen ja luonnon 
monimuotoisuuden käyttö, mukaan 
luettuna hydrologis-morfologiset 
muutokset;

maaperän, vesistöjen ja luonnon 
monimuotoisuuden käyttö;

Or. pl

Tarkistus 496
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnonvarojen, erityisesti maa-alan, 
maaperän, vesistöjen ja luonnon 
monimuotoisuuden, käyttö, mukaan 
luettuna hydrologis-morfologiset 
muutokset;

c) luonnonvarojen, erityisesti maa-alan, 
maaperän, vesistöjen ja luonnon 
monimuotoisuuden, käyttö;

Or. en

Perustelu

Hydrologis-morfologinen muutos ei ole luonnonvara.

Tarkistus 497
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) luonnonvarojen, erityisesti maa-alan, 
maaperän, vesistöjen ja luonnon 
monimuotoisuuden, käyttö, mukaan 
luettuna hydrologis-morfologiset 
muutokset;

c) luonnonvarojen, erityisesti maa-alan, 
maaperän, pohjamaan, vesistöjen ja 
luonnon monimuotoisuuden, käyttö, 
mukaan luettuna hydrologis-morfologiset 
muutokset;



PE510.872v01-00 26/77 AM\937207FI.doc

FI

Or. lt

Tarkistus 498
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ympäristön pilaantuminen ja haitat; e) ympäristön pilaantuminen, mukaan 
lukien melusaaste sekä mahdolliset 
terveysvaikutukset ja/tai muut haitat;

Or. es

Tarkistus 499
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) ympäristön pilaantuminen ja haitat; e) ympäristön pilaantuminen ja haitat 
(epäpuhtauspäästöt, melu, tärinä, valo, 
kuumuus ja säteily);

Or. en

Perustelu

Liitteessä IV olevan 5 kohdan c alakohtaan mukauttamiseksi.

Tarkistus 500
Holger Krahmer, Britta Reimers

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
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Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) luonnonkatastrofiriskit ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamien katastrofien 
riskit sekä onnettomuusriski ottaen 
erityisesti huomioon hydrologis-
morfologiset muutokset, käytetyt aineet, 
tekniikat tai elävät organismit, maaperän 
ja pohjamaan erityinen tila tai 
vaihtoehtoinen käyttö sekä onnettomuus-
tai katastrofiriskien todennäköisyys ja 
hankkeen alttius näille riskeille;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 501
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) luonnonkatastrofiriskit ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamien katastrofien 
riskit sekä onnettomuusriski ottaen 
erityisesti huomioon hydrologis-
morfologiset muutokset, käytetyt aineet, 
tekniikat tai elävät organismit, maaperän 
ja pohjamaan erityinen tila tai 
vaihtoehtoinen käyttö sekä onnettomuus-
tai katastrofiriskien todennäköisyys ja 
hankkeen alttius näille riskeille;

f) onnettomuusriski ottaen erityisesti 
huomioon käytetyt aineet, tekniikat tai 
elävät organismit.

Or. en

Perustelu

Tarpeellisuusselvityksen odotetaan vastaavan kysymykseen siitä, onko tarpeen panna 
täytäntöön ympäristövaikutuksien arviointiprosessi kokonaisuudessaan, joten käytettyjen 
valintaperusteiden olisi oltava tarkoituksenmukaisia ja saatavilla tässä vaiheessa.
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Tarkistus 502
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) luonnonkatastrofiriskit ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamien katastrofien 
riskit sekä onnettomuusriski ottaen 
erityisesti huomioon hydrologis-
morfologiset muutokset, käytetyt aineet, 
tekniikat tai elävät organismit, maaperän ja 
pohjamaan erityinen tila tai vaihtoehtoinen 
käyttö sekä onnettomuus- tai 
katastrofiriskien todennäköisyys ja 
hankkeen alttius näille riskeille;

f) onnettomuusriski ottaen tarvittaessa
erityisesti huomioon hydrologis-
morfologiset muutokset, käytetyt aineet, 
tekniikat tai elävät organismit, maaperän ja 
pohjamaan erityinen tila tai vaihtoehtoinen 
käyttö;

Or. en

Perustelu

Tarpeellisuusselvityksen ei pitäisi ulottua onnettomuuksien aiheuttamia ympäristövaikutuksia 
pitemmälle.

Tarkistus 503
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) luonnonkatastrofiriskit ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamien katastrofien riskit 
sekä onnettomuusriski ottaen erityisesti 
huomioon hydrologis-morfologiset 
muutokset, käytetyt aineet, tekniikat tai 
elävät organismit, maaperän ja pohjamaan 

f) luonnonkatastrofiriskit ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamien katastrofien riskit 
sekä onnettomuusriski ottaen erityisesti 
käytetyt aineet, tekniikat tai elävät 
organismit, maaperän ja pohjamaan 
erityinen tila tai vaihtoehtoinen käyttö sekä 
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erityinen tila tai vaihtoehtoinen käyttö sekä 
onnettomuus- tai katastrofiriskien 
todennäköisyys ja hankkeen alttius näille 
riskeille;

onnettomuus- tai katastrofiriskien 
todennäköisyys ja hankkeen alttius näille 
riskeille;

Or. pl

Tarkistus 504
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) luonnonkatastrofiriskit ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamien katastrofien riskit 
sekä onnettomuusriski ottaen erityisesti 
huomioon hydrologis-morfologiset 
muutokset, käytetyt aineet, tekniikat tai 
elävät organismit, maaperän ja pohjamaan 
erityinen tila tai vaihtoehtoinen käyttö sekä 
onnettomuus- tai katastrofiriskien 
todennäköisyys ja hankkeen alttius näille 
riskeille;

f) luonnonkatastrofiriskit ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamien katastrofien riskit 
sekä onnettomuusriski ottaen erityisesti 
huomioon hydrologis-morfologiset 
muutokset, käytetyt aineet, tekniikat tai 
elävät organismit, maaperän ja pohjamaan 
erityinen tila tai vaihtoehtoinen käyttö; on 
tarkasteltava niitä tapahtumia, joita 
asiallisen arvion perusteella voidaan pitää 
hanketyypille luonteenomaisina; 

Or. de

Tarkistus 505
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) luonnonkatastrofiriskit ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamien katastrofien riskit 
sekä onnettomuusriski ottaen erityisesti 
huomioon hydrologis-morfologiset 

f) luonnonkatastrofiriskit ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamien katastrofien riskit 
sekä onnettomuusriski ottaen erityisesti 
huomioon hydrologis-morfologiset 
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muutokset, käytetyt aineet, tekniikat tai 
elävät organismit, maaperän ja pohjamaan 
erityinen tila tai vaihtoehtoinen käyttö sekä 
onnettomuus- tai katastrofiriskien 
todennäköisyys ja hankkeen alttius näille 
riskeille;

muutokset, käytetyt aineet, tekniikat tai 
elävät organismit, maaperän ja pohjamaan 
erityinen tila tai vaihtoehtoinen käyttö, 
paikalliset maantieteelliset piirteet sekä 
onnettomuus- tai katastrofiriskien 
todennäköisyys ja hankkeen alttius näille 
riskeille;

Or. lt

Tarkistus 506
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) hankkeen vaikutukset 
ilmastonmuutokseen 
(kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat 
peräisin muun muassa maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsäteollisuudesta), hankkeen kyky 
parantaa ympäristöhäiriöiden sietokykyä 
sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset 
hankkeeseen (esimerkiksi muuttuvien 
ilmasto-olojen huomioon ottaminen 
hankkeessa);

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 507
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) hankkeen vaikutukset g) hankkeen vaikutukset paikalliseen 



AM\937207FI.doc 31/77 PE510.872v01-00

FI

ilmastonmuutokseen 
(kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat 
peräisin muun muassa maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsäteollisuudesta), hankkeen kyky 
parantaa ympäristöhäiriöiden sietokykyä 
sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset 
hankkeeseen (esimerkiksi muuttuvien 
ilmasto-olojen huomioon ottaminen 
hankkeessa);

ilmastoon, hankkeen kyky parantaa 
ympäristöhäiriöiden sietokykyä sekä 
ilmastonmuutoksen vaikutukset 
hankkeeseen (esimerkiksi muuttuvien 
ilmasto-olojen huomioon ottaminen 
hankkeessa);

Or. de

Perustelu

Vertaa 3 artiklaan esitetty tarkistus.

Tarkistus 508
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) hankkeen vaikutukset 
ilmastonmuutokseen 
(kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat 
peräisin muun muassa maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsäteollisuudesta), hankkeen kyky 
parantaa ympäristöhäiriöiden sietokykyä 
sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset 
hankkeeseen (esimerkiksi muuttuvien 
ilmasto-olojen huomioon ottaminen 
hankkeessa);

g) hankkeen vaikutukset ilmastoon 
(kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat 
peräisin muun muassa maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsäteollisuudesta).

Or. en

Tarkistus 509
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) hankkeen vaikutukset 
ilmastonmuutokseen 
(kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat 
peräisin muun muassa maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsäteollisuudesta), hankkeen kyky 
parantaa ympäristöhäiriöiden sietokykyä 
sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset 
hankkeeseen (esimerkiksi muuttuvien 
ilmasto-olojen huomioon ottaminen 
hankkeessa);

g) hankkeen vaikutukset 
ilmastonmuutokseen 
(kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat 
peräisin muun muassa maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsäteollisuudesta);

Or. it

Tarkistus 510
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta– g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) hankkeen vaikutukset 
ilmastonmuutokseen
(kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat 
peräisin muun muassa maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsäteollisuudesta), hankkeen kyky 
parantaa ympäristöhäiriöiden sietokykyä 
sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset 
hankkeeseen (esimerkiksi muuttuvien 
ilmasto-olojen huomioon ottaminen 
hankkeessa);

g) hankkeen vaikutukset ilmastoon
(kasvihuonekaasupäästöt, jotka ovat 
peräisin muun muassa maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsäteollisuudesta), hankkeen kyky 
parantaa ympäristöhäiriöiden sietokykyä 
sekä ilmastonmuutoksen vaikutukset 
hankkeeseen (esimerkiksi muuttuvien 
ilmasto-olojen huomioon ottaminen 
hankkeessa);

Or. pl
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Tarkistus 511
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) hankkeen vaikutukset ympäristöön, 
erityisesti maa-alaan (asutusalueiden 
lisääntyminen ajan myötä – maa-alan 
infrastruktuurikäyttö), maaperään 
(orgaaninen aines, maaperän eroosio 
sekä maaperän tiivistyminen ja 
sulkeminen), vesistöihin (määrä ja laatu), 
ilmaan ja luonnon monimuotoisuuteen 
(populaatioiden laatu ja määrä sekä 
ekosysteemien huonontuminen ja 
pirstaloituminen);

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 512
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) hankkeen vaikutukset ympäristöön, 
erityisesti maa-alaan (asutusalueiden 
lisääntyminen ajan myötä – maa-alan 
infrastruuktuurikäyttö), maaperään 
(orgaaninen aines, maaperän eroosio 
sekä maaperän tiivistyminen ja 
sulkeminen), vesistöihin (määrä ja laatu), 
ilmaan ja luonnon monimuotoisuuteen
(populaatioiden laatu ja määrä sekä 
ekosysteemien huonontuminen ja 
pirstaloituminen);

h) hankkeen vaikutukset ympäristöön, 
erityisesti maaperään, vesistöihin (määrä ja 
laatu), ilmaan ja luonnon 
monimuotoisuuteen.
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Or. en

Tarkistus 513
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) hankkeen vaikutukset ympäristöön, 
erityisesti maa-alaan (asutusalueiden 
lisääntyminen ajan myötä – maa-alan 
infrastruuktuurikäyttö), maaperään 
(orgaaninen aines, maaperän eroosio sekä 
maaperän tiivistyminen ja sulkeminen), 
vesistöihin (määrä ja laatu), ilmaan ja 
luonnon monimuotoisuuteen 
(populaatioiden laatu ja määrä sekä 
ekosysteemien huonontuminen ja 
pirstaloituminen);

h) hankkeen vaikutukset ympäristöön, 
erityisesti maa- ja metsätalouden 
hyötymaan käyttöönoton ja häviämisen 
kautta maa-alaan (asutusalueiden 
lisääntyminen ajan myötä – maa-alan 
infrastruktuurikäyttö), maaperään 
(orgaaninen aines, maaperän eroosio sekä 
maaperän tiivistyminen ja sulkeminen), 
vesistöihin (määrä ja laatu), ilmaan ja 
luonnon monimuotoisuuteen 
(populaatioiden laatu ja määrä sekä 
ekosysteemien huonontuminen ja 
pirstaloituminen);

Or. de

Perustelu

Komission tavoitteena on sisällyttää hankkeen vaikutukset maa-alaan ensiksi 
ympäristövaikutusten arviointiperusteena. Tarkistuksessa korostetaan myös selvästi, että 
kyseessä on sekä maankäytön välttämisen laadullinen aspekti että maaperän suojelu 
tuotantokapasiteetin ylläpitämisen kannalta. Saksankielinen termi Landnahme tarkoittaa 
lähinnä maan haltuunottoa, ja väärinkäsitysten välttämiseksi sitä ei ole syytä käyttää tässä 
yhteydessä (tämä on jätetty kääntämättä komission ehdotuksen suomennoksessa, joten 
tarkistus ei tältä osin vaikuta suomennokseen).

Tarkistus 514
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
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Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) hankkeen vaikutukset ympäristöön, 
erityisesti maa-alaan (asutusalueiden 
lisääntyminen ajan myötä – maa-alan 
infrastruuktuurikäyttö), maaperään 
(orgaaninen aines, maaperän eroosio sekä 
maaperän tiivistyminen ja sulkeminen), 
vesistöihin (määrä ja laatu), ilmaan ja 
luonnon monimuotoisuuteen 
(populaatioiden laatu ja määrä sekä 
ekosysteemien huonontuminen ja 
pirstaloituminen);

h) hankkeen vaikutukset ympäristöön, 
erityisesti maa-alaan (asutusalueiden 
lisääntyminen ajan myötä – maa-alan 
infrastruktuurikäyttö), maaperään 
(orgaaninen aines, maaperän eroosio sekä 
maaperän tiivistyminen ja sulkeminen), 
vesistöihin (määrä ja laatu), mahdollisesti 
myös maanalaisiin vesistöihin, ilmaan ja 
luonnon monimuotoisuuteen 
(populaatioiden laatu ja määrä sekä 
ekosysteemien huonontuminen ja 
pirstaloituminen);

Or. en

Tarkistus 515
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) hankkeen vaikutukset ympäristöön, 
erityisesti maa-alaan (asutusalueiden 
lisääntyminen ajan myötä – maa-alan 
infrastruuktuurikäyttö), maaperään 
(orgaaninen aines, maaperän eroosio sekä 
maaperän tiivistyminen ja sulkeminen), 
vesistöihin (määrä ja laatu), ilmaan ja 
luonnon monimuotoisuuteen 
(populaatioiden laatu ja määrä sekä 
ekosysteemien huonontuminen ja 
pirstaloituminen);

h) hankkeen vaikutukset ympäristöön, 
erityisesti maa-alaan (asutusalueiden 
lisääntyminen ajan myötä – maa-alan 
infrastruktuurikäyttö), maaperään 
(orgaaninen aines, maaperän eroosio sekä 
maaperän tiivistyminen ja sulkeminen), 
vesistöihin (määrä ja laatu), ilmaan (ilman 
epäpuhtauksien päästöt ja ilman laatu) ja 
luonnon monimuotoisuuteen 
(populaatioiden laatu ja määrä sekä 
ekosysteemien huonontuminen ja 
pirstaloituminen);

Or. en
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Tarkistus 516
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ihmisten terveydelle koituvat riskit 
(esimerkiksi veden tai ilman 
pilaantumisen johdosta);

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 517
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ihmisten terveydelle koituvat riskit
(esimerkiksi veden tai ilman 
pilaantumisen johdosta);

i) ihmisten terveydelle koituvat riskit;

Or. en

Tarkistus 518
Sabine Wils, João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ihmisten terveydelle koituvat riskit 
(esimerkiksi veden tai ilman pilaantumisen 

i) ihmisten terveydelle koituvat riskit
(esimerkiksi veden tai ilman pilaantumisen 
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johdosta); tai melun johdosta);

Or. en

Perustelu

Melu on terveydelle haitallista. Tästä syystä terveysriskin aiheuttava melu olisi lisättävä 
hankkeiden valintaperusteiden luetteloon.

Tarkistus 519
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ihmisten terveydelle koituvat riskit
(esimerkiksi veden tai ilman pilaantumisen 
johdosta);

i) ihmisten terveydelle koituvat riskit 
(esimerkiksi veden tai ilman pilaantumisen 
taikka melun johdosta);

Or. de

Tarkistus 520
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) hankkeet vaikutukset 
kulttuuriperintöön ja maisemaan.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 521
Andrés Perelló Rodríguez
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Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Directive 2011/92/EU
Liite III – 1 kohta – j a alakohta

Komission teksti Tarkistus

j a) asianomaisen väestön ja 
asianomaisten paikallisviranomaisten 
siihen mennessä esittämien valitusten 
huomioon ottaminen.

Or. es

Tarkistus 522
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) nykyinen ja suunniteltu maankäyttö, 
mukaan luettuna maa-alan ottaminen 
infrastruktuurikäyttöön ja 
pirstaloituminen;

a) nykyinen ja suunniteltu maankäyttö;

Or. en

Tarkistus 523
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) alueen luonnonvarojen (maaperä, maa-
ala, vesistöt ja luonnon monimuotoisuus) 

b) alueen luonnonvarojen (maaperä, 
vesistöt ja luonnon monimuotoisuus) 
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suhteellinen runsaus, saatavuus, laatu ja 
uudistumiskyky;

suhteellinen runsaus, saatavuus, laatu ja 
uudistumiskyky;

Or. en

Tarkistus 524
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 2 kohta – c alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

iii a) alueet, joilla on mahdollinen 
merkittävä tulvariski;

Or. en

Perustelu

Tarpeellisuusselvityksen olisi katettava alueet, joilla on mahdollinen merkittävä tulvariski.

Tarkistus 525
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 2 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) luonnonsuojelualueet ja luonnonpuistot, 
pysyvät laitumet ja luonnonarvoltaan 
merkittävät maatalousalueet,

iv) luonnonsuojelualueet ja luonnonpuistot,

Or. en

Perustelu

Pysyviä laitumia ja luonnonarvoltaan merkittäviä maatalousalueita koskevasta kysymyksestä 
ei ole vielä päästy sopimukseen EU:ssa, joten ehdotettua tarkistusta ei voida hyväksyä.
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Tarkistus 526
Andrea Zanoni

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 2 kohta – c alakohta – iv alakohta

Komission teksti Tarkistus

iv) luonnonsuojelualueet ja luonnonpuistot, 
pysyvät laitumet ja luonnonarvoltaan 
merkittävät maatalousalueet,

iv) luonnonsuojelualueet ja luonnonpuistot, 
pysyvät laitumet ja ympäristön kannalta 
arvokkaat laitumet, luonnonarvoltaan 
merkittävät maatalousalueet,

Or. en

Perustelu

Joissakin tapauksissa ympäristön kannalta arvokkaat laitumet suljetaan 
ympäristövaikutuksien arvioinnin ulkopuolelle ja menetetään johtuen niiden kuvailemiseksi 
käytettyjen termien kapea-alaisesta tulkinnasta tai siitä syystä, että alueet jäävät alle 
asetettujen kynnysarvojen. ”Ympäristön kannalta arvokkaiden laitumien” sisällyttämisellä ja 
sen varmistamisella, että asetetut kynnysarvot ilmentävät tällaisten alueiden 
runsaslukuisuutta ja keskimääräistä kokoa kansallisessa kehyksessä, olisi taattava 
mainittujen alueiden ympäristöllisen arvon asianmukainen huomioon ottaminen.

Tarkistus 527
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 2 kohta – c alakohta – v alakohta

Komission teksti Tarkistus

v) jäsenvaltioiden lainsäädännössä 
luokitellut tai suojellut alueet, 
jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/147/ETY ja 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
perusteella määrittelemät Natura 2000 -
alueet sekä kansainvälisillä 

v) jäsenvaltioiden lainsäädännössä 
luokitellut tai suojellut alueet, 
jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/147/ETY ja 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
perusteella määrittelemät Natura 2000 -
alueet sekä kansainvälisillä 



AM\937207FI.doc 41/77 PE510.872v01-00

FI

yleissopimuksilla suojellut alueet, yleissopimuksilla suojellut alueet, 
edellyttäen, että jäsenvaltiot ovat 
ratifioineet mainitut yleissopimukset,

Or. en

Perustelu

Tarpeellisuusselvitykseen olisi sisällytettävä ainoastaan jäsenvaltion ratifioimat 
kansainväliset yleissopimukset.

Tarkistus 528
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 2 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) alueet, joilla ei ole noudatettu tai 
todennäköisesti ei noudateta unionin 
lainsäädännössä säädettyjä 
ympäristölaatustandardeja, jotka ovat 
hankkeen kannalta tärkeät,

vi) alueet, joilla ei ole noudatettu unionin 
lainsäädännössä säädettyjä 
ympäristölaatustandardeja, jotka ovat 
hankkeen kannalta tärkeät,

Or. de

Tarkistus 529
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 2 kohta – c alakohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

vi) alueet, joilla ei ole noudatettu tai 
todennäköisesti ei noudateta unionin 
lainsäädännössä säädettyjä 
ympäristölaatustandardeja, jotka ovat 
hankkeen kannalta tärkeät,

vi) alueet, joilla ei noudateta tai 
todennäköisesti ei noudateta unionin 
lainsäädännössä säädettyjä 
ympäristölaatustandardeja, jotka ovat 
hankkeen kannalta tärkeät, sikäli kuin ei 



PE510.872v01-00 42/77 AM\937207FI.doc

FI

saavuteta kokonaisvaltaista hyötyä 
ympäristön kannalta,

Or. en

Perustelu

vii) on merkityksetöntä, että laatustandardeja ei ole aiemmin noudatettu. On tärkeämpää 
ottaa huomioon nykyiset tai tulevat noudattamatta jättämiset. Lisäksi nykyinen säännös (vi) 
johtaa klusteroinnin vastaisen politiikan noudattamiseen, vaikka kun asiaa tarkastellaan 
laajemmalta maantieteelliseltä kannalta, laitoksien klusterointi saattaa olla ympäristön 
kannalta hyödyllisempää. Ympäristölaatustandardien paikallinen ylittäminen olisi sallittava, 
edellyttäen, että se johtaa laajemmalta maantieteelliseltä kannalta tarkasteltuna ympäristön 
laadun parantamiseen.

Tarkistus 530
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Directive 2011/92/EU
Liite III – 2 kohta – c alakohta – vii alakohta

Komission teksti Tarkistus

vii) tiheään asutetut alueet, vii) tiheään asutetut ja herkkien alueiden 
(sairaalat, koulut, vanhainkodit ja 
kaikenlaiset alueet, joilla voi asua 
erityisen herkkiä tai haavoittuvia 
väestönosia) läheisyydessä olevat alueet,

Or. es

Tarkistus 531
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 2 kohta – c alakohta – viii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

viii a) kansallisella tai alueellisella 
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lainsäädännöllä suojatut alueet tai paikat.

Or. en

Tarkistus 532
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 2 kohta – c alakohta – viii b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

viii b) maanjäristysherkät alueet tai 
alueet, joilla luonnonkatastrofien riski on 
suuri.

Or. en

Tarkistus 533
Andrea Zanoni

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien merkityksellisten kynnysarvojen 
yhteydessä, joita jäsenvaltiot ottavat 
käyttöön i–viii kohdassa tarkoitettujen 
alueiden tapauksessa, olisi otettava 
erityisesti huomioon mainittujen alueiden 
ympäristöllinen arvo, suhteellinen 
runsaus ja keskimääräinen koko 
kansallisessa kehyksessä.

Or. en

Perustelu

Joissakin tapauksissa ympäristön kannalta arvokkaat laitumet suljetaan 
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ympäristövaikutuksien arvioinnin ulkopuolelle ja menetetään johtuen niiden kuvailemiseksi 
käytettyjen termien kapea-alaisesta tulkinnasta tai siitä syystä, että alueet jäävät alle 
asetettujen kynnysarvojen. ”Ympäristön kannalta arvokkaiden laitumien” sisällyttämisellä ja 
sen varmistamisella, että asetetut kynnysarvot ilmentävät tällaisten alueiden
runsaslukuisuutta ja keskimääräistä kokoa kansallisessa kehyksessä, olisi taattava 
mainittujen alueiden ympäristöllisen arvon asianmukainen huomioon ottaminen.

Tarkistus 534
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 3 kohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

Hankkeiden mahdollisten vaikutusten 
merkitystä on tarkasteltava 1 ja 2 kohdassa 
määriteltyjen kriteerien perusteella ja 
ottaen huomioon erityisesti:

Hankkeiden mahdollisten, 3 artiklassa 
mainittuihin tekijöihin kohdistuvien
vaikutusten merkitystä on tarkasteltava 1 ja 
2 kohdassa määriteltyjen kriteerien 
perusteella ja ottaen huomioon erityisesti:

Or. de

Tarkistus 535
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) vaikutusten alkamisnopeus; Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 536
Richard Seeber
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Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) vaikutusten kasautuminen muiden 
(erityisesti jo olemassa olevien ja/tai 
hyväksyttyjen) hankkeiden vaikutusten 
kanssa riippumatta siitä, onko hankkeilla 
samat vai eri toteuttajat;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 537
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 3 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) vaikutusten kasautuminen muiden 
(erityisesti jo olemassa olevien ja/tai 
hyväksyttyjen) hankkeiden vaikutusten 
kanssa riippumatta siitä, onko hankkeilla 
samat vai eri toteuttajat;

h) vaikutusten kasautuminen muiden 
hankkeiden vaikutusten kanssa, 
hankkeiden, joille on myönnetty lupa, 
siinä määrin kuin ne sijaitsevat 
maantieteellisellä alueella, johon 
vaikutukset todennäköisesti kohdistuvat, 
eivätkä ne ole vielä rakennus- tai 
toimintavaiheessa, ilman, että olisi 
olemassa velvoitetta ottaa huomioon 
muita kuin olemassa olevia tai julkisesti 
saatavilla olevia tietoja näistä hankkeista;

Or. en

Perustelu

Riittää, että valvotaan hankkeen yhteisvaikutusta muiden hankkeiden kanssa, joille on 
myönnetty lupa, siinä määrin kuin ne sijaitsevat maantieteellisellä alueella, johon vaikutukset 
todennäköisesti kohdistuvat, eivätkä ne ole vielä rakennus- tai toimintavaiheessa. Ei ole 
olemassa velvoitetta ottaa huomioon muita kuin olemassa olevia tai julkisesti saatavilla 
olevia tietoja näistä hankkeista.
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Tarkistus 538
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 3 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) ympäristönäkökohdat, joihin 
todennäköisesti kohdistuu merkittäviä 
vaikutuksia;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 539
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) EU:n muun lainsäädännön nojalla 
vaadituista arvioinneista saadut 
ympäristövaikutuksia koskevat tiedot ja 
tulokset;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 540
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 3 kohta – k alakohta
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Komission teksti Tarkistus

k) EU:n muun lainsäädännön nojalla 
vaadituista arvioinneista saadut 
ympäristövaikutuksia koskevat tiedot ja 
tulokset.

k) EU:n muun lainsäädännön nojalla 
vaadituista arvioinneista saadut 
mahdollisten vaikutuksien 
ominaispiirteitä koskevat tiedot ja tulokset.

Or. en

Perustelu

Edellä k kohdassa olisi tarkasteltava mahdollisten vaikutuksien ominaispiirteitä koskevia 
tietoja ja tuloksia yleisten ympäristövaikutuksien sijaan (3 kohdan otsikko).

Tarkistus 541
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 3 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) mahdollisuus vähentää vaikutuksia 
tehokkaasti.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 542
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – 3 kohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) mahdollisuus vähentää vaikutuksia 
tehokkaasti.

l) mahdollisuus välttää, ehkäistä tai 
vähentää vaikutuksia tehokkaasti.

Or. en
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Perustelu

Lisätään sanat ”välttää” ja ”ehkäistä” 4 artiklan 5 kohdan c alakohtaan mukautumiseksi.

Tarkistus 543
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Directive 2011/92/EU
Liite III – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. STANDARDOINTI
Niillä talouden aloilla, joilla sen 
katsotaan olevan tarpeen, ja jotta voidaan 
asteittain standardoida 
ympäristövaikutusten arvioinnissa 
sovellettavat menettelyt ja 
arviointiperusteet, komission on 
mahdollisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden 
ja teollisuuden kanssa määritettävä 
hankkeisiin ja laitoksiin sovellettavat 
standardit eurooppalaisesta 
standardoinnista annetun asetuksen
1025/2012 mukaisesti. Tässä on otettava 
koko ajan huomioon (parasta 
käyttökelpoista tekniikkaa koskevat) BAT-
kriteerit.
Alojen standardointi on pitkällinen 
prosessi, joka edellyttää viranomaisten ja 
teollisuuden yhteistyötä ja jossa on 
otettava huomioon paras käyttökelpoinen 
tekniikka (BAT), energiatehokkuus ja 
innovointi.

Or. es

Perustelu

Standardoinnista annetun asetuksen 1025/2012 10 artiklassa tarjotaan mahdollisuus siirtää 
komissiolle toimivaltaa delegoitujen säädösten muodossa.
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Tarkistus 544
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Directive 2011/92/EU
Liite III – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. ALAKOHTAISIA 
ARVIOINTIPERUSTEITA KOSKEVAT 
OHJEET
Arviointiperusteita koskevat ohjeet 
laaditaan kullakin taloudellisen 
toiminnan alalla suoritettavaa 
ympäristövaikutusten arviointia varten, 
mikäli komissio tai jäsenvaltiot pitävät sitä 
tarpeellisena. Tarkoituksena on 
yksinkertaistaa ympäristövaikutusten 
arvioinnissa sovellettavia menettelyjä ja 
lisätä arvioinnin oikeudellista varmuutta 
välttämällä se, että eri toimivaltaiset 
viranomaiset soveltavat arviointiperusteita 
eri tavalla.
Historiallista perintöä ja kulttuuriperintöä 
sekä maisemaa koskeva 
ympäristövaikutusten arviointi toteutetaan 
tiettyjen arviointiperusteiden mukaisesti 
laatimalla ohjeet, joissa neuvotaan, mitkä 
näkökohdat arvioinnissa on otettava 
huomioon.

Or. es

Perustelu

Komission yhdessä teollisuuden ja jäsenvaltioiden kanssa laatimat alakohtaisesti 
sovellettavia arviointiperusteita koskevat ohjeet helpottavat ympäristövaikutusten arviointia 
määrittämällä ne tietyt näkökohdat, jotka kullakin alalla on huomioitava alalla harjoitettavan 
toiminnan perusteella. Projektin hallinnassa ja toteutuksessa keskityttäisiin olennaisiin 
näkökohtiin.

Tarkistus 545
Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Nessa Childers, Vittorio Prodi
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Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus koko hankkeen fyysisistä 
ominaispiirteistä, tarvittaessa myös
hankkeen maanalaisista osista, sekä 
vedenkäyttö- ja maankäyttötarpeesta 
rakennus- ja toimintavaiheessa;

a) kuvaus koko hankkeen fyysisistä 
ominaispiirteistä, tarvittaessa myös 
hankkeen maanalaisista osista, sekä 
vedenkäyttö- ja maankäyttötarpeesta 
rakennus- ja toimintavaiheessa sekä 
purkuvaiheessa;

Or. en

Perustelu

Hankkeen toteuttajan olisi annettava tietoa hankkeen koko elinkaaresta, mukaan lukien 
toiminta ja käytöstä poistaminen.

Tarkistus 546
Cristina Gutiérrez-Cortines, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus koko hankkeen fyysisistä 
ominaispiirteistä, tarvittaessa myös 
hankkeen maanalaisista osista, sekä 
vedenkäyttö- ja maankäyttötarpeesta 
rakennus- ja toimintavaiheessa;

a) kuvaus koko hankkeen fyysisistä 
ominaispiirteistä, tarvittaessa myös 
hankkeen maanalaisista osista, sekä 
vedenkäyttö- ja maankäyttötarpeesta 
rakennus- ja toimintavaiheessa sekä 
tarvittaessa purkuvaiheessa;

Or. en

Tarkistus 547
Richard Seeber



AM\937207FI.doc 51/77 PE510.872v01-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus koko hankkeen fyysisistä 
ominaispiirteistä, tarvittaessa myös 
hankkeen maanalaisista osista, sekä 
vedenkäyttö- ja maankäyttötarpeesta 
rakennus- ja toimintavaiheessa;

a) kuvaus koko hankkeen fyysisistä 
ominaispiirteistä, tarvittaessa myös 
hankkeen maanalaisista osista, 
mahdollisista purkutöistä sekä 
vedenkäyttö- ja maankäyttötarpeesta 
rakennus- ja toimintavaiheessa;

Or. de

Tarkistus 548
Cristina Gutiérrez-Cortines, Kriton Arsenis, Andrea Zanoni, Pilar Ayuso

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

Komission teksti Tarkistus

a a) kuvaus energiakustannuksista, 
purkamisesta johtuvista jätteen 
kierrätyskustannuksista sekä 
ylimääräisten luonnonvarojen 
kulutuksesta purkuhanketta 
toteutettaessa;

Or. en

Tarkistus 549
Struan Stevenson

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

b) kuvaus tuotantoprosessien tärkeimmistä 
ominaispiirteistä, esimerkiksi hankkeessa 
käytettävien materiaalien, energian ja 
luonnonvarojen (myös vesistöt, maa-ala, 
maaperä ja luonnon monimuotoisuus) 
luonteesta ja määrästä;

b) kuvaus tuotantoprosessien tärkeimmistä 
ominaispiirteistä, esimerkiksi hankkeessa 
käytettävien materiaalien, energian ja 
luonnonvarojen (myös vesistöt, maaperä ja 
luonnon monimuotoisuus) luonteesta ja 
määrästä;

Or. en

Tarkistus 550
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kuvaus tuotantoprosessien tärkeimmistä 
ominaispiirteistä, esimerkiksi hankkeessa 
käytettävien materiaalien, energian ja 
luonnonvarojen (myös vesistöt, maa-ala, 
maaperä ja luonnon monimuotoisuus) 
luonteesta ja määrästä;

b) kuvaus tuotantoprosessien tärkeimmistä 
ominaispiirteistä, esimerkiksi teknisistä 
valmiuksista, hankkeessa käytettävien 
materiaalien, energian ja luonnonvarojen 
(myös vesistöt, maa-ala, maaperä ja 
luonnon monimuotoisuus) luonteesta ja 
määrästä;

Or. en

Perustelu

Valiokunta ehdotti, että 5 artiklan 1 kohtaan sisällytetään hankkeen sijainti (d) ja tekniset 
valmiudet (a). Ehdotetun 5 artiklan 1 kohdan yksinkertaistamiseksi hankkeen sijainti ja 
tekniset valmiudet voidaan lisätä liitteeseen IV.

Tarkistus 551
Marianne Thyssen

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

Komission teksti Tarkistus

c a) hankkeen sijainti.

Or. en

Perustelu

Valiokunta ehdotti, että 5 artiklan 1 kohtaan sisällytetään hankkeen sijainti (d) ja tekniset 
valmiudet (a). Ehdotetun 5 artiklan 1 kohdan yksinkertaistamiseksi hankkeen sijainti ja 
tekniset valmiudet voidaan lisätä liitteeseen IV.

Tarkistus 552
Gaston Franco

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuvaus tarkasteltujen vaihtoehtojen 
teknisistä, toteutuspaikkaa koskevista tai 
muista näkökohdista (esimerkiksi 
hankkeen suunnittelu, tekniset valmiudet, 
koko ja laajuus), mukaan luettuna 
maininta kaikkein vähiten ympäristöön 
vaikuttavasta vaihtoehdosta ja selostus 
sen valintaan johtaneista tärkeimmistä 
syistä ottaen huomioon 
ympäristövaikutukset.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Ei ole mitään syytä esitellä yksityiskohtaisesti vaihtoehtoista hanketta, jota ei ole hyväksytty 
useista syistä (ympäristöön liittyvät ja taloudelliset), koska sitä ei toteuteta.

Tarkistus 553
Gilles Pargneaux
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Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuvaus tarkasteltujen vaihtoehtojen 
teknisistä, toteutuspaikkaa koskevista tai 
muista näkökohdista (esimerkiksi 
hankkeen suunnittelu, tekniset valmiudet, 
koko ja laajuus), mukaan luettuna 
maininta kaikkein vähiten ympäristöön 
vaikuttavasta vaihtoehdosta ja selostus 
sen valintaan johtaneista tärkeimmistä 
syistä ottaen huomioon 
ympäristövaikutukset.

2. Pääpiirteinen esitys selvitetyistä 
pääasiallisista toimenpidevaihtoehdoista 
ja esityksen hyväksymiseen johtaneista 
syistä ottaen huomioon ympäristö- ja 
terveysvaikutukset.

Or. fr

Perustelu

On syytä täsmentää, ettei hankkeesta vastaavan oleteta toteuttavan vaikutustenarviointia 
hankkeensa jokaisesta vaihtoehdosta.

Tarkistus 554
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuvaus tarkasteltujen vaihtoehtojen 
teknisistä, toteutuspaikkaa koskevista tai 
muista näkökohdista (esimerkiksi 
hankkeen suunnittelu, tekniset valmiudet, 
koko ja laajuus), mukaan luettuna 
maininta kaikkein vähiten ympäristöön 
vaikuttavasta vaihtoehdosta ja selostus sen 
valintaan johtaneista tärkeimmistä syistä 
ottaen huomioon ympäristövaikutukset.

2. Selvitys hankkeesta vastaavan 
tarkastelemien vaihtoehtojen teknisistä, 
toteutuspaikkaa koskevista tai muista 
näkökohdista (esimerkiksi hankkeen 
suunnittelu, tekniset valmiudet, koko ja 
laajuus) ja selostus sen valintaan 
johtaneista tärkeimmistä syistä ottaen 
huomioon ympäristövaikutukset.
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Or. fr

Tarkistus 555
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuvaus tarkasteltujen vaihtoehtojen 
teknisistä, toteutuspaikkaa koskevista tai 
muista näkökohdista (esimerkiksi 
hankkeen suunnittelu, tekniset valmiudet, 
koko ja laajuus), mukaan luettuna 
maininta kaikkein vähiten ympäristöön 
vaikuttavasta vaihtoehdosta ja selostus sen 
valintaan johtaneista tärkeimmistä syistä 
ottaen huomioon ympäristövaikutukset.

2. Kuvaus hankkeen toteuttajan 
tarkastelemien vaihtoehtojen teknisistä, 
toteutuspaikkaa koskevista tai muista 
näkökohdista (esimerkiksi hankkeen 
suunnittelu, tekniset valmiudet, koko ja 
laajuus), ja selostus sen valintaan 
johtaneista tärkeimmistä syistä ottaen 
huomioon ympäristövaikutukset.

Or. de

Perustelu

Ks. viittaukset edellä oleviin tarkistuksiin, esimerkiksi 5 artiklan 1 kohtaan tehtyyn 
tarkistukseen.

Tarkistus 556
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kuvaus tarkasteltujen vaihtoehtojen 
teknisistä, toteutuspaikkaa koskevista tai 
muista näkökohdista (esimerkiksi 
hankkeen suunnittelu, tekniset valmiudet, 
koko ja laajuus), mukaan luettuna 

2. Kuvaus hankkeen toteuttajan 
realistisiksi arvioimien vaihtoehtojen 
teknisistä, toteutuspaikkaa koskevista tai 
muista näkökohdista (esimerkiksi 
hankkeen suunnittelu, tekniset valmiudet, 
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maininta kaikkein vähiten ympäristöön 
vaikuttavasta vaihtoehdosta ja selostus sen 
valintaan johtaneista tärkeimmistä syistä 
ottaen huomioon ympäristövaikutukset.

koko ja laajuus), ja selostus sen valintaan 
johtaneista tärkeimmistä syistä ottaen 
huomioon ympäristövaikutukset.

Or. de

Tarkistus 557
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Kuvaus tarkasteltujen vaihtoehtojen 
teknisistä, toteutuspaikkaa koskevista tai 
muista näkökohdista (esimerkiksi 
hankkeen suunnittelu, tekniset valmiudet, 
koko ja laajuus), mukaan luettuna 
maininta kaikkein vähiten ympäristöön 
vaikuttavasta vaihtoehdosta ja selostus sen 
valintaan johtaneista tärkeimmistä syistä 
ottaen huomioon ympäristövaikutukset.

2. Kuvaus ehdotettuun hankkeeseen 
liittyvistä kohtuullisista vaihtoehdoista, 
kuten esimerkiksi tarkasteltujen 
vaihtoehtojen teknisistä, toteutuspaikkaa 
koskevista tai muista näkökohdista 
(esimerkiksi hankkeen suunnittelu, tekniset 
valmiudet, koko ja laajuus) ja selostus sen 
valintaan johtaneista tärkeimmistä syistä 
ottaen huomioon ympäristövaikutukset.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä olisi vahvistettava, että ainoastaan hankkeen erityislaatuisuuden kannalta 
kohtuulliset vaihtoehdot olisi kuvailtava. Ei pitäisi velvoittaa kuvailemaan vaihtoehtoa, jolla 
on vähäisin vaikutus ympäristöön.

Tarkistus 558
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Kuvaus tarkasteltujen vaihtoehtojen 
teknisistä, toteutuspaikkaa koskevista tai 
muista näkökohdista (esimerkiksi 
hankkeen suunnittelu, tekniset valmiudet, 
koko ja laajuus), mukaan luettuna maininta 
kaikkein vähiten ympäristöön vaikuttavasta 
vaihtoehdosta ja selostus sen valintaan 
johtaneista tärkeimmistä syistä ottaen 
huomioon ympäristövaikutukset.

2. Kuvaus tarkasteltujen merkityksellisten 
vaihtoehtojen teknisistä, toteutuspaikkaa 
koskevista tai muista näkökohdista 
(esimerkiksi hankkeen suunnittelu, tekniset 
valmiudet, koko ja laajuus), mukaan 
luettuna maininta kaikkein vähiten 
ympäristöön vaikuttavasta vaihtoehdosta ja 
selostus sen valintaan johtaneista 
tärkeimmistä syistä ottaen huomioon 
ympäristövaikutukset.

Or. en

Tarkistus 559
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuvaus ympäristön nykytilaan liittyvistä 
merkityksellisistä näkökohdista ja 
nykytilan todennäköisestä kehityksestä, 
jos hanketta ei toteuteta (perusskenaario).
Kuvauksen olisi katettava kaikki 
hankkeen kannalta tärkeät olemassa 
olevat ympäristöongelmat, erityisesti ne, 
jotka liittyvät alueisiin, joilla on erityistä 
ympäristöllistä merkitystä, ja 
luonnonvarojen käyttöön.

3. Kuvaus ympäristön nykytilaan liittyvistä 
merkityksellisistä näkökohdista.

Or. fr

Perustelu

On erityisen vaikea ymmärtää syytä skenaarion laatimiseen sellaisten laitosten kohdalla, 
joihin sisältyvät prosessit muuttuvat jatkuvasti.
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Tarkistus 560
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer, Erik Bánki, Horst Schnellhardt, Britta Reimers, 
Sophie Auconie, Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuvaus ympäristön nykytilaan liittyvistä 
merkityksellisistä näkökohdista ja 
nykytilan todennäköisestä kehityksestä, 
jos hanketta ei toteuteta (perusskenaario). 
Kuvauksen olisi katettava kaikki hankkeen 
kannalta tärkeät olemassa olevat 
ympäristöongelmat, erityisesti ne, jotka 
liittyvät alueisiin, joilla on erityistä 
ympäristöllistä merkitystä, ja 
luonnonvarojen käyttöön.

3. Kuvaus ympäristön nykytilaan liittyvistä 
merkityksellisistä näkökohdista. 
Kuvauksen olisi katettava kaikki hankkeen 
kannalta tärkeät olemassa olevat 
ympäristöongelmat, erityisesti ne, jotka 
liittyvät alueisiin, joilla on erityistä 
ympäristöllistä merkitystä, ja 
luonnonvarojen käyttöön.

Or. de

Perustelu

Perusskenaarion kuvaus ei ole toteutettavissa. Ympäristövaikutusten arvioinnin avulla on 
tarkistettava ainoastaan ympäristön tilaan kohdistuvat vaikutukset. Myös tämäntyyppisen 
tarkastelun ehdot ovat epäselvät.

Tarkistus 561
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuvaus ympäristön nykytilaan liittyvistä 
merkityksellisistä näkökohdista ja 
nykytilan todennäköisestä kehityksestä, 
jos hanketta ei toteuteta (perusskenaario). 
Kuvauksen olisi katettava kaikki hankkeen 

3. Kuvaus ympäristön nykytilaan liittyvistä 
merkityksellisistä näkökohdista ennen 
hankkeen toteuttamista (perusskenaario). 
Kuvauksen olisi katettava kaikki hankkeen 
kannalta tärkeät olemassa olevat 
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kannalta tärkeät olemassa olevat 
ympäristöongelmat, erityisesti ne, jotka 
liittyvät alueisiin, joilla on erityistä 
ympäristöllistä merkitystä, ja 
luonnonvarojen käyttöön.

ympäristöongelmat, erityisesti ne, jotka 
liittyvät alueisiin, joilla on erityistä 
ympäristöllistä merkitystä, ja 
luonnonvarojen käyttöön.

Or. en

Perustelu

Perusskenaariota olisi pidettävä referenssinä, kun arvioidaan hankkeen vaikutusta, 
ympäristön tilan kuvailemiseksi ja vertailemiseksi ennen hankkeen täytäntöönpanoa ja sen 
käynnistymisen jälkeen. Tarkoituksena on arvioida asianmukaisella tavalla tietyn hankkeen 
todellisia ympäristövaikutuksia, mukaan lukien rajoittamistoimien täytäntöönpano, hankkeen
elinkaaren aikana ja sen lopussa.

Tarkistus 562
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuvaus ympäristön nykytilaan liittyvistä 
merkityksellisistä näkökohdista ja 
nykytilan todennäköisestä kehityksestä, jos 
hanketta ei toteuteta (perusskenaario). 
Kuvauksen olisi katettava kaikki hankkeen 
kannalta tärkeät olemassa olevat 
ympäristöongelmat, erityisesti ne, jotka 
liittyvät alueisiin, joilla on erityistä 
ympäristöllistä merkitystä, ja 
luonnonvarojen käyttöön.

3. Kuvaus ympäristön nykytilaan liittyvistä 
merkityksellisistä näkökohdista ennen 
hankkeen toteuttamista ja nykytilan 
todennäköisestä kehityksestä, jos hanketta 
ei toteuteta (perusskenaario). Kuvauksen 
olisi katettava kaikki hankkeen kannalta 
tärkeät olemassa olevat 
ympäristöongelmat, erityisesti ne, jotka 
liittyvät alueisiin, joilla on erityistä 
ympäristöllistä merkitystä, ja 
luonnonvarojen käyttöön.

Or. en

Tarkistus 563
Marianne Thyssen
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Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuvaus ympäristön nykytilaan liittyvistä 
merkityksellisistä näkökohdista ja 
nykytilan todennäköisestä kehityksestä, jos 
hanketta ei toteuteta (perusskenaario). 
Kuvauksen olisi katettava kaikki hankkeen 
kannalta tärkeät olemassa olevat 
ympäristöongelmat, erityisesti ne, jotka 
liittyvät alueisiin, joilla on erityistä 
ympäristöllistä merkitystä, ja 
luonnonvarojen käyttöön.

3. Kuvaus ympäristön nykytilaan liittyvistä 
merkityksellisistä näkökohdista ja 
nykytilan todennäköisestä kehityksestä, jos 
hanketta ei toteuteta (perusskenaario). 
Kuvauksen olisi katettava kaikki hankkeen 
kannalta tärkeät olemassa olevat 
ympäristöongelmat, kuten ne, jotka 
liittyvät alueisiin, joilla on erityistä 
ympäristöllistä merkitystä, ja 
luonnonvarojen käyttöön.

Or. en

Tarkistus 564
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kuvaus siihen ympäristöön liittyvistä 
näkökohdista, johon ehdotetulla hankkeella 
on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia, 
mukaan luettuina erityisesti väestö, 
ihmisten terveys, eläimistö, kasvisto, 
luonnon monimuotoisuus ja ympäristön 
tarjoamat ekosysteemipalvelut, maa-ala 
(maa-alan ottaminen 
infrastruktuurikäyttöön), maaperä 
(orgaaninen aines, maaperän eroosio sekä 
maaperän tiivistyminen ja sulkeminen), 
vesistöt (määrä ja laatu), ilma, ilmastolliset 
tekijät, ilmastonmuutos 
(kasvihuonekaasupäästöt, myös 
maankäytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt, maankäytön 

4. Kuvaus siihen ympäristöön liittyvistä 
näkökohdista, johon ehdotetulla hankkeella 
on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia, 
mukaan luettuina erityisesti väestö, 
ihmisten terveys, eläimistö, kasvisto, 
luonnon monimuotoisuus, maa-ala (maa-
alan ottaminen infrastruktuurikäyttöön), 
maaperä (orgaaninen aines, maaperän 
eroosio sekä maaperän tiivistyminen ja 
sulkeminen), vesistöt (määrä ja laatu), 
ilma, ilmastolliset tekijät, aineelliset 
hyödykkeet, kulttuuriperintö, mukaan 
luettuna arkkitehtoninen ja arkeologinen 
kulttuuriperintö, ja maisema. Tähän 
kuvaukseen olisi sisällytettävä edellä 
mainittujen tekijöiden keskinäiset suhteet 
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muutos ja metsäteollisuus, 
rajoittamispotentiaali, 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
kannalta tärkeät vaikutukset, jos 
hankkeessa otetaan huomioon 
ilmastonmuutokseen liittyvät riskit),
aineelliset hyödykkeet, kulttuuriperintö, 
mukaan luettuna arkkitehtoninen ja 
arkeologinen kulttuuriperintö, ja maisema. 
Tähän kuvaukseen olisi sisällytettävä 
edellä mainittujen tekijöiden keskinäiset 
suhteet sekä niiden altistuminen, herkkyys 
ja sietokyky suhteessa 
luonnonkatastrofiriskeihin ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamiin katastrofiriskeihin.

sekä niiden altistuminen, herkkyys ja 
sietokyky suhteessa 
luonnonkatastrofiriskeihin ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamiin katastrofiriskeihin.

Or. de

Tarkistus 565
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kuvaus siihen ympäristöön liittyvistä 
näkökohdista, johon ehdotetulla 
hankkeella on todennäköisesti merkittäviä 
vaikutuksia, mukaan luettuina erityisesti 
väestö, ihmisten terveys, eläimistö, 
kasvisto, luonnon monimuotoisuus ja 
ympäristön tarjoamat 
ekosysteemipalvelut, maa-ala (maa-alan 
ottaminen infrastruktuurikäyttöön), 
maaperä (orgaaninen aines, maaperän 
eroosio sekä maaperän tiivistyminen ja 
sulkeminen), vesistöt (määrä ja laatu), 
ilma, ilmastolliset tekijät, ilmastonmuutos 
(kasvihuonekaasupäästöt, myös 
maankäytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt, maankäytön 
muutos ja metsäteollisuus, 
rajoittamispotentiaali, ilmastonmuutokseen 

4. Kuvaus siihen ympäristöön liittyvistä 
tekijöistä, johon ehdotetulla hankkeella on 
todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia, 
mukaan luettuina erityisesti väestö, 
ihmisten terveys, eläimistö, kasvisto, 
luonnon monimuotoisuus, maa-ala (maa-
alan ottaminen infrastruktuurikäyttöön), 
maaperä (orgaaninen aines, maaperän 
eroosio sekä maaperän tiivistyminen ja 
sulkeminen), vesistöt (määrä ja laatu), 
ilma, ilmastolliset tekijät, ilmastonmuutos 
(kasvihuonekaasupäästöt, myös 
maankäytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt, maankäytön 
muutos ja metsäteollisuus, 
rajoittamispotentiaali, ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen kannalta tärkeät vaikutukset, 
jos hankkeessa otetaan huomioon 
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sopeutumisen kannalta tärkeät vaikutukset, 
jos hankkeessa otetaan huomioon 
ilmastonmuutokseen liittyvät riskit), 
aineelliset hyödykkeet, kulttuuriperintö, 
mukaan luettuna arkkitehtoninen ja 
arkeologinen kulttuuriperintö, ja maisema.
Tähän kuvaukseen olisi sisällytettävä 
edellä mainittujen tekijöiden keskinäiset 
suhteet sekä niiden altistuminen, herkkyys 
ja sietokyky suhteessa 
luonnonkatastrofiriskeihin ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamiin 
katastrofiriskeihin.

ilmastonmuutokseen liittyvät riskit), 
aineelliset hyödykkeet, kulttuuriperintö, 
mukaan luettuna arkkitehtoninen ja 
arkeologinen kulttuuriperintö, ja maisema.
Tämän kuvauksen olisi katettava edellä 
mainittujen tekijöiden keskinäiset suhteet.

Or. en

Perustelu

Sana ”näkökohdat” korvataan sanalla ”tekijät” kohdan mukauttamiseksi 3 artiklaan. Riittää, 
että arvioidaan luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvia vaikutuksia. Luonnonkatastrofiriskit 
ja ihmisen toiminnan aiheuttamat katastrofiriskit eivät sisälly ympäristövaikutuksien 
arvioinnin soveltamisalaan.

Tarkistus 566
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kuvaus siihen ympäristöön liittyvistä 
näkökohdista, johon ehdotetulla hankkeella 
on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia, 
mukaan luettuina erityisesti väestö, 
ihmisten terveys, eläimistö, kasvisto, 
luonnon monimuotoisuus ja ympäristön 
tarjoamat ekosysteemipalvelut, maa-ala 
(maa-alan ottaminen 
infrastruktuurikäyttöön), maaperä 
(orgaaninen aines, maaperän eroosio sekä 
maaperän tiivistyminen ja sulkeminen), 
vesistöt (määrä ja laatu), ilma, ilmastolliset 
tekijät, ilmastonmuutos 

4. Kuvaus siihen ympäristöön liittyvistä 
näkökohdista, johon ehdotetulla hankkeella 
on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia, 
mukaan luettuina erityisesti väestö, 
ihmisten terveys, eläimistö, kasvisto, 
luonnon monimuotoisuus, maa-ala (maa-
alan ottaminen infrastruktuurikäyttöön), 
maaperä (orgaaninen aines, maaperän 
eroosio sekä maaperän tiivistyminen ja 
sulkeminen), vesistöt (määrä ja laatu), 
ilma, ilmastolliset tekijät, ilmastonmuutos 
(kasvihuonekaasupäästöt, myös 
maankäytöstä aiheutuvat 
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(kasvihuonekaasupäästöt, myös 
maankäytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt, maankäytön 
muutos ja metsäteollisuus, 
rajoittamispotentiaali, ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen kannalta tärkeät vaikutukset, 
jos hankkeessa otetaan huomioon 
ilmastonmuutokseen liittyvät riskit), 
aineelliset hyödykkeet, kulttuuriperintö, 
mukaan luettuna arkkitehtoninen ja 
arkeologinen kulttuuriperintö, ja maisema. 
Tähän kuvaukseen olisi sisällytettävä 
edellä mainittujen tekijöiden keskinäiset 
suhteet sekä niiden altistuminen, herkkyys 
ja sietokyky suhteessa 
luonnonkatastrofiriskeihin ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamiin katastrofiriskeihin.

kasvihuonekaasupäästöt, maankäytön 
muutos ja metsäteollisuus, 
rajoittamispotentiaali, ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen kannalta tärkeät vaikutukset, 
jos hankkeessa otetaan huomioon 
ilmastonmuutokseen liittyvät riskit), 
aineelliset hyödykkeet, kulttuuriperintö, 
mukaan luettuna arkkitehtoninen ja 
arkeologinen kulttuuriperintö, ja maisema. 
Tähän kuvaukseen olisi sisällytettävä 
edellä mainittujen tekijöiden keskinäiset 
suhteet sekä niiden altistuminen, herkkyys 
ja sietokyky suhteessa 
luonnonkatastrofiriskeihin ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamiin katastrofiriskeihin.

Or. en

Tarkistus 567
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Liite 1 – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kuvaus siihen ympäristöön liittyvistä 
näkökohdista, johon ehdotetulla hankkeella 
on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia, 
mukaan luettuina erityisesti väestö, 
ihmisten terveys, eläimistö, kasvisto, 
luonnon monimuotoisuus ja ympäristön 
tarjoamat ekosysteemipalvelut, maa-ala 
(maa-alan ottaminen 
infrastruktuurikäyttöön), maaperä 
(orgaaninen aines, maaperän eroosio sekä 
maaperän tiivistyminen ja sulkeminen), 
vesistöt (määrä ja laatu), ilma, ilmastolliset 
tekijät, ilmastonmuutos 
(kasvihuonekaasupäästöt, myös 
maankäytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt, maankäytön 

4. Kuvaus siihen ympäristöön liittyvistä 
näkökohdista, johon ehdotetulla hankkeella 
on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia, 
mukaan luettuina erityisesti väestö, 
ihmisten terveys, eläimistö, kasvisto, 
luonnon monimuotoisuus ja ympäristön 
tarjoamat ekosysteemipalvelut, maa-ala 
(maa-alan ottaminen 
infrastruktuurikäyttöön), maaperä 
(orgaaninen aines, maaperän eroosio sekä 
maaperän tiivistyminen ja sulkeminen), 
vesistöt (määrä ja laatu), ilma, ilmastolliset 
tekijät, ilmastonmuutos 
(kasvihuonekaasupäästöt, myös 
maankäytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt, maankäytön 
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muutos ja metsäteollisuus,
rajoittamispotentiaali, 
ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
kannalta tärkeät vaikutukset, jos 
hankkeessa otetaan huomioon 
ilmastonmuutokseen liittyvät riskit), 
aineelliset hyödykkeet, kulttuuriperintö, 
mukaan luettuna arkkitehtoninen ja 
arkeologinen kulttuuriperintö, ja maisema. 
Tähän kuvaukseen olisi sisällytettävä 
edellä mainittujen tekijöiden keskinäiset 
suhteet sekä niiden altistuminen, herkkyys 
ja sietokyky suhteessa 
luonnonkatastrofiriskeihin ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamiin katastrofiriskeihin.

muutos ja metsäteollisuus), aineelliset 
hyödykkeet, kulttuuriperintö, mukaan 
luettuna arkkitehtoninen ja arkeologinen 
kulttuuriperintö, ja maisema. Tähän 
kuvaukseen olisi sisällytettävä edellä 
mainittujen tekijöiden keskinäiset suhteet 
sekä niiden altistuminen, herkkyys ja 
sietokyky suhteessa 
luonnonkatastrofiriskeihin ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamiin katastrofiriskeihin.

Or. it

Tarkistus 568
Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kuvaus siihen ympäristöön liittyvistä 
näkökohdista, johon ehdotetulla hankkeella 
on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia, 
mukaan luettuina erityisesti väestö, 
ihmisten terveys, eläimistö, kasvisto, 
luonnon monimuotoisuus ja ympäristön 
tarjoamat ekosysteemipalvelut, maa-ala 
(maa-alan ottaminen 
infrastruktuurikäyttöön), maaperä 
(orgaaninen aines, maaperän eroosio sekä 
maaperän tiivistyminen ja sulkeminen), 
vesistöt (määrä ja laatu), ilma, ilmastolliset 
tekijät, ilmastonmuutos
(kasvihuonekaasupäästöt, myös 
maankäytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt, maankäytön 
muutos ja metsäteollisuus, 
rajoittamispotentiaali, ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen kannalta tärkeät vaikutukset, 
jos hankkeessa otetaan huomioon 

4. . Kuvaus siihen ympäristöön liittyvistä 
näkökohdista, johon ehdotetulla hankkeella 
on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia, 
mukaan luettuina erityisesti väestö, 
ihmisten terveys, eläimistö, kasvisto, 
luonnon monimuotoisuus ja ympäristön 
tarjoamat ekosysteemipalvelut, maa-ala 
(maa-alan ottaminen 
infrastruktuurikäyttöön), maaperä 
(orgaaninen aines, maaperän eroosio sekä 
maaperän tiivistyminen ja sulkeminen), 
vesistöt (määrä ja laatu), ilma, ilmastolliset 
tekijät, ilmasto (kasvihuonekaasupäästöt, 
myös maankäytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt, maankäytön 
muutos ja metsäteollisuus, 
rajoittamispotentiaali, ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen kannalta tärkeät vaikutukset, 
jos hankkeessa otetaan huomioon 
ilmastonmuutokseen liittyvät riskit), 
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ilmastonmuutokseen liittyvät riskit), 
aineelliset hyödykkeet, kulttuuriperintö, 
mukaan luettuna arkkitehtoninen ja 
arkeologinen kulttuuriperintö, ja maisema. 
Tähän kuvaukseen olisi sisällytettävä 
edellä mainittujen tekijöiden keskinäiset 
suhteet sekä niiden altistuminen, herkkyys 
ja sietokyky suhteessa 
luonnonkatastrofiriskeihin ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamiin katastrofiriskeihin.

aineelliset hyödykkeet, kulttuuriperintö, 
mukaan luettuna arkkitehtoninen ja 
arkeologinen kulttuuriperintö, ja maisema. 
Tähän kuvaukseen olisi sisällytettävä 
edellä mainittujen tekijöiden keskinäiset 
suhteet sekä niiden altistuminen, herkkyys 
ja sietokyky suhteessa 
luonnonkatastrofiriskeihin ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamiin katastrofiriskeihin.

Or. pl

Tarkistus 569
Marianne Thyssen

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

Komission teksti Tarkistus

5. Kuvaus ehdotetun hankkeen 
todennäköisesti merkittävistä 
ympäristövaikutuksista, jotka johtuvat 
muun muassa

5. Kuvaus ja arviointi ehdotetun hankkeen 
todennäköisesti merkittävistä 
ympäristövaikutuksista, jotka johtuvat 
muun muassa

Or. en

Perustelu

Hankkeen toteuttajan olisi arvioitava ehdotetun hankkeen vaikutuksia ja tuotava ne esille 
ympäristöraportissa.

Tarkistus 570
Struan Stevenson

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

Komission teksti Tarkistus

b) luonnonvarojen, erityisesti maa-alan, b) merkityksellisten luonnonvarojen 
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maaperän, vesistön, luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön 
tarjoaminen ekosysteemipalvelujen, 
käytöstä ottaen mahdollisimman pitkälle 
huomioon näiden luonnonvarojen 
saatavuus myös muuttuvissa ilmasto-
oloissa;

käytöstä.

Or. en

Tarkistus 571
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

b) luonnonvarojen, erityisesti maa-alan, 
maaperän, vesistön, luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön 
tarjoaminen ekosysteemipalvelujen, 
käytöstä ottaen mahdollisimman pitkälle
huomioon näiden luonnonvarojen 
saatavuus myös muuttuvissa ilmasto-
oloissa;

b) luonnonvarojen, erityisesti maa-alan, 
maaperän, vesistön, luonnon 
monimuotoisuuden käytöstä ottaen 
huomioon näiden luonnonvarojen kestävä 
saatavuus;

Or. de

Tarkistus 572
Marianne Thyssen

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

Komission teksti Tarkistus

b) luonnonvarojen, erityisesti maa-alan, 
maaperän, vesistön, luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön 

b) luonnonvarojen, erityisesti maa-alan, 
maaperän, vesistön, eläimistön, kasviston, 
luonnon monimuotoisuuden käytöstä 
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tarjoaminen ekosysteemipalvelujen, 
käytöstä ottaen mahdollisimman pitkälle 
huomioon näiden luonnonvarojen 
saatavuus myös muuttuvissa ilmasto-
oloissa;

ottaen mahdollisimman pitkälle huomioon 
näiden luonnonvarojen saatavuus myös 
muuttuvissa ilmasto-oloissa;

Or. en

Tarkistus 573
Eija-Riitta Korhola

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

Komission teksti Tarkistus

b) luonnonvarojen, erityisesti maa-alan, 
maaperän, vesistön, luonnon 
monimuotoisuuden ja ympäristön 
tarjoaminen ekosysteemipalvelujen,
käytöstä ottaen mahdollisimman pitkälle 
huomioon näiden luonnonvarojen 
saatavuus myös muuttuvissa ilmasto-
oloissa;

b) luonnonvarojen, erityisesti maa-alan, 
maaperän, vesistön, luonnon 
monimuotoisuuden käytöstä ottaen 
mahdollisimman pitkälle huomioon näiden 
luonnonvarojen saatavuus myös 
muuttuvissa ilmasto-oloissa;

Or. en

Tarkistus 574
Marianne Thyssen

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

Komission teksti Tarkistus

d) ihmisten terveydelle, kulttuuriperinnölle 
tai ympäristölle aiheutuvista riskeistä 
(esimerkiksi onnettomuuksien ja
katastrofien johdosta);

d) ihmisten terveydelle, kulttuuriperinnölle 
tai ympäristölle aiheutuvista riskeistä 
(esimerkiksi onnettomuuksien johdosta);
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Or. en

Tarkistus 575
Richard Seeber

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

Komission teksti Tarkistus

d) ihmisten terveydelle, kulttuuriperinnölle 
tai ympäristölle aiheutuvista riskeistä 
(esimerkiksi onnettomuuksien ja 
katastrofien johdosta);

d) ihmisten terveydelle, kulttuuriperinnölle 
tai ympäristölle aiheutuvista riskeistä, joita 
asianmukaisen arvion perusteella voidaan 
pitää hanketyypille luonteenomaisina 
(esimerkiksi onnettomuuksien ja 
katastrofien johdosta);

Or. de

Tarkistus 576
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

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

Komission teksti Tarkistus

e) yhteisvaikutuksesta muiden hankkeiden 
ja toimien kanssa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 577
Marianne Thyssen

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

Komission teksti Tarkistus

e) yhteisvaikutuksesta muiden hankkeiden 
ja toimien kanssa;

e) yhteisvaikutuksesta muiden hankkeiden 
vaikutusten kanssa, hankkeiden, joille on 
myönnetty lupa, siinä määrin kuin ne 
sijaitsevat maantieteellisellä alueella, 
johon vaikutukset todennäköisesti 
kohdistuvat, eivätkä ne ole vielä 
rakennus- tai toimintavaiheessa, ilman, 
että olisi olemassa velvoitetta ottaa 
huomioon muita kuin olemassa olevia tai 
julkisesti saatavilla olevia tietoja näistä 
hankkeista;

Or. en

Perustelu

On perusteetonta tarkastella muita näkökohtia kuin hankkeen yhteisvaikutusta muiden 
hankkeiden kanssa, joille on myönnetty lupa, siinä määrin kuin ne sijaitsevat 
maantieteellisellä alueella, johon vaikutukset todennäköisesti kohdistuvat, eivätkä ne ole vielä 
rakennus- tai toimintavaiheessa. Ei ole olemassa velvoitetta ottaa huomioon muita kuin 
olemassa olevia tai julkisesti saatavilla olevia tietoja näistä hankkeista.

Tarkistus 578
Gilles Pargneaux

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

Komission teksti Tarkistus

e) yhteisvaikutuksesta muiden hankkeiden 
ja toimien kanssa;

e) yhteisvaikutuksesta muiden hankkeiden 
kanssa;

Or. fr

Perustelu

Termi ”toimet” pitää sisällään liian laajan ja epätarkan soveltamisalan.
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Tarkistus 579
Struan Stevenson

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

Komission teksti Tarkistus

f) kasvihuonekaasupäästöistä, jotka ovat 
peräisin muun muassa maankäytöstä, 
maankäytön muutoksesta ja 
metsäteollisuudesta;

f) kasvihuonekaasupäästöistä;

Or. en

Tarkistus 580
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 5 kohta – 1 alakohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

h) hydrologis-morfologisista muutoksista. h) hydrologis-morfologisista muutoksista 
tarvittaessa.

Or. en

Perustelu

Hydrologis-morfologiset muutokset eivät ole merkityksellisiä kaikkien hankkeiden kannalta.

Tarkistus 581
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
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Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuvauksen, joka koskee todennäköisesti 
merkittäviä vaikutuksia, olisi katettava 
paitsi hankkeen suorat vaikutukset, myös 
välilliset, toissijaiset, kasautuvat, 
rajatylittävät sekä lyhyen, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, 
myönteiset ja kielteiset vaikutukset. 
Kuvauksessa olisi otettava huomioon 
EU:n tai jäsenvaltion tasolla vahvistetut 
ympäristönsuojelutavoitteet, jotka ovat 
hankkeen kannalta tärkeät.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaatimukset eivät ole realistisia, koska niitä ei voida selvästi määritellä täytetyiksi.

Tarkistus 582
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kuvauksen, joka koskee todennäköisesti 
merkittäviä vaikutuksia, olisi katettava 
paitsi hankkeen suorat vaikutukset, myös 
välilliset, toissijaiset, kasautuvat, 
rajatylittävät sekä lyhyen, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, 
myönteiset ja kielteiset vaikutukset. 
Kuvauksessa olisi otettava huomioon EU:n 
tai jäsenvaltion tasolla vahvistetut 
ympäristönsuojelutavoitteet, jotka ovat 
hankkeen kannalta tärkeät.

Kuvauksen, joka koskee todennäköisesti 
merkittäviä vaikutuksia, olisi katettava 
paitsi hankkeen suorat vaikutukset, myös 
toteutettavissa olevat ja merkitykselliset 
välilliset, toissijaiset, kasautuvat, 
rajatylittävät sekä lyhyen, keskipitkän ja 
pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, 
myönteiset ja kielteiset vaikutukset. 
Kuvauksessa olisi otettava huomioon EU:n 
tai jäsenvaltion tasolla vahvistetut 
ympäristönsuojelutavoitteet, jotka ovat 
hankkeen kannalta tärkeät.
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Or. en

Tarkistus 583
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Kuvaus menetelmistä, joiden avulla 
ennustetaan 5 kohdassa tarkoitettuja 
ympäristövaikutuksia, sekä katsaus 
tärkeimpiin epävarmuustekijöihin ja 
siihen, miten ne vaikuttavat arvioihin 
ympäristövaikutuksista ja parhaimman 
vaihtoehdon valintaan.

6. Kuvaus menetelmistä, joiden avulla 
ennustetaan 5 kohdassa tarkoitettuja 
ympäristövaikutuksia, sekä katsaus 
tärkeimpiin epävarmuustekijöihin. Tämä 
kuvaus sisältää myös maininnan 
ongelmista (tekniset ongelmat tai 
puuttuva taitotieto), jotka hankkeen 
toteuttaja on todennut koottaessa 
vaadittuja tietoja, ja lähteistä, joita 
kuvausten ja arvioiden laadinnassa on 
käytetty.

Or. fr

Perustelu

Selvitys hankkeen arvioinnissa ja valinnassa käytettyihin menetelmiin liittyvien 
epävarmuustekijöiden vaikutuksesta saattaa lisätä merkittävästi kiistojen syntymisen vaaraa. 
Tämä osa vaikutustenarvioinnista onkin perinteisesti antanut hankkeesta vastaaville 
mahdollisuuden selventää niitä vaikeuksia, joita ne ovat kohdanneet toteuttaessaan 
hankettaan koskevaa vaikutustenarviointia, kun taas ehdotettu sanamuoto saattaa 
kyseenalaistaa tämän.

Tarkistus 584
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Kuvaus menetelmistä, joiden avulla 
ennustetaan 5 kohdassa tarkoitettuja 
ympäristövaikutuksia, sekä katsaus 
tärkeimpiin epävarmuustekijöihin ja siihen, 
miten ne vaikuttavat arvioihin 
ympäristövaikutuksista ja parhaimman 
vaihtoehdon valintaan.

6. Kuvaus menetelmistä, joiden avulla 
ennustetaan 5 kohdassa tarkoitettuja 
ympäristövaikutuksia, sekä katsaus 
tärkeimpiin epävarmuustekijöihin ja siihen, 
miten ne vaikuttavat arvioihin 
ympäristövaikutuksista.

Or. en

Tarkistus 585
Sandrine Bélier

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kuvaus toimista, joilla pyritään 
ehkäisemään, vähentämään ja, jos 
mahdollista, poistamaan 5 kohdassa 
tarkoitettuja merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, ja tarvittaessa 
mahdollisista ehdotetuista 
seurantajärjestelyistä, mukaan luettuna 
jälkikäteisanalyysin laatiminen hankkeen 
haitallisista ympäristövaikutuksista. Tässä 
kuvauksessa olisi selvennettävä, missä 
määrin merkittäviä haitallisia vaikutuksia 
voidaan vähentää tai poistaa. Kuvauksen 
olisi katettava sekä rakennus- että 
toimintavaihe.

7. Kuvaus toimista, joilla pyritään 
ensisijaisesti ehkäisemään, vähentämään ja 
viime kädessä poistamaan 5 kohdassa 
tarkoitettuja merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, ja tarvittaessa 
mahdollisista ehdotetuista 
seurantajärjestelyistä, mukaan luettuna 
jälkikäteisanalyysin laatiminen hankkeen 
haitallisista ympäristövaikutuksista. Tässä 
kuvauksessa olisi selvennettävä, missä 
määrin merkittäviä haitallisia vaikutuksia 
voidaan vähentää tai poistaa. Kuvauksen 
olisi katettava sekä rakennus- että 
toimintavaihe.

Or. en

Tarkistus 586
Marianne Thyssen
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Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kuvaus toimista, joilla pyritään 
ehkäisemään, vähentämään ja, jos 
mahdollista, poistamaan 5 kohdassa 
tarkoitettuja merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, ja tarvittaessa 
mahdollisista ehdotetuista 
seurantajärjestelyistä, mukaan luettuna 
jälkikäteisanalyysin laatiminen hankkeen 
haitallisista ympäristövaikutuksista. Tässä 
kuvauksessa olisi selvennettävä, missä 
määrin merkittäviä haitallisia vaikutuksia 
voidaan vähentää tai poistaa. Kuvauksen 
olisi katettava sekä rakennus- että 
toimintavaihe.

7. Kuvaus toimista, joilla pyritään 
ehkäisemään, vähentämään ja, jos 
mahdollista, poistamaan 5 kohdassa 
tarkoitettuja merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, ja tarvittaessa 
mahdollisista ehdotetuista 
seurantajärjestelyistä. Tässä kuvauksessa 
olisi selvennettävä, missä määrin 
merkittäviä haitallisia vaikutuksia voidaan 
vähentää tai poistaa. Kuvauksen olisi 
katettava sekä rakennus- että 
toimintavaihe.

Or. en

Perustelu

Jälkikäteisanalyysin laatiminen on perusteetonta.

Tarkistus 587
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Kuvaus toimista, joilla pyritään 
ehkäisemään, vähentämään ja, jos 
mahdollista, poistamaan 5 kohdassa 
tarkoitettuja merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, ja tarvittaessa 
mahdollisista ehdotetuista 
seurantajärjestelyistä, mukaan luettuna 
jälkikäteisanalyysin laatiminen hankkeen 

7. Kuvaus toimista, joilla pyritään 
ehkäisemään, vähentämään ja, jos 
mahdollista, poistamaan 5 kohdassa 
tarkoitettuja merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, ja tarvittaessa 
mahdollisista ehdotetuista 
seurantajärjestelyistä, mukaan luettuna 
jälkikäteisanalyysin laatiminen hankkeen 
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haitallisista ympäristövaikutuksista. Tässä 
kuvauksessa olisi selvennettävä, missä 
määrin merkittäviä haitallisia vaikutuksia 
voidaan vähentää tai poistaa. Kuvauksen 
olisi katettava sekä rakennus- että 
toimintavaihe.

haitallisista ympäristövaikutuksista. Tässä 
kuvauksessa olisi selvennettävä, missä 
määrin merkittäviä haitallisia vaikutuksia 
voidaan välttää, vähentää tai poistaa. 
Kuvauksen olisi katettava rakennusvaihe, 
toimintavaihe sekä hankkeesta johtuvat 
luonnonkatastrofiriskit ja sellaiset 
ihmisen aiheuttamat katastrofit, joita 
asianmukaisen arvion perusteella voidaan 
pitää hanketyypille luonteenomaisina.

Or. de

Tarkistus 588
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Arvio luonnonkatastrofiriskeistä ja 
ihmisen toiminnan aiheuttamista 
katastrofiriskeistä sekä 
onnettomuusriskeistä, joille hanke voi 
altistua, ja tarvittaessa kuvaus tällaisten 
riskien ennaltaehkäisytoimista sekä 
hätätilanteisiin varautumista ja niiden 
torjumista koskevista toimista (esimerkiksi 
direktiivin 96/82/EY, sellaisena kuin se on 
muutettuna, nojalla vaaditut toimet).

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 589
Marianne Thyssen

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Arvio luonnonkatastrofiriskeistä ja 
ihmisen toiminnan aiheuttamista 
katastrofiriskeistä sekä 
onnettomuusriskeistä, joille hanke voi 
altistua, ja tarvittaessa kuvaus tällaisten 
riskien ennaltaehkäisytoimista sekä 
hätätilanteisiin varautumista ja niiden 
torjumista koskevista toimista (esimerkiksi 
direktiivin 96/82/EY, sellaisena kuin se on 
muutettuna, nojalla vaaditut toimet).

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällä toistetaan Seveso III -direktiiviä.

Tarkistus 590
Struan Stevenson

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Arvio luonnonkatastrofiriskeistä ja 
ihmisen toiminnan aiheuttamista 
katastrofiriskeistä sekä
onnettomuusriskeistä, joille hanke voi 
altistua, ja tarvittaessa kuvaus tällaisten 
riskien ennaltaehkäisytoimista sekä 
hätätilanteisiin varautumista ja niiden 
torjumista koskevista toimista (esimerkiksi 
direktiivin 96/82/EY, sellaisena kuin se on 
muutettuna, nojalla vaaditut toimet).

8. Arvio onnettomuusriskeistä, joille hanke 
voi altistua, ja tarvittaessa kuvaus tällaisten 
riskien ennaltaehkäisytoimista sekä 
hätätilanteisiin varautumista ja niiden 
torjumista koskevista toimista. Jos EU:n 
olemassa olevassa lainsäädännössä tai 
kansainvälisissä yleissopimuksissa niin 
edellytetään, arvioon on sisällytettävä 
arvio todennäköisistä 
luonnonkatastrofiriskeistä ja ihmisen 
toiminnan aiheuttamista 
katastrofiriskeistä.

Or. en
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Perustelu

Ei ole syytä soveltaa tätä vaatimusta kaikkiin direktiivin kattamiin hankkeisiin, koska siitä 
aiheutuisi niille kohtuutonta rasitetta. Muut EU:n säännökset tai kansainväliset 
yleissopimukset kattavat kuitenkin hankkeet, jotka voivat altistua katastrofeille.

Tarkistus 591
Gilles Pargneaux

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 2 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Maininta ongelmista (tekniset 
ongelmat tai puuttuva taitotieto), jotka 
hankkeen toteuttaja on todennut 
koottaessa vaadittuja tietoja, ja lähteistä, 
joita kuvausten ja arvioiden laadinnassa 
on käytetty, sekä selostus tärkeimmistä 
asiaan liittyvistä epävarmuustekijöistä ja 
niiden vaikutuksesta 
ympäristövaikutusarvioihin ja parhaan 
vaihtoehdon valintaan.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Selvitys hankkeen arvioinnissa ja valinnassa käytettyihin menetelmiin liittyvien 
epävarmuustekijöiden vaikutuksesta saattaa lisätä merkittävästi kiistojen syntymisen vaaraa. 
Tämä osa vaikutustenarvioinnista onkin perinteisesti antanut hankkeesta vastaaville 
mahdollisuuden selventää niitä vaikeuksia, joita ne ovat kohdanneet toteuttaessaan 
hankettaan koskevaa vaikutustenarviointia, kun taas ehdotettu sanamuoto saattaa 
kyseenalaistaa tämän.


