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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen julkisten ja 
yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 
2011/92/EU muuttamisesta
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0628),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 
parlamentille (C7-0367/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 13. helmikuuta 2013 antaman 
lausunnon1,

– ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon2,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan sekä vetoomusvaliokunnan 
lausunnot (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Kokemus on osoittanut, että 
direktiivin 2011/92/EU noudattamisesta 
voi aiheutua haittaa toiminnalle 
siviilivalmiustapauksissa, mistä syystä 
olisi säädettävä, että jäsenvaltiot voivat olla 
soveltamatta mainittua direktiiviä 
asianmukaisissa tapauksissa hankkeissa, 
joiden ainut tarkoitus on tällainen 
toiminta ihmishenkien ja ympäristön 
suojelemiseksi ihmisen aiheuttamissa ja 
luonnonkatastrofeissa.

Or. it

Perustelu

On vältettävä yva-direktiivin poikkeusten perusteetonta käyttöä, jota on usein aiemmin 
tapahtunut joissakin jäsenvaltioissa. Ehdotetulla muotoilulla pyritään määrittämään tarkasti 
hätätilanteet, joissa jäsenvaltiot voivat päättää olla tekemättä tietyistä hankkeista 
ympäristövaikutusten arviointia ainoastaan toiminnan takaamiseksi vakavissa 
siviilivalmiustilanteissa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Kokemus on osoittanut, että on 
tarpeen ottaa käyttöön täsmälliset 
vaatimukset, jotta estetään eturistiriidat, 
joita voi syntyä sellaisen hankkeen 
toteuttajan, josta on tehtävä 
ympäristövaikutusten arviointi, ja 
direktiivin 2011/92/EU 1 artiklan 
2 kohdan f alakohdassa tarkoitettujen 
toimivaltaisten viranomaisten välille.
Toimivaltaiset viranomaiset eivät 
etenkään saisi olla samalla hankkeen 
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toteuttajia eivätkä saisi olla 
minkäänlaisessa riippuvuussuhteessa tai 
yhteydessä hankkeen toteuttajaan tai sen 
alaisuudessa. Samoista syistä on 
aiheellista säätää, että direktiivissä 
2011/92/EU tarkoitetuksi toimivaltaiseksi 
viranomaiseksi nimetty viranomainen ei 
voi toimia tässä tehtävässä sellaisten 
ympäristövaikutusten arviointia 
edellyttävien hankkeiden suhteen, joiden 
toteuttaja se itse on.

Or. it

Perustelu

Kokemukset ovat osoittaneet joissakin jäsenvaltioissa, että on tarpeen ottaa käyttöön 
täsmälliset vaatimukset, jotta päästään eroon eturistiriidoista, joka on vakava ongelma, ja 
voidaan taata ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteen todellinen saavuttaminen.
Toimivaltaiset viranomaiset, joiden tehtävänä on suorittaa arviointi, eivät missään 
tapauksessa saa olla hankkeen toteuttajia eivätkä riippuvuussuhteessa toteuttajaan tai sen 
alaisuudessa.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Perustelu

Ehdotetun hankkeen mahdollisten järkevien vaihtoehtojen arvioinnin tavoitteena on tehdä 
tietoon perustuva vertaileva valinta kestävimmästä ja ympäristövaikutuksiltaan 
vähäisimmästä vaihtoehdosta.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Olisi toteutettava toimia sen 
varmistamiseksi, että ympäristöraportteihin 
direktiivin 2011/92/EU liitteen IV 
mukaisesti sisälletyt tiedot ovat täydelliset 
ja riittävän korkealaatuiset.
Jäsenvaltioiden olisi kaksinkertaisen 
arvioinnin välttämiseksi otettava 
huomioon se tosiseikka, että 
ympäristöarvioinnit voidaan tehdä eri 
tasoilla tai eri välineillä.

(19) Olisi toteutettava toimia sen 
varmistamiseksi, että ympäristöraportteihin 
direktiivin 2011/92/EU liitteen IV 
mukaisesti sisälletyt tiedot ovat täydelliset 
ja riittävän korkealaatuiset.

Or. it

Perustelu

On vältettävä sitä, että hankkeen toteuttaja jättää ympäristöraportista pois pakolliset 
hankkeen vaihtoehdot pelkästään sen perusteella, että vaihtoehtojen arviointi piti toteuttaa 
suunnitteluvaiheessa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Olisi varmistettava, että 
ympäristöraportit todentavilla 
asiantuntijoilla on pätevyytensä ja 
kokemuksensa ansiosta tarvittava 
tekninen pätevyys direktiivin 2011/92/EU 
mukaisten tehtävien suorittamiseen 
tieteellisesti objektiivisella tavalla ja täysin 
riippumattomina hankkeen toteuttajasta 
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ja toimivaltaisista viranomaisista.

Or. it

Perustelu

Laadukkaiden yva-arviointien perusedellytys on se, että asiantuntijat, joiden tehtäväksi 
toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet ympäristöraportin sisältämien tietojen 
todentamisen, ovat ehdottoman riippumattomia. Tämä todentaminen on suoritettava 
tieteellisesti objektiivisesti eikä siihen tule puuttua eikä vaikuttaa miltään taholta.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) On aiheellista vahvistaa hankkeiden
rakentamiseen ja toimintaan liittyvien 
merkittävien haittavaikutusten seurantaa 
koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset 
sen varmistamiseksi, että kaikki 
jäsenvaltiot noudattavat yhteistä 
lähestymistapaa ja että rajoittamis- ja 
korvaamistoimien toteuttamisen jälkeiset 
vaikutukset eivät ole alustavasti 
ennustettuja vaikutuksia suuremmat.
Tällainen seuranta ei saa olla päällekkäistä 
eikä rinnakkaista unionin muusta 
lainsäädännöstä johtuvien 
seurantavaatimusten kanssa.

(21) On aiheellista vahvistaa hankkeiden
toteuttamiseen ja toimintaan liittyvien 
merkittävien haittavaikutusten seurantaa 
koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset 
sen varmistamiseksi, että kaikki 
jäsenvaltiot noudattavat yhteistä 
lähestymistapaa ja että rajoittamis- ja 
korvaamistoimien toteuttamisen jälkeiset 
vaikutukset eivät ole alustavasti 
ennustettuja vaikutuksia suuremmat.
Tällainen seuranta ei saa olla päällekkäistä 
eikä rinnakkaista unionin muusta 
lainsäädännöstä johtuvien 
seurantavaatimusten kanssa. Jos 
seurannan tuloksista käy ilmi 
haittavaikutuksia, jotka eivät olleet 
ennustettavissa, on aiheellista määrätä 
asianmukaisista korjaavista toimista 
uusien rajoittamis- ja/tai 
korvaamistoimien muodossa.

Or. it

Perustelu

On hyvin tärkeää sisällyttää uuteen yva-direktiiviin seuranta. Jotta vältetään se, että 
seurantaa harjoitetaan vain seurannan vuoksi, on säädettävä, että siinä tapauksessa, että 
aiotut rajoittamis- ja korvaamistoimet osoittautuvat tehottomiksi, hankkeen toteuttajan on 
ryhdyttävä uusiin korjaaviin toimiin sallitun hankkeen mahdollisesti aiheuttamien 
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ennustamattomien kielteisten vaikutusten korjaamiseksi.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Hankkeiden ympäristöarvioinnin eri 
vaiheille olisi asetettava määräajat, jotta 
voidaan tehostaa päätöksentekoa ja lisätä 
oikeusvarmuutta; samalla olisi otettava 
huomioon myös ehdotetun hankkeen 
luonne, moninaisuus, toteutuspaikka ja 
koko. Tällaisten määräaikojen ei missään 
olosuhteissa tulisi heikentää 
ympäristönsuojelun korkeita standardeja, 
varsinkaan niitä, jotka johtuvat unionin 
muusta ympäristölainsäädännöstä, eikä 
yleisön tosiasiallista osallistumista 
päätöksentekoon ja oikeussuojan 
saatavuutta.

(22) Hankkeiden ympäristöarvioinnin eri 
vaiheille olisi asetettava määräajat, jotta 
voidaan tehostaa päätöksentekoa ja lisätä 
oikeusvarmuutta; samalla olisi otettava 
huomioon myös ehdotetun hankkeen 
luonne, moninaisuus, toteutuspaikka ja 
koko. Tällaisten määräaikojen ei missään 
olosuhteissa tulisi heikentää 
ympäristönsuojelun korkeita standardeja, 
varsinkaan niitä, jotka johtuvat unionin 
muusta ympäristölainsäädännöstä, eikä 
yleisön tosiasiallista osallistumista 
päätöksentekoon ja oikeussuojan 
saatavuutta, ja mahdollisia määräajan 
pidennyksiä olisi myönnettävä vain 
poikkeustapauksissa.

Or. it

Perustelu

Määräaikojen selkeä määrittely on tärkeää, jotta varmistetaan oikeusvarmuus kaikille 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn osallistujille. On kuitenkin korostettava, että 
mahdollisia määräajan pidennyksiä voidaan myöntää vain poikkeustapauksissa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Direktiivin 2011/92/EU liitteessä I 
esitetyissä raakaöljyn ja maakaasun 
tuotannon kynnysarvoissa ei oteta 
huomioon, että muiden kuin perinteisten 
hiilivetyjen päivittäiset tuotantomäärät 
ovat usein vaihtelevia ja alhaisempia.
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Niinpä tällaisiin hiilivetyihin liittyviin 
hankkeisiin ei sovelleta pakollista 
ympäristövaikutusten arviointia 
huolimatta niiden ympäristövaikutuksista.
Ennalta varautumisen periaatteen 
mukaisesti, kuten Euroopan parlamentin 
liuskekaasun ja liuskeöljyn erottelun 
ympäristövaikutuksista 21 päivänä 
marraskuuta 2012 antamassa 
päätöslauselmassa (P7_TA(2012)0443) 
todetaan, geologisten ominaispiirteidensä 
perusteella määritellyt muut kuin 
perinteiset hiilivedyt (liuskekaasu ja -öljy, 
tiheä kaasu (”tight gas”), 
kivihiilikerrostumassa oleva metaani 
(”coal bed methane”)) olisi syytä 
sisällyttää direktiivin 2011/92/EU 
liitteeseen I tuotannon määrästä 
riippumatta, niin että niitä koskevista 
hankkeista tehdään järjestelmällisesti 
ympäristövaikutusten arviointi.

Or. it

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä ei oteta huomioon muiden kuin perinteisten hiilivetyjen päivittäisiä 
tuotantomääriä, joten niitä koskeviin hankkeisiin ei niiden ympäristövaikutuksista huolimatta 
sovelleta pakollista yva-arviointia. Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti ja kuten 
Euroopan parlamentti 21. marraskuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa pyysi, 
ehdotetaan muiden kuin perinteisten hiilivetyjen lisäämistä (liuskekaasu ja -öljy ja tiheä 
kaasu (”tight gas”) ensimmäiseen kohtaan, kivihiilikerrostumassa oleva metaani (”coal bed 
methane”) toiseen kohtaan) liitteeseen I, niin että niitä koskevista hankkeista tehdään 
järjestelmällisesti yva-arviointi.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

ole esitetty ympäristöraporttia ennen 
mainittua päivää.

Or. it

Perustelu

Jotta taataan oikeusvarmuus ja vältetään toimijoille koituvat kohtuuttomat kulut tilanteessa, 
jossa ympäristövaikutusten arviointi on jo pitkälle edistynyt ja ympäristöraportti on jo 
esitetty, arviointi olisi voitava saattaa päätökseen nykyisin voimassa olevien säännösten 
mukaisesti ilman, että se on aloitettava alusta uusia sääntöjä noudattaen.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Jotta voidaan mukauttaa 
valintaperusteita ja ympäristöraportissa 
annettavia tietoja uusimman teknisen 
kehityksen ja asiaa koskevien käytäntöjen 
mukaisiksi, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat direktiivin 
2011/92/EU liitteitä II.A, III ja IV. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(26) Jotta voidaan mukauttaa 
valintaperusteita ja ympäristöraportissa 
annettavia tietoja uusimman teknisen 
kehityksen ja asiaa koskevien käytäntöjen 
mukaisiksi, komissiolle olisi siirrettävä 
valta hyväksyä Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti säädösvallan 
siirron nojalla annettavia delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat direktiivin 
2011/92/EU liitteitä II.A, III ja IV. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. it

(Katso johdanto-osan 27 kappaletta koskeva tarkistus.)

Perustelu

Tekninen tarkistus, jolla mukautetaan johdanto-osan kappaleen muotoilu viimeisimpiin 
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käytäntöihin.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Poistetaan.

Or. it

(Katso johdanto-osan 26 kappaletta koskeva tarkistus.)

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) Lisätään 2 kohtaan seuraava 
määritelmä:
”g a) ”luonnon monimuotoisuudella”
kaikkiin, kuten manner-, meri- tai 
muuhun vesiperäiseen ekosysteemiin tai 
ekologiseen kokonaisuuteen kuuluvien 
elävien eliöiden, muun muassa kasvi- ja 
eläinkunnan ja niiden elinympäristön, 
vaihtelevuutta, johon lasketaan myös lajin 
sisäinen ja lajien välinen sekä 
ekosysteemien monimuotoisuus.”

Or. it

Perustelu

Kannatetaan täysin periaatetta, jonka mukaan on tarpeen arvioida hankkeen merkittävät 
suorat ja välilliset vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle. Oikeudellisen selkeyden vuoksi 
ehdotetaan kuitenkin, että luonnon monimuotoisuuden määritelmää täydennetään biologista 
monimuotoisuutta koskevan YK:n yleissopimuksen 2 artiklan perusteella.

Tarkistus 14

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

On vältettävä yva-direktiivin poikkeusten perusteetonta käyttöä, jota on usein aiemmin 
tapahtunut joissakin jäsenvaltioissa. Ehdotetulla muotoilulla pyritään määrittämään tarkasti 
hätätilanteet, joissa jäsenvaltiot voivat päättää olla tekemättä tietyistä hankkeista 
ympäristövaikutusten arviointia ainoastaan toiminnan takaamiseksi vakavissa 
siviilivalmiustilanteissa.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Tiedonsaantia, yleisön osallistumisoikeutta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja
vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen mukaisesti yleisön 
kuuleminen ja muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus on sisällytettävä ehtoihin, jotka ovat 
edellytyksenä sellaisten hankkeiden jättämiselle yva-direktiivin mukaisen 
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ympäristövaikutusten arvioinnin soveltamisalan ulkopuolelle, joista on yksityiskohtaisesti 
säädetty erityisellä kansallisen lainsäädännön alaan kuuluvalla säädöksellä.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) Lisätään 4 a kohta seuraavasti:
”4 a. Jäsenvaltioiden on nimitettävä 
toimivaltainen viranomainen tai 
toimivaltaiset viranomaiset niin, että 
varmistetaan niiden täysi 
riippumattomuus niiden suorittaessa niille 
tämän direktiivin mukaisesti annettuja 
tehtäviä. Toimivaltaista viranomaista tai 
toimivaltaisia viranomaisia nimitettäessä 
on erityisesti vältettävä kaikenlaisia 
riippuvuussuhteita, yhteyksiä tai alaisen 
asemaa niiden tai niiden osien ja 
hankkeen toteuttajan välillä.
Toimivaltainen viranomainen ei voi 
suorittaa sille tämän direktiivin 
mukaisesti annettuja tehtäviä sellaisen 
hankkeen osalta, jonka toteuttaja se itse 
on.”

Or. it

Perustelu

Kokemukset joissakin jäsenvaltioissa ovat osoittaneet, että on tarpeen ottaa käyttöön 
täsmälliset vaatimukset, jotta päästään eroon eturistiriidoista, joka on vakava ongelma, ja 
voidaan taata ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteen todellinen saavuttaminen.
Toimivaltaiset viranomaiset, joiden tehtävänä on suorittaa arviointi, eivät missään 
tapauksessa saa olla hankkeen toteuttajia eivätkä riippuvuussuhteessa toteuttajaan tai sen 
alaisuudessa.



PE508.221v01-00 16/46 PR\932755FI.doc

FI

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden 
kanssa ja antaa niille tarvittavaa apua 
tässä artiklassa tarkoitettujen 
yhteensovitettujen tai yhteisten 
menettelyjen määrittelyssä ja 
täytäntöönpanossa.

Or. it

Perustelu

Komission olisi annettava jäsenvaltioille tarvittava apu yhteensovitettujen ja yhteisten 
menettelyjen järjestämiseksi toimivaksi.
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Tarkistus 19

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. it
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Perustelu

Århusin yleissopimuksen mukaisesti tarkistuksella otetaan käyttöön asianomaisen yleisön 
kuuleminen ensimmäisenä ehtona, jota jäsenvaltioiden on noudatettava, jos ne päättävät olla 
kokonaan tai osittain soveltamatta tiettyyn hankkeeseen tämän direktiivin säännöksiä.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Hankkeen ja sen vaikutusten kuvaamista kokonaisuudessaan ja yksityiskohtaisesti koskeva 
yksiselitteinen vaatimus sisällytetään tekstin eri kohtiin, jotta voidaan välttää yksi hankkeen 
toteuttajien useimmin käyttämistä keinoista asianmukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin 
välttämiseksi, joka on hankkeen jakaminen osiin todettujen ympäristövaikutusten 
vähättelemiseksi tai pienentämiseksi.

Tarkistus 21

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Perustelu

Kokemus on osoittanut, että ei riitä, että vaikutustenarvioinnissa tunnistetaan hankkeen 
merkittävät vaikutukset maaperään ja vesistöihin, jotta voidaan suojella tehokkaasti syvällä 
sijaitsevia pohjavesiä mahdolliselta pilaantumiselta. Niinpä ehdotetaan, että tekstiin lisätään 
arvioinnissa huomioon otettavien ympäristötekijöiden joukkoon nimenomainen maininta 
pohjamaasta.

Tarkistus 22

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Århusin yleissopimuksen mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen on taattava päätösprosessin 
avoimuus. Tämän vuoksi yleisö ja asianomaiset paikallisviranomaiset on otettava mukaan 
alusta alkaen tarpeellisuusselvityksen alustavassa vaiheessa.

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

d) edellä 2 kohdan nojalla tehty päätös on (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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julkistettava. versioon.)

Or. it

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Määräaikojen oikeudellinen varmuus on taattava: päätöksen määräaikojen pidentämisestä on 
täten oltava mahdollinen vain poikkeustapauksissa ja siitä on ilmoitettava virallisesti 
kirjallisena taaten menettelyn avoimuus Århusin yleissopimuksen mukaisesti.
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Tarkistus 25

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Teksti, jota tässä ehdotetaan poistettavaksi, voisi aiheuttaa sen, että ympäristöraportista 
jätetään pois pakolliset hankkeen vaihtoehdot, kun hankkeen toteuttaja huomauttaa, että 
vaihtoehtojen arviointi piti toteuttaa suunnitteluvaiheessa. Tästä aiheutuu riski 
lainsäädännön kiertämisestä tässä menettelyn erittäin tärkeässä vaiheessa, kuten komissio 
toteaa yva-direktiivin soveltamisesta ja tehokkuudesta 23. heinäkuuta 2009 antamassaan 
kertomuksessa (COM(2009)0378, 3.2.2 jakso).
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Tarkistus 26

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

Komission teksti Tarkistus

Tällaiset vaihtoehdot, mukaan lukien 
hankkeen toteuttamatta jättämisen 
(perusskenaarion) vaikutusten arviointi, 
mahdollistavat erilaisten ehdotettujen 
ratkaisujen vertailun ja siten 
kestävimmän ja ympäristövaikutuksiltaan 
vähäisimmän vaihtoehdon valitsemisen.

Or. it

Perustelu

Säädöksessä on täsmennettävä, että ehdotetun hankkeen mahdollisten järkevien vaihtoehtojen 
arvioinnin tarkoituksena on tehdä tietoon perustuva vertaileva valinta kestävimmästä ja 
ympäristövaikutuksiltaan vähäisimmästä vaihtoehdosta (kuten liitteessä IV olevassa 
2 kohdassa esitetään). Ehdotetulla muotoilulla selvennetään, että vaihtoehtojen arviointiin on 
kuuluttava myös ”perusskenaarion” tai ”nollaoption” eli hankkeen toteuttamatta jättämisen 
arviointi.

Tarkistus 27

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

Komission teksti Tarkistus

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

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. it
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Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Teknisesti pätevien asiantuntijoiden akkreditointia koskevan pakollisen järjestelmän 
käyttöönotto tekisi soveltamisesta vaikeampaa jäsenvaltioille ja talouden toimijoille, joilla 
usein on jo sisäisesti käytettävissään soveltuvaa ammattitaitoa.

Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it



PE508.221v01-00 24/46 PR\932755FI.doc

FI

Perustelu

Ympäristöraportin laadun takaamiseksi myös akkreditointijärjestelmän poistamisen jälkeen 
on aiheellista, että teknisesti pätevät asiantuntijat sekä laativat että todentavat 
ympäristöraportin.

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it
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Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä teknisesti 
pätevien asiantuntijoiden käyttöä ja 
valintaa koskevista yksityiskohtaisista 
järjestelyistä (esimerkiksi vaadittu 
pätevyys ja kokemus, 
arviointitoimeksianto). Joka tapauksessa 
teknisesti pätevien asiantuntijoiden ja 
kansallisista asiantuntijoista koostuvien 
komiteoiden on annettava riittävät takuut 
pätevyydestä ja puolueettomuudesta 
ympäristöraporttien tai muiden tämän 
direktiivin mukaisesti annettujen 
ympäristötietojen todentamisen suhteen ja 
taattava tieteellisesti objektiivinen ja 
riippumaton arviointi ilman, että 
toimivaltainen viranomainen, hankkeen 
toteuttaja tai kansalliset viranomaiset 
puuttuvat asiaan tai vaikuttavat siihen.”

Or. it

Perustelu

Laadukkaiden yva-arviointien perusedellytys on se, että asiantuntijat, joiden tehtäväksi 
toimivaltaiset viranomaiset ovat antaneet ympäristöraportin sisältämien tietojen 
todentamisen, ovat ehdottoman riippumattomia. Tämä todentaminen on suoritettava 
tieteellisesti objektiivisesti eikä siihen tule puuttua eikä vaikuttaa miltään taholta.

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) Korvataan 2 kohdan johdantokappale 
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seuraavasti:
”2. Yleisölle on ilmoitettava sekä julkisin 
ilmoituksin että muin asianmukaisin 
tavoin, kuten sähköisin viestimin milloin 
mahdollista, seuraavat seikat 2 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen ympäristöä 
koskevien päätöksentekomenettelyjen 
varhaisessa vaiheessa ja viimeistään heti, 
kun tiedot voidaan kohtuudella antaa:”

Or. it

Perustelu

Ehdotetulla tarkistuksella muutetaan sana ”tai” sanaksi ”ja”, jotta yleisölle ilmoitetaan sekä 
julkisin ilmoituksin että sähköisin viestimin, jotka kyllä ovat suuren yleisön käytettävissä 
mutta eivät välttämättä kaikkien mahdollisten asianosaisten.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 6 kohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
6 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(-a a) Korvataan 2 kohdan f alakohta 
seuraavasti:
”f) milloin, missä ja miten asiaa 
koskevat tiedot annetaan saataville, siten 
että taataan yleisölle, jota asia koskee, 
mahdollisuus saada tietoa myös muissa 
hankkeen toteuttamisalueen lähellä 
sijaitsevissa paikoissa kuin toimivaltaisen 
viranomaisen tätä varten nimetyissä 
toimipaikoissa.

Or. it

Perustelu

Viimeisen lauseen lisääminen on tarpeen, jotta säädetään toimista, jotka tosiasiallisesti 
eivätkä ainoastaan teoreettisesti edistävät asianomaisen yleisön oikeutta saada 
ympäristötietoa. Komission yva-direktiivin soveltamisesta ja tehokkuudesta 23. heinäkuuta 
2009 antamassa kertomuksessa (COM(2009)0378, 3.3 jakso) esitetyn toivomuksen mukaisesti 
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tarkistuksella pyritään poistamaan yleinen este yleisön tosiasialliselta osallistumiselta.

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

c) tiivistelmä 6 ja 7 artiklan nojalla 
saaduista kannanotoista;

c) tiivistelmä 6 ja 7 artiklan nojalla 
saaduista huomautuksista ja mielipiteistä;

Or. it

Perustelu

Ehdotettu muotoilu vaikuttaa sopivammalta määrittämään yleisön osallistumista.

Tarkistus 37

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

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

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

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella ilmaistaan selkeästi toimivaltaisen viranomaisen konkreettinen mahdollisuus 
olla myöntämättä hankkeelle lupaa, kun arviointimenettelyssä on varmistunut, että hankkeella 
on huomattavia kielteisiä ympäristövaikutuksia. Nykyinen muotoilu saattaa tukea tulkintoja, 
jotka voivat heikentää yva-arvioinnin tehtävää, joka on taata hyväksyttyjen hankkeiden 
kestävyys ympäristön kannalta.

Tarkistus 38

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

Komission teksti Tarkistus

Jos ympäristöraporttia mahdollisesti 
tarkistetaan, on taattava 6 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu yleisölle 
ilmoittaminen.

Or. it
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Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen lopullinen päätös luvan myöntämisestä hankkeelle perustuu 
ympäristöraporttiin. Århusin yleissopimuksen mukaisesti asianomaiselle yleisölle on 
ilmoitettava sen mahdollisesta tarkistamisesta.

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. it

Perustelu

Jos toimivaltainen viranomainen päättää myöntää luvan hankkeelle, jolla on merkittäviä 
haitallisia ympäristövaikutuksia, niiden seurannan on katettava hankkeen kaikki vaiheet, 
myös toteuttaminen ja toiminta.

Tarkistus 40

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

Komission teksti Tarkistus

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

Seurattavien muuttujatyyppien ja 
seurannan keston on oltava oikeassa 
suhteessa ehdotetun hankkeen luonteeseen, 
toteutuspaikkaan ja kokoon sekä sen 
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ympäristövaikutusten merkitykseen. ympäristövaikutusten merkitykseen.
Seurannan tuloksista on ilmoitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja ne on 
julkistettava.

Or. it

Perustelu

Jos toimivaltainen viranomainen päättää myöntää luvan hankkeelle, jolla on merkittäviä 
haitallisia ympäristövaikutuksia, asianomaiselle yleisölle on ilmoitettava myös siinä 
tapauksessa suoritettavan seurannan tuloksista.

Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 8 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos seurannan tuloksista käy ilmi 
haittavaikutuksia, jotka eivät olleet 
ennustettavissa, hankkeen toteuttajan on 
ryhdyttävä korjaaviin toimiin uusien 
rajoittamis- ja korvaamistoimien 
muodossa, jotta näihin vaikutuksiin 
voidaan puuttua. Hankkeen toteuttajan 
ehdottamat korjaavat toimet on 
julkistettava, ja toimivaltaisen 
viranomaisen on hyväksyttävä ne ja 
valvottava niiden toteuttamista.

Or. it

Perustelu

On hyvin tärkeää sisällyttää uuteen yva-direktiiviin seuranta. Jotta vältetään se, että 
seurantaa harjoitetaan vain seurannan vuoksi, on säädettävä, että siinä tapauksessa, että 
aiotut rajoittamis- ja korvaamistoimet osoittautuvat tehottomiksi, hankkeen toteuttajan on 
ryhdyttävä uusiin korjaaviin toimiin sallitun hankkeen mahdollisesti aiheuttamien 
ennustamattomien kielteisten vaikutusten korjaamiseksi.
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Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

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

Ehdotetun hankkeen luonteesta, 
moninaisuudesta, toteutuspaikasta ja 
koosta riippuen toimivaltainen 
viranomainen voi poikkeuksellisesti
pidentää mainittua määräaikaa kolmella 
kuukaudella; tällöin toimivaltaisen 
viranomaisen on ilmoitettava kirjallisesti
hankkeen toteuttajalle määräajan 
pidentämisen perustelut ja päivä, jona sen 
päätös on odotettavissa.

Or. it

Perustelu

Määräaikojen selkeä määrittely on tärkeää, jotta varmistetaan oikeusvarmuus kaikille 
menettelyyn osallistujille. Niinpä on tärkeää täsmentää, että mahdollisia kolmen kuukauden 
määräajan pidennyksiä voidaan myöntää vain poikkeustapauksissa, jotka liittyvät hankkeen 
luonteeseen, moninaisuuteen, toteutuspaikkaan ja kokoon, ja että pidennysten syistä on 
ilmoitettava virallisesti ja avoimesti.

Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jos hanketta ei toteuteta viiden 
vuoden kuluessa ympäristövaikutusten 
arvioinnin tekemisestä, arvioinnin 
sisältämät tiedot on saatettava ajan 
tasalle.

Or. it
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Perustelu

Yva-arvioinnin laatu perustuu menettelyn aikana kerättyjen tietojen luotettavuuteen.
Komission yva-direktiivin soveltamisesta ja tehokkuudesta 23. heinäkuuta 2009 antamassa 
kertomuksessa (COM(2009)0378, 3.2.2 jakso) esitetyn toivomuksen mukaisesti uudella 
kohdalla halutaan määrittää enimmäiskesto ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
yhteydessä kerättyjen tietojen voimassaololle..

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat myös päättää saattaa 
yleisön saataville 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot siinä vaiheessa, kun toimivaltainen 
viranomainen on saattanut hankkeen 
ympäristövaikutusten arvioinnin 
päätökseen.”

3. Jäsenvaltiot voivat myös päättää saattaa 
yleisön saataville 1 kohdassa tarkoitetut 
tiedot siinä vaiheessa, kun toimivaltainen 
viranomainen on saattanut hankkeen 
ympäristövaikutusten arvioinnin 
päätökseen ja ennen kuin päätös luvan 
myöntämisestä tai epäämisestä on tehty.”

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään, että jäsenvaltiot voivat halutessaan julkistaa tiedot 
ympäristöarvioinnista myös ennen kuin päätös luvan myöntämisestä on tehty.

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Korvataan 10 artiklan 1 kohta 
seuraavasti:
”Tämän direktiivin säännöksillä ei 
vaikuteta toimivaltaisten viranomaisten 
velvollisuuteen noudattaa kansallisessa 



PR\932755FI.doc 33/46 PE508.221v01-00

FI

laissa, säännöksissä ja hallinnollisissa 
määräyksissä sekä vakiintuneessa 
oikeuskäytännössä olevia rajoituksia, 
jotka koskevat liikesalaisuutta, henkinen 
omaisuus mukaan lukien, ja yleisen 
edun turvaamista, edellyttäen että ne ovat 
direktiivin 2003/4/EY mukaisia.”

Or. it

Perustelu

On tarpeen sovittaa tämän direktiivin säännökset, jotka koskevat tietojen saatavuutta 
ympäristövaikutusten arvioinnin aikana, yhteen ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 
annetun direktiivin 2003/4/EY säännösten kanssa.

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Lisätään 10 a artikla seuraavasti:
”10 a artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä 
seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan 
tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi 
annettujen kansallisten säännösten 
rikkomiseen, ja toteutettava seuraamusten 
täytäntöönpanon varmistamiseksi kaikki 
tarvittavat toimenpiteet. Seuraamusten on 
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.”

Or. it

Perustelu

Kokemusten perusteella direktiivin yhdenmukaisen ja tehokkaan täytäntöönpanon 
varmistamiseksi on välttämätöntä, että jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetään 
varoittavista ja tehokkaista seuraamuksista kansallisten säännösten rikkomistapauksissa, 
erityisesti jos kyseessä ovat eturistiriita- tai korruptiotapaukset.
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Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [pyydetään 
julkaisutoimistoa lisäämään päivämäärä:
24 kuukautta tämän direktiivin 
voimaantulosta]. Niiden on viipymättä 
toimitettava komissiolle kirjallisina nämä 
säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Or. it

Perustelu

Kun otetaan huomioon direktiivin sisältämien säännösten moninaisuus, on säädettävä 
riittävän pitkästä kahden vuoden määräajasta sen saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä.

Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Hankkeisiin, joille on haettu lupaa ennen
[pyydetään julkaisutoimistoa lisäämään 
päivämäärä: 24 kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta] ja joista ei ole 
tehty direktiivin 2011/92/EU 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettua 
ympäristöraporttia ja toimitettu sitä 
toimivaltaisille viranomaisille ennen 
mainittua päivää, sovelletaan direktiivin 
2011/92/EU, sellaisena kuin se on 
muutettuna tällä direktiivillä, 3–11 
artiklassa tarkoitettuja velvoitteita.

Or. it
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Perustelu

Jotta taataan oikeusvarmuus ja vältetään toimijoille koituvat kohtuuttomat kulut tilanteessa, 
jossa ympäristövaikutusten arviointi on jo pitkälle edistynyt ja ympäristöraportti on jo 
esitetty, arviointi olisi voitava saattaa päätökseen nykyisin voimassa olevien säännösten 
mukaisesti ilman, että se on aloitettava alusta uusia sääntöjä noudattaen.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 a kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite I – otsikko

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Korvataan liitteen I otsikko 
seuraavasti:
”HANKKEET, JOITA 
TARKOITETAAN 4 ARTIKLAN 
1 KOHDASSA (HANKKEET, JOISTA 
ON TEHTÄVÄ PAKOLLINEN 
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI)”

Or. it

Perustelu

Tekstin selkeyttämiseksi ja välittömän ymmärtämisen mahdollistamiseksi ehdotetaan, että 
artiklaviittauksen ohella otsikossa selostetaan liitteen sisältö.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 b kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite I – 14 a kohta (uusi) ja 14 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Liitteeseen I lisätään 14 a ja 14 b 
kohta seuraavasti:
”14 a. Liuskekaasukerrostumiin tai 
muihin kivikerrostumiin, joiden 
läpäisevyys ja huokoisuus ovat vastaavia 
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tai pienempiä, varastoituneiden 
raakaöljyn ja/tai maakaasun etsintä, 
hyödyntäminen ja tuotanto 
tuotantomääristä riippumatta.
14 b. Maakaasun etsintä ja tuotanto 
hiiliesiintymistä, tuotantomääristä 
riippumatta.”

Or. it

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä ei oteta huomioon muiden kuin perinteisten hiilivetyjen päivittäistä 
tuotantoa, joten niitä koskeviin hankkeisiin ei sovelleta pakollista yva-arviointia niiden 
ympäristövaikutuksista huolimatta. Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti ja kuten 
Euroopan parlamentti 21. marraskuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa pyysi, 
ehdotetaan muiden kuin perinteisten hiilivetyjen lisäämistä (liuskekaasu ja -öljy ja tiheä 
kaasu (”tight gas”) ensimmäiseen kohtaan, kivihiilikerrostumassa oleva metaani (”coal bed 
methane”) toiseen kohtaan) liitteeseen I, niin että niitä koskevista hankkeista tehdään 
järjestelmällisesti yva-arviointi.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 12 c kohta (uusi)
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II – otsikko

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Korvataan liitteen II otsikko 
seuraavasti:
”HANKKEET, JOITA 
TARKOITETAAN 4 ARTIKLAN 
2 KOHDASSA (HANKKEET, JOISTA 
JÄSENVALTIOT VOIVAT PYYTÄÄ 
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTIA)”

Or. it

Perustelu

Tekstin selkeyttämiseksi ja välittömän ymmärtämisen mahdollistamiseksi ehdotetaan, että 
artiklaviittauksen ohella otsikossa selostetaan liitteen sisältö.
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Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 13 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A – otsikko

Komission teksti Tarkistus

”LIITE II.A – TIEDOT, JOITA 
TARKOITETAAN 4 ARTIKLAN 3 
KOHDASSA

”LIITE II.A – TIEDOT, JOITA 
TARKOITETAAN 4 ARTIKLAN 
3 KOHDASSA (HANKKEEN 
TOTEUTTAJAN TOIMITTAMAT 
TIEDOT LIITTEESSÄ II 
LUETELLUISTA HANKKEISTA)

Or. it

Perustelu

Tekstin selkeyttämiseksi ja välittömän ymmärtämisen mahdollistamiseksi ehdotetaan, että 
artiklaviittauksen ohella otsikossa selostetaan liitteen sisältö.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 13 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Kuvaus ehdotetun hankkeen 
todennäköisesti merkittävistä 
ympäristövaikutuksista, jotka johtuvat

3. Kuvaus ehdotetun hankkeen 
todennäköisesti merkittävistä 
ympäristövaikutuksista, ottaen erityisesti 
huomioon seuraavat seikat:

Or. it

Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 13 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A – 3 kohta – -a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

-a) terveysriskit väestölle, johon 
vaikutukset kohdistuvat;

Or. it

Perustelu

On aiheellista ottaa mukaan tiedot, jotka hankkeen toteuttajan on toimitettava 
tarpeellisuusselvityksen alustavassa vaiheessa, jotta niihin voidaan sisällyttää ihmisten 
terveydelle aiheutuvat vaikutukset. Komissio on sitä paitsi sisällyttänyt tämän kriteerin 
liitteeseen III, joka sisältää valintaperusteet, jotka toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon määrittääkseen, onko liitteessä III luetelluista hankkeista tehtävä 
ympäristövaikutusten arviointi.

Tarkistus 55

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 13 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A – 3 kohta – -b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) vaikutukset maisemaan ja 
kulttuuriperintöön.

Or. it

Perustelu

On aiheellista ottaa mukaan tiedot, jotka hankkeen toteuttajan on toimitettava 
tarpeellisuusselvityksen alustavassa vaiheessa, jotta niihin voidaan sisällyttää vaikutukset 
maisemaan ja kulttuuriperintöön. Komissio on sitä paitsi sisällyttänyt nämä kriteerit 
liitteeseen III, joka sisältää valintaperusteet, jotka toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon määrittääkseen, onko liitteessä III luetelluista hankkeista tehtävä 
ympäristövaikutusten arviointi.

Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 13 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite II.A – 4 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

4 a. Pääpiirteinen esitys hankkeen 
toteuttajan selvittämistä pääasiallisista 
toimenpidevaihtoehdoista sekä selvitys 
valintaan johtaneista syistä, ottaen 
huomioon ympäristövaikutukset.

Or. it

Perustelu

Myös alustavassa tarkastelussa, joka kuuluu arvioinnin tarpeellisuusselvitysvaiheeseen, olisi 
annettava edes pääpiirteinen esitys hankkeen toteuttajan selvittämistä pääasiallisista 
toimenpidevaihtoehdoista, jotta toimivaltainen viranomainen saa kattavat tiedot käsiteltävänä 
olevasta hankkeesta.

Tarkistus 57

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 14 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite III – otsikko

Komission teksti Tarkistus

”LIITE III – VALINTAPERUSTEET, 
JOIHIN VIITATAAN 4 ARTIKLAN 4 
KOHDASSA

”LIITE III – VALINTAPERUSTEET, 
JOIHIN VIITATAAN 4 ARTIKLAN 
4 KOHDASSA (VALINTAPERUSTEET, 
JOILLA MÄÄRITELLÄÄN, ONKO 
LIITTEESSÄ II LUETELLUISTA 
HANKKEISTA TEHTÄVÄ 
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI)

Or. it

Perustelu

Tekstin selkeyttämiseksi ja välittömän ymmärtämisen mahdollistamiseksi ehdotetaan, että 
artiklaviittauksen ohella otsikossa selostetaan liitteen sisältö.
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Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 14 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 
yleissopimuksilla suojellut alueet,

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

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella halutaan selventää, että alueisiin, joille suunniteltuja hankkeita on arvioitava 
erityisen tarkasti tarpeellisuusselvityksen alustavassa vaiheessa, kuuluvat 
ympäristörajoitteiset alueet, eli alueet, joihin sovelletaan ympäristörajoitteista annettua 
kansallista lainsäädäntöä, ennen kaikkea maisemasyistä mutta myös hydrogeologisista syistä.

Tarkistus 59

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 14 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – otsikko

Komission teksti Tarkistus

LIITE IV – TIEDOT, JOITA 
TARKOITETAAN 5 ARTIKLAN 1 
KOHDASSA

LIITE IV – TIEDOT, JOITA 
TARKOITETAAN 5 ARTIKLAN 
1 KOHDASSA (TIEDOT, JOTKA 
HANKKEEN TOTEUTTAJAN ON 
ANNETTAVA 
YMPÄRISTÖRAPORTISSA)

Or. it
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Perustelu

Lukemisen helpottamiseksi ja tekstin välittömän ymmärtämisen mahdollistamiseksi 
ehdotetaan, että artiklaviittauksen ohella otsikossa mainitaan liitteen sisältö.

Tarkistus 60

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 14 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
Liite IV – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Hankkeen kuvaus, erityisesti 1. Koko hankkeen kattava kuvaus, 
erityisesti

Or. it

Tarkistus 61

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 14 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 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
vaarallisista aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 
sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY
muuttamisesta ja myöhemmästä 
kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2012 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2012/18/EU1 nojalla 
vaaditut toimet).

___________________
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1 EUVL L 197, 24.7.2012, s. 1.

Or. it

Perustelu

Lisätään ajan tasalla oleva viittaus Seveso III -direktiiviin.
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PERUSTELUT

Vaatimattomalta vaikuttava tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista annettu direktiivi 2011/92/EU (yva-direktiivi) on itse asiassa Euroopan unionin 
ympäristöpolitiikan ”kruununjalokivi”. Sitä sovelletaan noin kahteensataan hanketyyppiin 
alkaen siltojen, satamien, moottoriteiden ja kaatopaikkojen rakentamisesta tehokasvatukseen 
tarkoitettujen kanaloiden ja sikaloiden rakentamiseen1.

Yva-direktiivillä vahvistetaan yksinkertaisen mutta perustavaa laatua olevan ”tietoon 
perustuvan päätöksen” periaate: ennen luvan myöntämistä sellaisen julkisen tai yksityisen 
hankkeen toteuttamiseen, jolla saattaa olla ympäristövaikutuksia, jäsenvaltioiden 
toimivaltaisilla viranomaisilla on juridinen velvoite hankkia tarvittavat tiedot 
ympäristövaikutusten arvioinnin tekemiseksi.

Vaikka voimassa oleva direktiivi 2011/92/EU onkin luonteeltaan ennen kaikkea menettelyyn 
liittyvä, sen tavoitteena on varmistaa sen soveltamisalaan kuuluvien hankkeiden kestävyys 
ympäristön kannalta. Tällaiset hankkeet jaetaan kahteen ryhmään: hankkeet, joista niiden 
erityispiirteiden vuoksi on tehtävä pakollinen ympäristövaikutusten arviointi (liite I), ja 
hankkeet, joiden osalta on selvitettävä, onko niistä tarpeen tehdä ympäristövaikutusten 
arviointi (screening-menettely – liite II).

Tätä lainsäädäntöä on sovellettu 28 vuoden ajan suhteellisen onnistuneesti, mitä tulee 
ympäristövaikutusten arvioinnin periaatteiden yhdenmukaistamiseen unionin tasolla, mutta 
siihen on tehty vain kolme kertaa vähäisiä muutoksia2, vaikka poliittinen, oikeudellinen ja 
tekninen konteksti on kehittynyt huomattavasti. Lisäksi siinä on havaittu joitakin puutteita, 
jotka ovat johtaneet useisiin oikeustapauksiin sekä kansallisella tasolla että unionin 
tuomioistuimessa. Viime vuosina tuomioistuin on myös selkeyttänyt joidenkin säännösten 
tulkintaa, muun muassa täsmentämällä, että purkamiset sisältyvät hankkeen määritelmään 
(asia C-50/09).

Vastauksena esitettyyn kritiikkiin ja tekstin mukauttamiseksi unionin uusiin poliittisiin 
painopisteisiin, joita ovat maaperän suojelua koskeva strategia, etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa ja Eurooppa 2020 -strategia, komissio on laatinut tämän 
ehdotuksen yva-direktiivin tarkistamisesta.

Unionin painopisteiden mukaisesti ehdotuksessa lisätään luonnon monimuotoisuus, 
luonnonvarojen käyttö, ilmastonmuutos sekä luonnonkatastrofiriskit ja ihmisen toiminnan 
aiheuttamien katastrofien riskit tekijöihin, joiden perusteella hankkeen vaikutuksia arvioidaan.
Ehdotuksessa vaaditaan myös, että hankkeita tarkastellaan ottaen huomioon yhteisvaikutus 
muiden hankkeiden tai toimien kanssa, jotta vältetään haitallinen käytäntö jakaa hanke osiin 
todettujen ympäristövaikutusten pienentämiseksi.

Mitä tulee tarpeellisuusselvitykseen (screening-menettely), ehdotuksessa halutaan varmistaa, 
että ainoastaan hankkeista, joilla on huomattava ympäristövaikutus, tehdään 
                                               
1 Komission vaikutustenarvioinnin mukaan unionissa tehdään joka vuosi 15 000 – 26 000 ympäristövaikutusten 
arviointia, 27 000 – 33 800 screening-menettelyä ja 1 370 – 3 380 positiivista screening-menettelyä.
2 Alkuperäistä direktiiviä 85/337/ETY on muutettu direktiiveillä 97/11/EY, 2003/35/EY ja 2009/31/EY ja se on 
kodifioitu direktiivillä 2011/92/EU.
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ympäristövaikutusten arviointi niiden tietojen perusteella, jotka hankkeen toteuttaja antaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle (liite II.A). Komissio ehdottaa lisäksi, että luetteloa 
valintaperusteista, joille päätös selvityksen tekemisestä perustuu, laajennetaan ja päätöksen 
tekemiselle asetetaan kolmen kuukauden määräaika (jota voidaan pidentää kolmella 
kuukaudella).

Mitä tulee tietojen laatuun, komissio ehdottaa, että toimivaltaiset viranomaiset määrittelevät 
yhdessä hankkeen toteuttajan kanssa niiden tietojen laajuuden ja tarkkuuden, jotka 
ympäristöraporttiin on sisällytettävä (arvioinnin sisällön rajaaminen eli scoping). Lisäksi 
otetaan käyttöön hankkeen järkevien vaihtoehtojen pakollinen arviointi ja 
ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeinen seurantavelvoite, jos hankkeella on huomattavia 
haitallisia vaikutuksia ympäristölle.

Hallinnon yksinkertaistamisen osalta komissio ehdottaa, että selkeän määräajan 
vahvistamiseksi kaikille ympäristövaikutusten arvioinnin vaiheille yleisön kuulemiselle ja 
lopullisen päätöksen tekemiselle asetetaan vähimmäis- ja enimmäiskesto ja että 
jäsenvaltioissa otetaan käyttöön keskitetty ympäristövaikutusten arviointimekanismi, jotta 
menettely voidaan sovittaa yhteen mahdollisten muihin säädöksiin, kuten teollisuuden 
päästöistä annettuun direktiiviin, vesipolitiikan puitedirektiiviin tai luontotyyppidirektiiviin 
perustuvien arviointien kanssa.

Esittelijä on vakuuttunut, että on tarpeen löytää tosiasiallisesti kestävä kehitysmalli, jota 
sovelletaan kaikkialla unionissa, ja antaa sydämestään täyden tukensa komission ehdotukselle.
Esitetyillä muutoksilla pyritään näin ollen ennen kaikkea vahvistamaan ehdotusta ja 
lisäämään siihen kohtia sen täsmentämiseksi ja tehostamiseksi, jotta sen saattaminen osaksi 
kansallista lainsäädäntöä yksinkertaistuu ja ympäristönsuojelutavoitteiden saavuttaminen 
tehostuu. Seuraavassa esitetään lyhyesti esitettyjen tarkistusten tärkeimmät kohdat.

Yleisön osallistuminen

Århusin yleissopimuksen mukaisesti halutaan vahvistaa asianomaisen yleisön asemaa 
menettelyn kaikissa vaiheissa. Hyvä hallintotapa edellyttää vuoropuhelua asianomaisten 
toimijoiden kanssa ja selkeää ja avointa menettelyä, jolla edistetään asianomaisen yleisön 
oikea-aikaista tiedonsaantia tärkeän hankkeen mahdollisesta toteuttamisesta. Näin lisätään 
mahdollisesti tehtyjen päätösten saamaa tukea ja vähennetään niiden oikeustapausten määrää 
ja kustannuksia, joita esiintyy jatkuvasti jäsenvaltioissa, kun hankkeella ei ole tukea.

Eturistiriidat

Koko yva-menettelyn uskottavuus katoaa, jos ei selkeästi säädetä normeista, joilla suljetaan 
pois eturistiriidat, sillä kyseessä on vakavasti otettava ilmiö. Esittelijä on voinut 
henkilökohtaisesti todeta, että joissakin tapauksissa, huolimatta siitä, että toimivaltainen 
viranomainen ja hankkeen toteuttaja on muodollisesti erotettu toisistaan, ja erityisesti silloin, 
kun jälkimmäinen kuuluu julkishallintoon, näiden toimijoiden roolit sekoittuvat ja päätöksen 
objektiivisuus vaarantuu. Hankkeen toteuttajan täydellinen riippumattomuus toimivaltaisesta 
viranomaisesta on siis varmistettava.
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Korjaavat toimet

Esittelijä hyväksyy täysin komission ehdotuksen sellaisten hankkeiden jälkikäteisseurannasta, 
joilla on huomattavia haitallisia vaikutuksia ympäristöön, mutta pitää ehdottoman tärkeänä, 
että siihen yhdistetään hankkeen toteuttajan velvoite ryhtyä asianmukaisiin korjaaviin toimiin, 
jos seuranta osoittaa, että luvan saaneelle hankkeelle suunnitellut rajoittamis- ja 
korvaamistoimet eivät ole tehokkaita.

Ympäristöraporttien laatiminen ja todentaminen

Esittelijä katsoo ennen kaikkea, että on keskeisen tärkeää varmistaa, että ehdottoman 
riippumattomat asiantuntijat, joilla on soveltuva tekninen pätevyys ympäristöalalla, todentavat 
ympäristöraportin. Mitä tulee komission ehdottamaan asiantuntijoiden 
akkreditointijärjestelmään, esittelijä katsoo, että vaikka sen avulla pyritäänkin takaamaan 
tarkastusten laatutaso, tällainen järjestelmä olisi vaikeasti sovellettavissa jäsenvaltioissa, ja 
ehdottaa täten sen poistamista.

Oikeusvarmuus

Jotta voidaan taata tarvittava oikeusvarmuus, esittelijä ehdottaa, että ehdotukseen sisällytetään 
biologisesta monimuotoisuudesta annetun YK:n yleissopimuksen perusteella selkeä luonnon 
monimuotoisuuden määritelmä, jossa täsmennetään, että se kattaa kaikki eläin- ja kasvilajit.
Esittelijä ehdottaa myös, että täsmennetään, että säädettyjä määräaikoja voidaan muuttaa vain 
poikkeustapauksissa. Uusien yva-sääntöjen voimaantulon osalta esittelijä katsoo, että olisi 
aiheellista varmistaa, että tapauksissa, joissa menettely on jo pitkälle edennyt 
(ympäristöraportti on jo jätetty), olisi oltava mahdollista saattaa menettely päätökseen tällä 
hetkellä voimassa olevan säännöstön perusteella.

Liuskekaasu

Ennalta varautumisen periaatteen mukaisesti ja kuten Euroopan parlamentti 21. marraskuuta 
2012 liuskekaasun ja liuskeöljyn erottelun ympäristövaikutuksista antamassaan 
päätöslauselmassa totesi, esittelijä pitää välttämättömänä sisällyttää direktiivin liitteeseen I 
”muut kuin perinteiset hiilivedyt”, jotta niiden etsintä- ja tuotantohankkeista tehdään 
järjestelmällisesti ympäristövaikutusten arviointi. Tällä hetkellä voimassa olevassa 
direktiivissä säädetyissä tuotannon kynnysarvoissa ei oteta huomioon liuskekaasun ja -öljyn 
päivittäisiä tuotantomääriä, minkä vuoksi ympäristövaikutusten arvioinnin tekeminen ei ole 
pakollista niitä koskevista hankkeista.

* * *
Todellisen ”vihreän talouden” toteutuminen tarkoittaa myös sitä, että alueellamme 
toteutettavien hankkeiden kestävyys taataan ja että ne suunnitellaan ja toteutetaan ottaen 
huomioon niiden vaikutus resurssitehokkuuteen, luonnon monimuotoisuuteen, 
ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden katoamiseen, erityisesti kun kyseessä 
ovat suuret infrastruktuurihankkeet.
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Uuden yva-direktiivin hyväksyminen mahdollisimman nopeasti tarkoittaa, että siirrytään 
sanoista tekoihin ja annetaan Euroopan unionille keskeinen toimintaväline 2000-luvun 
maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi.

* * *
Esittelijä on pitänyt myönteisinä monia ehdotuksia, joita ovat esittäneet varjoesittelijät sekä 
muut kollegat Euroopan parlamentista. Esittelijä ja hänen henkilökuntansa ovat 
vastaanottaneet kannanottoja seuraavilta tahoilta: AK EUROPA, WKÖ, Justice and 
Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC, 
NEEIP. He ovat myös tavanneet useita Liettuan ja Alankomaiden hallitusten edustajia, 
alueiden komitean ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean esittelijöitä sekä muun muassa 
seuraavien tahojen edustajia: Friends of the Earth Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, 
Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe ja TERNA. Esittelijä kiittää 
erityisesti asianajaja Matteo Cerutia, Stefano Lenziä Italian WWF:stä ja Marco Stevaninia. 
Esittelijä on yksin vastuussa ehdotuksista, jotka hän on päättänyt sisällyttää laatimaansa 
mietintöluonnokseen.


