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Tarkistus 1
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
Johdanto-osan G a kappale (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

G a. toteaa, että oikeusasiamies on 
toimittanut kuudentoista ja puolen 
vuoden aikana kahdeksantoista 
erityiskertomusta ja että hän on 
toistaiseksi toiminut hyvin 
yhteistyöhaluisesti ja vastuullisesti 
käyttäessään tällaisia Euroopan 
parlamentille annettavia kertomuksia 
vasta viimeisenä poliittisena keinona, 
mikä osoittaa hänen pyrkivän yleisesti 
ottaen ratkaisemaan asiat 
yhteisymmärryksessä;

Or. en

Tarkistus 2
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
3 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

3. toteaa, että väitetty hallinnollinen 
epäkohta koski yhtäältä sitä, että komissio 
ei ollut varmistanut, että viranomainen, 
joka oli antanut töitä koskevat luvat ilman 
vaadittua vaikutustenarviointia, ei olisi 
vastuussa taannehtivan 
ympäristövaikutusten arvioinnin 
toimeenpanosta, ja toisaalta sitä, ettei se 
ollut asianmukaisesti noudattanut 
oikeusasiamiehen suosituksia, jotka 
koskivat oikeussuojan saatavuutta tähän 
arviointiin liittyvissä asioissa;

3. toteaa, että väitetty hallinnollinen 
epäkohta koski komission tapaa hoitaa 
Itävaltaa vastaan käynnistettyä 
rikkomusmenettelyä ja etenkin sitä, että 
komissio ei ollut varmistanut, että 
viranomainen, joka oli antanut töitä 
koskevat luvat ilman vaadittua 
vaikutustenarviointia, ei olisi ollut
vastuussa taannehtivan 
ympäristövaikutusten arvioinnin 
toimeenpanosta ja että kantelun esittäjä 
saisi oikeussuojan tähän arviointiin 
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liittyvissä asioissa;

Or. en

Tarkistus 3
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
4 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

4. korostaa, että tässä erityiskertomuksessa 
ei käsitellä kysymystä siitä, toimivatko 
Itävallan viranomaiset väärin, vaan sitä, 
laiminlöikö komissio velvollisuutensa 
saamansa kantelun tutkinnassa ja 
menettelyssään sen suhteen sekä 
vastauksessaan oikeusasiamiehen 
pyyntöihin ja suosituksiin;

4. korostaa, että tässä erityiskertomuksessa 
ei käsitellä kysymystä siitä, toimivatko 
Itävallan viranomaiset väärin, vaan sitä, 
laiminlöikö komissio velvollisuutensa 
saamansa kantelun tutkinnassa ja 
menettelyssään sen suhteen sekä 
vastauksessaan oikeusasiamiehen 
pyyntöihin ja suosituksiin, jotka tämä oli 
antanut tutkittuaan tapausta ensimmäistä 
kertaa;

Or. en

Tarkistus 4
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
6 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia kiinnittämään huomiota 
mahdollisiin eturistiriitoihin jo lain 
nykytilan puitteissa ja valmistautumaan 
mahdollisiin tätä koskeviin EU:n 
lainsäädännön muutoksiin;

6. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia kiinnittämään huomiota 
mahdollisiin eturistiriitoihin jo lain 
nykytilan puitteissa ja valmistautumaan 
mahdollisiin tätä koskeviin EU:n 
lainsäädännön muutoksiin; korostaa 
kansallisten oikeusasiamiesten roolia 
tärkeinä sovittelijoina, jotka auttavat 
kansalaisia käynnistämään toimenpiteitä 
jäsenvaltioiden hallinnossa mahdollisesti 
ilmenevien eturistiriitatapauksien varalta;
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Or. en

Tarkistus 5
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
6 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

6 a. katsoo oikeusasiamiehen toisen 
väitteen osalta, että paikallisväestön 
vilpitön, aktiivinen ja kattava 
osallistuminen ympäristövaikutusten 
arviointia koskevan direktiivin 
soveltamiseen on kokonaisuutena 
tarkastellen olennaista, ja uskoo siksi, että 
ennen paikalliseen ympäristöön ja 
ihmisten terveyteen mahdollisesti 
huomattavassa määrin vaikuttavien 
hankkeiden toteuttamista olisi 
käynnistettävä nykyistä useammin 
avoimia välitysmenettelyjä; kiittää tässä 
yhteydessä, että ennen Wienin 
lentokentän kolmannen kiitoradan 
rakentamista koskevaa 
ympäristövaikutusten arviointia 
järjestettiin kattava julkinen 
välitysprosessi, jossa arvioitiin 
kumulatiivisesti esimerkiksi käsiteltävänä 
olevaan rikkomusmenettelyyn liittyvien 
laajennustöiden meluhaittoja ja jota 
voidaan arvioida täysipainoisesti 
uudelleen; 

Or. en

Tarkistus 6
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
7 kohta
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Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7. on yhtä mieltä oikeusasiamiehen kanssa 
siitä, että selkeä tietojen kirjaaminen on osa 
hyvää hallintoa, koska se mahdollistaa 
esimerkiksi sen, että oikeusasiamies voi 
todentaa, että sen suositukset on otettu 
asianmukaisesti huomioon;

7. on yhtä mieltä oikeusasiamiehen kanssa 
siitä, että selkeä tietojen kirjaaminen ja 
ajan tasalla pitäminen on osa hyvää 
hallintoa, koska se mahdollistaa 
esimerkiksi sen, että oikeusasiamies voi 
todentaa, että hänen suosituksensa on 
otettu asianmukaisesti huomioon;

Or. en

Tarkistus 7
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
7 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

7 a. pitää myös suotavana ja tärkeänä 
hyvän hallinnon edellytyksenä, että 
rikkomusmenettelyn aikana ollaan 
jatkuvasti, selvästi ja johdonmukaisesti 
yhteydessä kantelun esittäjiin sekä 
oikeusasiamieheen tämän tutkimusten 
aikana;

Or. en

Tarkistus 8
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
8 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8. on tyytyväinen komission lausuntoon, 
jonka mukaan se aikoo parantaa 
käytäntöään tässä suhteessa välttääkseen 
viestintäongelmat, joita käsiteltävänä 
olevassa tapauksessa on ilmennyt;

8. on tyytyväinen komission lausuntoon, 
jonka mukaan se aikoo parantaa 
käytäntöään sekä kirjaamisen että 
yhteydenpidon suhteen välttääkseen 
viestintäongelmat, joita käsiteltävänä 
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olevassa tapauksessa on ilmennyt;

Or. en

Tarkistus 9
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
8 a kohta (uusi)

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

8 a. täsmentää, että komissio ja Itävallan 
viranomaiset eivät ole rikkoneet voimassa 
olevaa eurooppalaista lainsäädäntöä 
tehdessään jälkikäteen 
ympäristövaikutusten arvioinnin, joka 
perustui tilapäisenä ratkaisuna 
neuvoteltuun sui generis -menettelyyn;

Or. en

Tarkistus 10
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
9 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

9. katsoo tarkoituksenmukaiseksi ja 
kaikkien osapuolten edun mukaiseksi 
sekä hyvän hallintotavan mukaiseksi 
pitää kirjallista rekisteriä 
oikeusasiamiehen tutkimuksia koskevista 
menettelyistä ja pitää ne ajan tasalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 11
Heinz K. Becker
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Päätöslauselmaesitys
11 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

11. katsoo, että olosuhteet, jotka johtivat 
Euroopan oikeusasiamiehelle tehtyyn 
kanteluun, herättävät vakavia kysymyksiä 
direktiivin 85/337 täytäntöönpanosta 
jäsenvaltiossa, tässä tapauksessa 
Itävallassa;

11. katsoo, että olosuhteet, jotka johtivat 
komission käynnistämään 
rikkomusmenettelyyn ja sittemmin 
Euroopan oikeusasiamiehelle tehtyyn 
kanteluun, herättävät vakavia kysymyksiä 
direktiivin 85/337 silloisesta 
täytäntöönpanosta jäsenvaltiossa, tässä 
tapauksessa Itävallassa; panee merkille, 
että YVA-direktiivin täytäntöönpanoa 
koskevaa Itävallan lakia muutettiin 
vuonna 2009 ja että tällöin otettiin 
asianmukaisesti huomioon muun muassa 
käsiteltävänä olevassa tapauksessa tehdyt 
havainnot, joten Itävallan asiasta antamat 
säädökset on nyt saatettu EU:n 
lainsäädännön mukaisiksi;

Or. en

Tarkistus 12
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
13 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

13. katsoo, että tapauksissa, joissa 
jäsenvaltio ei sovella YVA-direktiivin 
perusvaatimuksia, yleisön käytettävissä 
tulisi olla tehokkaat oikeudelliset välineet, 
jotta se voi hakea hankkeiden 
hyväksynnän keskeyttämistä, myös 
mahdollisuutta kieltokanteeseen, ja siten 
estää peruuttamattoman vahingon, kun 
näitä hankkeita toteutetaan;

13. katsoo, että tapauksissa, joissa 
hankkeet hyvin todennäköisesti eivät täytä
YVA-direktiivin perusvaatimuksia, 
asianomaisen yleisön käytettävissä tulisi 
olla tehokkaat välineet, jotta se voi pyytää 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
vastaavalta viranomaiselta välittömästi 
selvitystä siitä, ovatko hankkeet EU:n 
sääntöjen mukaisia, ja siten estää 
peruuttamattoman vahingon, kun näitä 
hankkeita toteutetaan;

Or. en
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Tarkistus 13
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
18 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

18. toteaa, että nykyinen direktiivi ei sisällä 
hyväksynnästä vastaavien viranomaisten 
objektiivisuutta ja puolueettomuutta 
koskevia vaatimuksia eikä aseta tällaisia 
vaatimuksia ympäristövaikutusten 
arviointeja suorittaville elimille; katsoo, 
että YVA-direktiivin tarkistus tarjoaa 
hyvän tilaisuuden ottaa käyttöön tällaiset 
vaatimukset;

18. toteaa, että nykyinen direktiivi ei sisällä 
hyväksynnästä vastaavien viranomaisten 
objektiivisuutta ja puolueettomuutta 
koskevia vaatimuksia eikä aseta tällaisia 
vaatimuksia ympäristövaikutusten 
arviointeja suorittaville elimille; toteaa, 
että nykyinen direktiivi ei myöskään 
sisällä säännöksiä asian käsittelystä, jos 
hanke on jo toteutettu tai 
valmistumaisillaan, eikä siitä, miten yleisö 
voisi selkeää ja epäbyrokraattista 
menettelyä soveltaen pyytää 
ympäristövaikutusten arvioinnista 
vastaavalta viranomaiselta välittömästi 
selvitystä siitä, ovatko hankkeet, jotka 
eivät hyvin todennäköisesti täytä YVA-
direktiivin perusvaatimuksia, EU:n 
sääntöjen mukaisia; katsoo siksi, että 
YVA-direktiivin tarkistus tarjoaa hyvän 
tilaisuuden ottaa käyttöön tällaiset 
vaatimukset ja säännökset;

Or. en

Tarkistus 14
Heinz K. Becker

Päätöslauselmaesitys
19 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

19. katsoo, että tämä tapaus osoittaa myös 
sen, että YVA-direktiivin säännöksiä 
lujittavien toimenpiteiden lisäksi tarvitaan 
rikkomusmenettelyihin selkeämpiä 

19. katsoo, että tämä tapaus osoittaa myös 
sen, että YVA-direktiivin säännöksiä 
lujittavien toimenpiteiden lisäksi tarvitaan 
rikkomusmenettelyihin selkeämpiä 
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menettelytapoja, mieluiten antamalla EU:n 
hallinnon hallintomenettelyjä koskeva 
yleisasetus;

menettelytapoja, mieluiten antamalla EU:n 
hallinnon hallintomenettelyjä koskeva 
yleisasetus ja vahvistamalla siten 
kantelujen esittäjien asemaa; katsoo, että 
tällainen säädös soveltuisi hyvin sen 
määrittämiseen, millaisia velvoitteita 
viranomaisilla on viestiessään 
rikkomistapauksissa kantelujen esittäjien 
tai Euroopan kansalaisia edustavien 
erilaisten elinten, kuten 
vetoomusvaliokunnan ja 
oikeusasiamiehen kanssa; toteaa, että 
tämä voitaisiin hoitaa esimerkiksi 
ottamalla käyttöön velvoite reagoida 
oikeusasiamiehen antamiin suosituksiin 
mahdollisimman pian, jotta käsiteltävänä 
olevan tapauksen yhteydessä ilmenneet 
virheelliset tulkinnat eivät enää toistuisi;

Or. en


