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Tarkistus 52
Peter Jahr

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Direktiiviä Direktiivi 2011/92/EU on 
muutettava, jotta voidaan parantaa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
laatua, yksinkertaistaa sen eri vaiheita sekä 
vahvistaa johdonmukaisuutta ja luoda 
synergioita unionin muiden säädösten ja 
poliittisten linjausten kanssa sekä niiden 
strategioiden ja toimintalinjojen kanssa, 
joita jäsenvaltiot ovat laatineet kansalliseen 
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla.

(3) Direktiiviä Direktiivi 2011/92/EU on 
muutettava, jotta voidaan parantaa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
laatua, yksinkertaistaa sen eri vaiheita sekä 
vahvistaa johdonmukaisuutta ja luoda 
synergioita unionin muiden säädösten ja 
poliittisten linjausten kanssa sekä niiden 
strategioiden ja toimintalinjojen kanssa, 
joita jäsenvaltiot ovat laatineet kansalliseen 
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla.

Monissa tapauksissa hallinnolliset 
menettelyt muuttuivat liian 
monimutkaisiksi ja laajoiksi, ja ne 
aiheuttivat viivästyksiä ja loivat uusia 
ympäristönsuojeluun liittyviä riskejä. 
Tässä yhteydessä menettelyjen 
yksinkertaistaminen ja 
yhdenmukaistaminen on yksi direktiivin 
tavoitteista. On otettava huomioon 
keskitetyn mekanismin soveltuvuus, jotta 
mahdollistetaan yhteensovitetun 
arvioinnin tai yhteisten menettelyjen 
käyttö silloin, kun tarvitaan useita 
ympäristövaikutusten arviointeja, 
esimerkiksi rajatylittävien hankkeiden 
tapauksissa, ja jotta voidaan määrittää 
yksityiskohtaisempia kriteereitä pakollisia 
arviointeja varten.

Or. en

Tarkistus 53
Victor Boştinaru

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale



PE510.694v02-00 4/72 AM\936912FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

(3) Direktiiviä Direktiivi 2011/92/EU on 
muutettava, jotta voidaan parantaa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
laatua, yksinkertaistaa sen eri vaiheita sekä 
vahvistaa johdonmukaisuutta ja luoda 
synergioita unionin muiden säädösten ja 
poliittisten linjausten kanssa sekä niiden 
strategioiden ja toimintalinjojen kanssa, 
joita jäsenvaltiot ovat laatineet kansalliseen 
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla.

(3) Direktiiviä Direktiivi 2011/92/EU on 
muutettava, jotta voidaan parantaa 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
laatua, yksinkertaistaa sen eri vaiheita sekä 
vahvistaa johdonmukaisuutta ja luoda 
synergioita unionin muiden säädösten ja 
poliittisten linjausten kanssa sekä niiden 
strategioiden ja toimintalinjojen kanssa, 
joita jäsenvaltiot ovat laatineet kansalliseen 
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla. 
Direktiivin muutoksen perimmäisenä 
tavoitteena on parantaa täytäntöönpanoa 
jäsenvaltioissa.

Or. fr

Tarkistus 54
Peter Jahr

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Jos hankkeilla on rajatylittäviä 
ympäristövaikutuksia, niihin osallistuvat 
jäsenvaltiot perustavat yhteisen 
yhteyspisteen, jossa osapuolilla on yhtä 
monta edustajaa ja joka vastaa kaikista 
menettelyn vaiheista. Hankkeen 
lopulliseen hyväksymiseen tarvitaan 
kaikkien mukana olleiden jäsenvaltioiden 
hyväksyntä.

Or. de

Tarkistus 55
Peter Jahr

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(3 b) On myös varmistettava, että 
tarkistetulla direktiivillä 2011/92/EU 
parannetaan ympäristönsuojelua, lisätään 
resurssitehokkuutta ja tuetaan kestävää 
kasvua Euroopassa. Lisäksi on 
välttämätöntä yksinkertaistaa ja 
yhdenmukaistaa säädettyjä menettelyjä.

Or. de

Tarkistus 56
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ympäristökysymyksistä, kuten 
resurssitehokkuudesta, luonnon 
monimuotoisuudesta, 
ilmastonmuutoksesta ja katastrofiriskeistä, 
on viimeksi kuluneen vuosikymmenen 
aikana tullut entistä tärkeämpiä poliittisen 
päätöksenteon kannalta, mistä syystä 
niiden olisi oltava keskeisiä tekijöitä 
erityisesti infrastruktuurihankkeita 
koskevissa arviointi- ja 
päätöksentekomenettelyissä.

(4) Ympäristökysymyksistä, kuten 
resurssitehokkuudesta ja katastrofiriskeistä, 
on viimeksi kuluneen vuosikymmenen 
aikana tullut entistä tärkeämpiä poliittisen 
päätöksenteon kannalta, mistä syystä 
niiden olisi oltava keskeisiä tekijöitä 
erityisesti infrastruktuurihankkeita 
koskevissa arviointi- ja 
päätöksentekomenettelyissä.

Or. nl

Tarkistus 57
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ympäristökysymyksistä, kuten (4) Ympäristökysymyksistä, kuten 
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resurssitehokkuudesta, luonnon 
monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksesta 
ja katastrofiriskeistä, on viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana tullut entistä 
tärkeämpiä poliittisen päätöksenteon 
kannalta, mistä syystä niiden olisi oltava 
keskeisiä tekijöitä erityisesti 
infrastruktuurihankkeita koskevissa 
arviointi- ja päätöksentekomenettelyissä.

resurssitehokkuudesta, luonnon 
monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksesta 
ja katastrofiriskeistä, on viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana tullut entistä 
tärkeämpiä poliittisen päätöksenteon 
kannalta, mistä syystä niiden olisi oltava 
tärkeitä tekijöitä erityisesti 
infrastruktuurihankkeita koskevissa 
arviointi- ja päätöksentekomenettelyissä.

Or. fr

Tarkistus 58
Victor Boştinaru

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ympäristökysymyksistä, kuten 
resurssitehokkuudesta, luonnon 
monimuotoisuudesta, 
ilmastonmuutoksesta ja 
katastrofiriskeistä, on viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana tullut entistä 
tärkeämpiä poliittisen päätöksenteon 
kannalta, mistä syystä niiden olisi oltava 
keskeisiä tekijöitä erityisesti 
infrastruktuurihankkeita koskevissa 
arviointi- ja päätöksentekomenettelyissä.

(4) Ympäristökysymyksistä, kuten 
resurssitehokkuudesta ja resurssien 
kestävästä käytöstä, luonnon 
monimuotoisuuden suojelusta, 
ilmastonmuutoksen sekä 
luonnonkatastrofien ja ihmisen toiminnan 
aiheuttamien katastrofien torjunnasta, on
viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana 
tullut entistä tärkeämpiä poliittisen 
päätöksenteon kannalta. Tästä syystä 
niiden olisi oltava keskeisiä tekijöitä 
kaikkia sellaisia julkisia tai yksityisiä 
hankkeita, erityisesti 
infrastruktuurihankkeita, koskevissa
arviointi- ja päätöksentekomenettelyissä, 
joilla todennäköisesti on merkittäviä 
ympäristövaikutuksia.

Or. fr

Tarkistus 59
Peter Jahr
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Ympäristökysymyksistä, kuten 
resurssitehokkuudesta, luonnon 
monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksesta 
ja katastrofiriskeistä, on viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana tullut entistä 
tärkeämpiä poliittisen päätöksenteon 
kannalta, mistä syystä niiden olisi oltava 
keskeisiä tekijöitä erityisesti 
infrastruktuurihankkeita koskevissa 
arviointi- ja päätöksentekomenettelyissä.

(4) Ympäristökysymyksistä, kuten
resurssitehokkuudesta, luonnon 
monimuotoisuudesta, ilmastonmuutoksesta 
ja katastrofiriskeistä, on viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana tullut entistä 
tärkeämpiä poliittisen päätöksenteon 
kannalta, mistä syystä niiden olisi oltava 
keskeisiä tekijöitä erityisesti 
infrastruktuurihankkeita koskevissa 
arviointi- ja päätöksentekomenettelyissä.

Koska komissio ei ole määrittänyt 
suuntaviivoja direktiivin soveltamisesta 
historiallisen ja kulttuuriperinnön 
suojeluun, sen on esitettävä luettelo 
perusteita ja ohjeita direktiivin 
täytäntöönpanon parantamiseksi.

Or. en

Tarkistus 60
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Ympäristöön liittyvien kriteerien 
parempi huomioon ottaminen kaikissa 
hankkeissa saattaa johtaa myös kielteisiin 
seurauksiin, kun menettelyjen 
monimutkaisuus sekä hyväksymis- ja 
validointiaikojen pidentyminen kaikissa 
vaiheissa lisäävät tosiasiallisesti 
kustannuksia ja muodostavat jopa uhan 
ympäristölle työmaiden pitkien 
kestoaikojen seurauksena.

Or. fr
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Tarkistus 61
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 b) Infrastruktuurihankkeisiin liittyvien 
ympäristökysymysten vuoksi ei pidä 
unohtaa sitä seikkaa, että hankkeilla on 
joka tapauksessa ympäristövaikutuksia ja 
on keskityttävä hankkeesta saatavan 
hyödyn ja hankkeen ympäristövaikutusten 
väliseen suhteeseen.

Or. fr

Tarkistus 62
Victor Boştinaru

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Tiedonannossaan 
”Etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa” komissio 
sitoutui ottamaan 
resurssitehokkuusnäkökohdat huomioon 
laajemmin direktiivin Direktiivi 
2011/92/EU tarkistamisen yhteydessä.

(5) Tiedonannossaan 
”Etenemissuunnitelma kohti 
resurssitehokasta Eurooppaa” komissio 
sitoutui ottamaan resurssitehokkuutta ja 
resurssien kestävää käyttöä koskevat 
näkökohdat huomioon laajemmin 
direktiivin Direktiivi 2011/92/EU
tarkistamisen yhteydessä.

Or. fr

Tarkistus 63
Victor Boştinaru

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(7) Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksessa biologisesta 
monimuotoisuudesta, jäljempänä 
’yleissopimus’, jossa Euroopan unioni on 
sopimuspuolena, määrätään, että 
merkittäviä haittavaikutuksia, joita 
hankkeilla voi olla biologiseen 
monimuotoisuuteen (joka määritellään 
yleissopimuksen 2 artiklassa), on 
mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa 
arvioitava niiden välttämiseksi tai 
minimoimiseksi. Tällaisen ennakkoon 
tehtävän vaikutusten arvioinnin odotetaan 
edistävän osaltaan unionin vuonna 2010 
hyväksymää yleistavoitetta, joka on 
luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen 
ja ekosysteemipalvelujen heikentymisen 
pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä 
sekä luonnon monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen palauttaminen 
ennalleen mahdollisuuksien mukaan.

(7) Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksessa biologisesta 
monimuotoisuudesta, jäljempänä 
’yleissopimus’, jossa Euroopan unioni on 
sopimuspuolena, määrätään, että 
merkittäviä haittavaikutuksia, joita 
hankkeilla voi olla biologiseen 
monimuotoisuuteen (joka määritellään 
yleissopimuksen 2 artiklassa), on 
arvioitava niiden välttämiseksi tai 
minimoimiseksi. Tällaisen ennakkoon 
tehtävän vaikutusten arvioinnin odotetaan 
edistävän osaltaan unionin vuonna 2010 
hyväksymää yleistavoitetta, joka on 
luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen 
ja ekosysteemipalvelujen heikentymisen 
pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä 
sekä luonnon monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen palauttaminen 
ennalleen mahdollisuuksien mukaan.

Or. fr

Tarkistus 64
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksessa biologisesta 
monimuotoisuudesta, jäljempänä 
’yleissopimus’, jossa Euroopan unioni on 
sopimuspuolena, määrätään, että 
merkittäviä haittavaikutuksia, joita 
hankkeilla voi olla biologiseen 
monimuotoisuuteen (joka määritellään 
yleissopimuksen 2 artiklassa), on 
mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa 
arvioitava niiden välttämiseksi tai 

(7) Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimuksessa biologisesta 
monimuotoisuudesta, jäljempänä 
’yleissopimus’, jossa Euroopan unioni on 
sopimuspuolena, määrätään, että 
merkittäviä haittavaikutuksia, joita 
hankkeilla voi olla biologiseen 
monimuotoisuuteen (joka määritellään 
yleissopimuksen 2 artiklassa), on 
mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa 
arvioitava niiden välttämiseksi tai 
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minimoimiseksi. Tällaisen ennakkoon 
tehtävän vaikutusten arvioinnin odotetaan 
edistävän osaltaan unionin vuonna 2010 
hyväksymää yleistavoitetta, joka on 
luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen 
ja ekosysteemipalvelujen heikentymisen 
pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä 
sekä luonnon monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen palauttaminen 
ennalleen mahdollisuuksien mukaan.

minimoimiseksi. Tällainen ennakkoon
tehtävä vaikutusten arviointi voi edistää 
unionin vuonna 2010 hyväksymää 
yleistavoitetta, joka on luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymisen ja 
ekosysteemipalvelujen heikentymisen 
pysäyttäminen vuoteen 2020 mennessä 
sekä luonnon monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen palauttaminen 
ennalleen mahdollisuuksien mukaan.

Or. nl

Tarkistus 65
Victor Boştinaru

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Toimilla, joita toteutetaan merkittävien 
ympäristölle koituvien haittavaikutusten 
välttämiseksi, vähentämiseksi ja 
mahdollisesti poistamiseksi, olisi osaltaan 
voitava torjua kaikenlaista ympäristön 
laadun huonontumista ja luonnon 
monimuotoisuuden yleistä köyhtymistä 
unionin yleissopimuksen yhteydessä 
antamien sitoumusten sekä niiden 
tavoitteiden ja toimien mukaisesti, jotka 
mainitaan luonnon monimuotoisuutta 
koskevassa EU:n strategiassa 
vuoteen 2020.

(8) Toimilla, joita toteutetaan merkittävien 
ympäristölle koituvien haittavaikutusten 
välttämiseksi, olisi osaltaan voitava torjua 
kaikenlaista ympäristön laadun 
huonontumista ja luonnon 
monimuotoisuuden yleistä köyhtymistä 
unionin yleissopimuksen yhteydessä 
antamien sitoumusten sekä niiden 
tavoitteiden ja toimien mukaisesti, jotka 
mainitaan luonnon monimuotoisuutta 
koskevassa EU:n strategiassa 
vuoteen 2020.

Or. fr

Tarkistus 66
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Ilmastonmuutos aiheuttaa myös 
jatkossa vahinkoa ympäristölle ja haittaa 
talouden kehitystä. Vastaavasti olisi 
edistettävä unionin kykyä sietää 
ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
häiriöitä, jotta ilmastonmuutokseen 
voidaan puuttua koko unionin alueella 
tehokkaasti. Ilmastonmuutoksen 
sopeutumis- ja hillitsemistoimet on 
otettava huomioon monilla eri unionin 
lainsäädännön aloilla.

Poistetaan.

Or. nl

Tarkistus 67
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Ilmastonmuutos aiheuttaa myös 
jatkossa vahinkoa ympäristölle ja haittaa 
talouden kehitystä. Vastaavasti olisi 
edistettävä unionin kykyä sietää ekologisia, 
sosiaalisia ja taloudellisia häiriöitä, jotta 
ilmastonmuutokseen voidaan puuttua koko 
unionin alueella tehokkaasti. 
Ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja 
hillitsemistoimet on otettava huomioon 
monilla eri unionin lainsäädännön aloilla.

(9) Ilmastonmuutos merkitsee myös 
jatkossa uhkaa ympäristölle ja haittaa 
talouden kehityksen ennustettavuutta. 
Vastaavasti olisi edistettävä unionin kykyä 
sietää ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia 
häiriöitä, jotta ilmastonmuutokseen 
voidaan puuttua koko unionin alueella 
tehokkaasti. Ilmastonmuutoksen 
sopeutumis- ja hillitsemistoimet on 
otettava huomioon monilla eri unionin 
lainsäädännön aloilla.

Or. fr

Tarkistus 68
Victor Boştinaru

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Ilmastonmuutos aiheuttaa myös 
jatkossa vahinkoa ympäristölle ja haittaa 
talouden kehitystä. Vastaavasti olisi 
edistettävä unionin kykyä sietää ekologisia, 
sosiaalisia ja taloudellisia häiriöitä, jotta 
ilmastonmuutokseen voidaan puuttua koko 
unionin alueella tehokkaasti. 
Ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja 
hillitsemistoimet on otettava huomioon 
monilla eri unionin lainsäädännön aloilla.

(9) Ilmastonmuutos aiheuttaa myös 
jatkossa vahinkoa ympäristölle ja haittaa 
talouden kehitystä. Vastaavasti olisi 
edistettävä unionin kykyä sietää ekologisia, 
sosiaalisia ja taloudellisia häiriöitä, jotta 
ilmastonmuutokseen voidaan puuttua koko 
unionin alueella tehokkaasti. 
Ilmastonmuutoksen sopeutumis- ja 
hillitsemistoimet on otettava huomioon 
monilla eri unionin lainsäädännön aloilla jo 
nyt.

Or. fr

Tarkistus 69
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Kokemus on osoittanut, että 
direktiivin Direktiivi 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 Direktiivi 2011/92/EU
noudattamisesta voi 
siviilivalmiustapauksissa aiheutua haittaa, 
mistä syystä olisi säädettävä, että 
jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti olla 
soveltamatta mainittua direktiiviä 
pelkästään siviilivalmiushankkeisiin 
edellyttäen, että komissiolle ja yleisölle, 
jota asia koskee, toimitetaan ajoissa 
asianmukaisia tietoja päätöksen 
perustelemiseksi ja että muut mahdolliset 
toteutuskelpoiset vaihtoehdot on otettu 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Lausunnon valmistelijan tarkistuksessa 5 esittämän lähestymistavan mukaisesti tämän 
tarkistuksen tavoitteena on rajoittaa direktiivin poikkeukset konkreettisiin ja poikkeuksellisiin 
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hätätapauksiin. Jos kuitenkin myönnetään, että poikkeuksia voidaan soveltaa äärimmäisissä 
pelastuspalveluun liittyvissä tilanteissa, joissa tarvitaan nopeita päätöksiä, ei olisi realistista 
edellyttää tässä säännöksessä komission ennakkolupaa, vaan pikemminkin varmistaa, että 
tapaukset ja päätökset perustellaan asianmukaisesti pakollisena jatkotoimenpiteenä.

Tarkistus 70
Victor Boştinaru

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Or. fr

Tarkistus 71
Peter Jahr

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

Tässä yhteydessä direktiivissä otetaan 
huomioon Espoon yleissopimuksen 
määräykset, joissa osallistujavaltiot 
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velvoitetaan rajatylittävissä hankkeissa 
toimittamaan toisilleen ilmoituksia ja 
kuulemaan toisiaan. Tällaisissa 
rajatylittävissä hankkeissa komission on 
toimittava ennakoivasti ja edistävästi aina 
kun se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista.

Or. en

Tarkistus 72
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
yksilöitävä kaikkein tärkeimmät 
huomioon otettavat arviointiperusteet sen 
määrittämiseksi, aiheutuuko hankkeesta 
todennäköisesti merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, ja hyödynnettävä 
lisätietoja, joita voi olla saatavilla unionin 
lainsäädännön edellyttämien muiden 
arviointien johdosta, jotta 
tarpeellisuusselvitystä voidaan soveltaa 
tehokkaasti. Tämän vuoksi on aiheellista 
täsmentää tarpeellisuusselvitystä 
koskevan päätöksen sisältö ja erityisesti 
se, missä tapauksissa ympäristöarviointia 
ei vaadita.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 73
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(16) Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
yksilöitävä kaikkein tärkeimmät huomioon 
otettavat arviointiperusteet sen 
määrittämiseksi, aiheutuuko hankkeesta 
todennäköisesti merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, ja hyödynnettävä
lisätietoja, joita voi olla saatavilla unionin 
lainsäädännön edellyttämien muiden 
arviointien johdosta, jotta 
tarpeellisuusselvitystä voidaan soveltaa 
tehokkaasti. Tämän vuoksi on aiheellista 
täsmentää tarpeellisuusselvitystä 
koskevan päätöksen sisältö ja erityisesti 
se, missä tapauksissa ympäristöarviointia 
ei vaadita.

(16) Toimivaltaiset viranomaiset voivat 
yksilöidä kaikkein tärkeimmät huomioon 
otettavat arviointiperusteet sen 
määrittämiseksi, aiheutuuko hankkeesta 
todennäköisesti merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, ja hyödyntää
lisätietoja, joita voi olla saatavilla unionin 
lainsäädännön edellyttämien muiden 
arviointien johdosta, jotta 
tarpeellisuusselvitystä voidaan soveltaa 
tehokkaasti.

Or. nl

Tarkistus 74
Victor Boştinaru

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Toimivaltaisten viranomaisten olisi
yksilöitävä kaikkein tärkeimmät huomioon 
otettavat arviointiperusteet sen 
määrittämiseksi, aiheutuuko hankkeesta 
todennäköisesti merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, ja hyödynnettävä 
lisätietoja, joita voi olla saatavilla unionin 
lainsäädännön edellyttämien muiden 
arviointien johdosta, jotta 
tarpeellisuusselvitystä voidaan soveltaa 
tehokkaasti. Tämän vuoksi on aiheellista 
täsmentää tarpeellisuusselvitystä koskevan 
päätöksen sisältö ja erityisesti se, missä 
tapauksissa ympäristöarviointia ei vaadita.

Toimivaltaisten viranomaisten on
yksilöitävä selvästi ja tarkasti kaikkein 
tärkeimmät huomioon otettavat 
arviointiperusteet sen määrittämiseksi, 
aiheutuuko hankkeesta todennäköisesti 
merkittäviä ympäristövaikutuksia, ja 
hyödynnettävä lisätietoja, joita voi olla 
saatavilla unionin lainsäädännön 
edellyttämien muiden arviointien johdosta, 
jotta tarpeellisuusselvitystä voidaan 
soveltaa tehokkaasti ja avoimesti. Tämän 
vuoksi on aiheellista täsmentää 
tarpeellisuusselvitystä koskevan päätöksen 
sisältö ja erityisesti se, missä tapauksissa 
ympäristöarviointia ei vaadita.

Or. fr
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Tarkistus 75
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Toimivaltaisia viranomaisia olisi 
vaadittava määrittämään, missä laajuudessa 
ja miten yksityiskohtaisesti ympäristötiedot 
olisi annettava ympäristöraportissa 
(arvioinnin sisällön rajaaminen – scoping). 
Jotta voidaan parantaa arvioinnin laatua ja 
yksinkertaistaa päätöksentekoa, on tärkeää 
täsmentää unionin tasolla ne tietoluokat, 
joiden perusteella toimivaltaisten 
viranomaisten on tehtävä tämä määritys.

(17) Toimivaltaisia viranomaisia olisi 
vaadittava määrittämään, missä laajuudessa 
ja miten yksityiskohtaisesti ympäristötiedot 
olisi annettava ympäristöraportissa 
(arvioinnin sisällön rajaaminen – scoping). 
Jotta voidaan parantaa arvioinnin laatua ja 
yksinkertaistaa menettelyjä ja
päätöksentekoa, on tärkeää täsmentää 
unionin tasolla ne tietoluokat, joiden 
perusteella toimivaltaisten viranomaisten 
on tehtävä tämä määritys.

Or. en

Tarkistus 76
Adina-Ioana Vălean

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.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Jos hankkeen toteuttajaa vaaditaan tarkastelemaan ympäristöraportissaan hankkeen 
vaihtoehtoja, se voi lisätä huomattavasti toteuttajan työmäärää. Erityisesti ympäristöön 
vähiten vaikuttavien vaihtoehtojen nimeäminen vaatii toteuttajaa käyttämään aikaa sellaisten 
hankkeiden perusteelliseen käsittelyyn, joita ei ole suunniteltu ja joita varten ei haeta lupaa.

Tarkistus 77
Philippe Boulland

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;

Or. fr

Tarkistus 78
Victor Boştinaru

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 

(18) Hankkeen toteuttajan antaman 
ympäristöraportin olisi sisällettävä arvio 
kaikista kohtuullisista vaihtoehdoista, jotka 
ovat varteenotettavia ehdotetun hankkeen 
kannalta, mukaan luettuna ympäristön 
nykytilan todennäköinen kehitys siinä 
tapauksessa, että hanketta ei toteuteta 



PE510.694v02-00 18/72 AM\936912FI.doc

FI

(perusskenaario); näin voidaan parantaa 
arviointimenettelyn laatua ja sisällyttää 
ympäristönäkökohdat osaksi hankkeen 
suunnittelua jo varhaisessa vaiheessa.

(perusskenaario); näin voidaan parantaa 
arviointimenettelyn laatua ja sisällyttää 
ympäristönäkökohdat osaksi hankkeen 
suunnittelua jo varhaisessa vaiheessa.

Or. fr

Tarkistus 79
Daniël van der Stoep

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 antamaan 
ympäristöraporttiin voi sisältyä 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.

Or. nl

Tarkistus 80
Nikolaos Chountis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Olisi toteutettava toimia sen 
varmistamiseksi, että ympäristöraportteihin 
direktiivin Direktiivi 2011/92/EU
liitteen IV mukaisesti sisälletyt tiedot ovat 
täydelliset ja riittävän korkealaatuiset. 
Jäsenvaltioiden olisi kaksinkertaisen 
arvioinnin välttämiseksi otettava 

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

Or. en

Perustelu

Vahvistetaan hankkeiden vaihtoehtojen pakollista sisällyttämistä ympäristöraporttiin.

Tarkistus 81
Nikolaos Chountis

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Ympäristöraporttien täydellisyyden, 
riittävän korkean laadun ja 
riippumattomuuden takaamiseksi on 
varmistettava, että raportin laatii 
riippumaton, akkreditoitu ja teknisesti 
pätevä asiantuntija tieteellisesti 
puolueettomalla tavalla ja täysin 
hankkeen toteuttajasta ja toimivaltaisista 
viranomaisista riippumatta.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on varmistaa asiantuntijoiden riippumattomuus ja 
ammattimaisuus sekä estää kaikenlainen vaikuttaminen.

Tarkistus 82
Daniël van der Stoep

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
takaamiseksi toimivaltaista viranomaista

(20) Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
takaamiseksi toimivaltaista viranomaista
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olisi vaadittava perustelemaan myönteinen 
lupapäätöksensä ja osoittamaan, että se on 
ottanut huomioon käytyjen kuulemisten 
tulokset ja kerätyt asiaa koskevat tiedot.

voidaan vaatia perustelemaan myönteinen 
lupapäätöksensä ja osoittamaan, että se on 
ottanut huomioon käytyjen kuulemisten 
tulokset ja kerätyt asiaa koskevat tiedot.

Or. nl

Tarkistus 83
Victor Boştinaru

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
takaamiseksi toimivaltaista viranomaista 
olisi vaadittava perustelemaan myönteinen 
lupapäätöksensä ja osoittamaan, että se on 
ottanut huomioon käytyjen kuulemisten 
tulokset ja kerätyt asiaa koskevat tiedot.

(20) Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
takaamiseksi toimivaltaista viranomaista 
olisi vaadittava perustelemaan 
yksityiskohtaisesti ja kattavasti 
myönteinen lupapäätöksensä ja 
osoittamaan, että se on ottanut huomioon 
yleisön, jota asia koskee, kuulemisten 
tulokset ja kaikki kerätyt asiaa koskevat 
tiedot. Jos tätä vaatimusta ei ole
asianmukaisesti täytetty, yleisöllä, jota 
asia koskee, on oltava mahdollisuus 
hakea muutosta.

Or. fr

Tarkistus 84
Nikolaos Chountis

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 

(21) On aiheellista vahvistaa hankkeiden 
rakentamiseen ja toimintaan liittyvien 
merkittävien haittavaikutusten seurantaa 
koskevat yhteiset vähimmäisvaatimukset 
sen varmistamiseksi, että kaikki 
jäsenvaltiot noudattavat yhteistä 
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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.

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 
seurannassa tulee esiin odottamattomia 
haittavaikutuksia, olisi säädettävä 
asianmukaisista korjaavista toimista.

Or. en

Perustelu

Jos seurannassa käy ilmi, että on olemassa haittavaikutuksia, hankkeen toteuttajan 
velvollisuutena on ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin ongelman poistamiseksi.

Tarkistus 85
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Yleisön osallistuminen 
päätöksentekomenettelyyn aikaisessa 
vaiheessa mahdollistaa sen, että 
päätöksentekijät voivat ottaa huomioon 
kannat ja huolenaiheet, joilla voi olla 
merkitystä päätöksenteossa, mikä lisää 
päätöksenteon vastuullisuutta ja 
avoimuutta, parantaa päätösten 
sisällöllistä laatua sekä lisää yleisön 
tietoisuutta ympäristökysymyksistä.

Or. en

Perustelu

Täydennetään lausunnon valmistelijan tarkistusta 7 lisäyksellä, jonka mukaan yleisön olisi 
osallistuttava päätöksentekoon aikaisessa vaiheessa, jotta taataan osallistumisen tehokkuus ja 
myönteiset tulokset.
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Tarkistus 86
Daniël van der Stoep

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.

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

Or. nl

Tarkistus 87
Philippe Boulland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka 
on vähimmäisvaatimusten vahvistaminen 
hankkeiden ympäristöarvioinnille 
ympäristön ja ihmisten terveyden 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi, 
vaan se voidaan tarkasteltavien 
ympäristökysymysten laajuuden, 
vakavuuden ja rajatylittävän luonteen 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, 
joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on 
tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(28) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka 
on vähimmäisvaatimusten vahvistaminen 
hankkeiden ympäristöarvioinnille 
ympäristön ja ihmisten terveyden 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi, 
vaan se voidaan tarkasteltavien 
ympäristökysymysten laajuuden, 
vakavuuden ja rajatylittävän luonteen 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, 
joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.
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Or. fr

Tarkistus 88
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka 
on vähimmäisvaatimusten vahvistaminen 
hankkeiden ympäristöarvioinnille 
ympäristön ja ihmisten terveyden 
korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi, 
vaan se voidaan tarkasteltavien 
ympäristökysymysten laajuuden, 
vakavuuden ja rajatylittävän luonteen 
vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, 
joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka 
on vähimmäisvaatimusten vahvistaminen 
hankkeiden ympäristöarvioinnille 
ympäristön, ihmisten terveyden ja 
elämänlaadun korkeatasoisen suojelun 
varmistamiseksi, vaan se voidaan 
tarkasteltavien ympäristökysymysten 
laajuuden, vakavuuden ja rajatylittävän 
luonteen vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Hyväksytään lausunnon valmistelijan tarkistuksessa 9 tekemä lisäys ja sijoitetaan 
elämänlaatu ihmisten terveyden jälkeen tavoitteita koskevassa loogisessa luettelossa.

Tarkistus 89
Adina-Ioana Vălean

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

rakennus- tai purkutyön taikka muun 
laitoksen tai suunnitelman toteuttamista,

– rakennustyön tai muun laitoksen taikka 
suunnitelman toteuttamista,

– rakennuksen tai muun laitoksen tai 
suunnitelman purkutöitä,
– muuta luonnonympäristöön ja 
maisemaan kajoamista mukaan lukien 
maaperän luonnonvarojen 
hyödyntäminen.

Or. en

Perustelu

Jotta säännös olisi yhdenmukainen yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, siinä 
on selvennettävä, että purkamista ja käytöstäpoistoa varten tarvitaan ympäristövaikutusten 
arviointi mutta ainoastaan siinä vaiheessa, jolloin kyseistä purkamista koskeva päätös on 
harkittavana. On vältettävä sitä, että rakennustöiden toteutusta varten laadittavaan 
alkuperäiseen ympäristövaikutusten arviointiin jo sisällytettäisiin velvoite toimittaa tietoja 
tulevasta käytöstäpoistosta, joka saattaa (mahdollisesti) toteutua 30 vuoden kuluessa. 
Tarvittavia tietoja ei ole saatavilla niin aikaisessa vaiheessa.

Tarkistus 90
Margrete Auken

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) korvataan 2 kohdan c alakohta 
seuraavasti:
c) ’luvalla’ tarkoitetaan toimivaltaisen 
viranomaisen tai toimivaltaisten 
viranomaisten tekemää päätöstä, joka 
oikeuttaa hankkeen toteuttajan 
aloittamaan hankkeen, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta oikeutta saattaa asia 
ajallaan tuomioistuimen uudelleen 
tutkittavaksi 11 artiklan säännösten 
mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään täydentämään direktiivin 2011/92/EU ’lupaa’ koskevaa 
alkuperäistä tekstiä varmistamalla, että hanketta ei käynnistetä ennen toimivaltaisten 
viranomaisten antamaa hyväksyntää ja edellyttäen, että mitään tuomioistuinmenettelyjä ei ole 
käynnissä.

Tarkistus 91
Peter Jahr

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

Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 2 kohtaan seuraava 
määritelmä:

(b) Lisätään 2 kohtaan seuraavat 
määritelmät:

Or. en

Tarkistus 92
Victor Boştinaru

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 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.

(g) ’ympäristövaikutusten arvioinnilla’ 
julkista tai yksityistä hanketta koskevan 
ympäristöraportin teettämistä sekä 
toimivaltaisesta viranomaisesta että 
hankkeen toteuttajasta riippumattomalla 
asiantuntijalla, pakollisten kuulemisten 
toteuttamista (myös yleisön, jota asia 
koskee, ja ympäristöviranomaisten kanssa) 
ottaen huomioon ympäristöraportti ja 
lupamenettelyä koskevan kuulemisen 
tulokset, sekä tietojen antamista 
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päätöksestä 5–10 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 93
Peter Jahr

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) ’yhteiset menettelyt’: yhteisten 
menettelyjen mukaisesti toimivaltainen 
viranomainen toimittaa yhden 
ympäristövaikutusten arvioinnin, joka 
sisältää yhden tai usean viranomaisen 
arviointeja, tämän kuitenkaan 
rajoittamatta muun asiaankuuluvan EU:n 
lainsäädännön muita säännöksiä.

Or. en

Tarkistus 94
Peter Jahr

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

Komission teksti Tarkistus

(f b) ’yksinkertaistamisella’ tarkoitetaan 
muodollisuuksien vähentämistä sekä 
yhteisten menettelyjen ja 
koordinointivälineiden luomista 
asiaankuuluvien viranomaisten laatimien 
arviointien yhdistämiseksi. 
Yksinkertaistamisella tarkoitetaan myös 
yhteisten perusteiden määrittämistä, 
raporttien jättämiselle asetettujen 
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määräaikojen lyhentämistä sekä 
puolueettomien ja tieteellisten arviointien 
lujittamista.

Or. en

Tarkistus 95
Margrete Auken

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) ’riippumattomalla’ 
tekniseen/tieteelliseen objektiivisuuteen 
kykenevää sekä toimivaltaisen 
viranomaisen, hankkeen toteuttajan ja/tai 
kansallisten, alueellisten ja paikallisten 
viranomaisten ohjeilta tai vaikutukselta 
vapaata.

Or. en

Perustelu

Hyväksytään lausunnon valmistelijan tarkistuksessa 13 esittämä lisäys, viitataan kansallisiin 
viranomaisiin ja käytetään yleisempiä termejä, jotka voivat sopia paremmin eri 
jäsenvaltioiden erilaisiin hallinnollisiin rakenteisiin, sekä mainitaan alueelliset ja paikalliset 
tasot, koska asiaankuuluvat päätökset tehdään usein juuri näillä tasoilla.

Tarkistus 96
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) ’Visuaalisten vaikutusten arviointi’: 
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Visuaaliseksi vaikutukseksi määritetään 
rakennetun tai luonnonmaiseman sekä 
kaupunkialueiden ulkoinen muutos, joka 
on seurausta joko myönteisestä 
(parantuminen) tai kielteisestä 
(vahingoittuminen) kehityksestä. 
Visuaalisten vaikutusten arviointi kattaa 
myös sellaisten rakennusten purkamisen, 
jotka ovat suojeltuja tai jotka vaikuttavat 
strategisesti tietyn paikan tai maiseman 
perinteiseen näkymään. Se kattaa 
geologisen pinnanmuodostuksen ilmeiset 
muutokset sekä muut esteet, kuten 
rakennukset ja seinät, jotka rajoittavat 
luonnonmaisemaa sekä maiseman 
harmoniaa. Visuaalisten vaikutusten 
arviointi perustuu suurelta osin 
laadullisiin perusteisiin, jotka koskevat 
ihmisten maisemaan kohdistamaa 
arvostusta, ihmisten ja maiseman 
vuorovaikutusta ja ihmisten tietylle 
paikalle antamaa arvoa (genius loci).

Or. en

Perustelu

Visuaalinen vaikutus on erittäin tärkeä, kun tarkastellaan muun muassa rannikoita.

Tarkistus 97
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 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 

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 
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vaikuttaisi haitallisesti näihin tarkoituksiin. vaikuttaisi haitallisesti näihin tarkoituksiin,
edellyttäen, että ne ovat asianmukaisesti 
arvioineet kaikki muut toteutuskelpoiset 
vaihtoehdot ja perustelleet lopullisen 
päätöksen komissiolle.

Or. en

Perustelu

Lausunnon valmistelijan tässä yhteydessä esittämien tarkistuksen 17 ja 1 jälkeen tällä 
tarkistuksella pyritään estämään direktiivin poikkeukset, jotka johtuvat kansallisen 
puolustuksen tai siviilivalmiustapausten hyväksikäytöstä. Kuitenkin tietyissä äärimmäisissä
pelastuspalveluun liittyvissä tilanteissa, joissa tarvitaan nopeita päätöksiä, julkista 
kuulemista voitaisiin tuskin taata. Tällaisissa tapauksissa asianmukaiselta vaikuttaa 
pikemminkin lähestymistapa, jossa komissiolle toimitetaan tapausta ja tehtyjä päätöksiä 
koskeva asianmukainen perustelu pakollisena jatkotoimenpiteenä.

Tarkistus 98
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – johdantokappale
Direktiivi 2011/92/EU
2 artikla – 3–4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) Korvataan 2 artiklan 3 kohta
seuraavasti:

(2) Korvataan 2 artiklan 3 ja 4 kohta
seuraavasti:

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon komission ehdotuksessa direktiivin 2011/92/EU 2 artiklan 3 kohtaan 
esitetty muutos ja laajennus, direktiivin nykyiseen tekstiin sisältyvä 2 artiklan 4 kohta 
esitetään poistettavaksi.

Tarkistus 99
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä 
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 
samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, 
sovelletaan yhteensovitettuja tai yhteisiä 
menettelyitä, jotka täyttävät asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 
asetetut vaatimukset.

3. Hankkeisiin, myös rajatylittäviä 
vaikutuksia aiheuttaviin hankkeisiin, 
joissa velvoite tehdä ympäristövaikutusten 
arviointeja johtuu samanaikaisesti sekä 
tästä direktiivistä että unionin muusta 
lainsäädännöstä, voidaan soveltaa
yhteensovitettuja tai yhteisiä menettelyitä, 
jotka täyttävät asiaa koskevassa unionin 
lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Or. en

Perustelu

The principle of streamlining the various environmental assessments under one single 
procedure is fully supported, but the “one-stop-shop” approach as it stands in the proposal 
does not necessarily work. The various pieces of input are not necessarily available in a 
timely fashion. If the developer is obliged to collect all data at the same time the risk of 
causing project delays is real. There is a lack of clarity regarding the actual feasibility of the 
one-stop-shop integration with the new clear time frame provided (new Art. 4.6 and Art. 6.7). 
The proposed changes should be feasible before making them compulsory.

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

Tarkistus 100
Margrete Auken

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

Komission teksti Tarkistus

3. Hankkeisiin, joissa velvoite tehdä 
ympäristövaikutusten arviointeja johtuu 
samanaikaisesti sekä tästä direktiivistä että 
unionin muusta lainsäädännöstä, 
sovelletaan yhteensovitettuja tai yhteisiä 
menettelyitä, jotka täyttävät asiaa 
koskevassa unionin lainsäädännössä 

3. Hankkeisiin, myös rajatylittäviä 
vaikutuksia aiheuttaviin hankkeisiin, 
joissa velvoite tehdä ympäristövaikutusten 
arviointeja johtuu samanaikaisesti sekä 
tästä direktiivistä että unionin muusta 
lainsäädännöstä, sovelletaan 
yhteensovitettuja tai yhteisiä menettelyitä, 
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asetetut vaatimukset. jotka täyttävät kaikki asiaa koskevassa 
unionin lainsäädännössä asetetut 
vaatimukset. Tällöin sovelletaan tiukinta 
lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sama kuin lausunnon valmistelijan tarkistus 19 mukaan lukien tarkennus, jonka 
mukaan kaikki asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä asetetut vaatimukset on täytettävä. 
Alkuperäisen tarkistuksen tavoin tässä tarkistuksessa viitataan rajatylittäviin vaikutuksiin ja 
tiukimman lainsäädännön soveltamiseen.

Tarkistus 101
Daniël van der Stoep

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

Komission teksti Tarkistus

a) väestöön, ihmisten terveyteen ja 
luonnon monimuotoisuuteen, erityisesti 
niihin lajeihin ja luontotyyppeihin, jotka 
on suojeltu neuvoston direktiivin 
92/43/ETY(*) ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/147/EC(**) 
nojalla;

a) väestöön ja ihmisten terveyteen;

Or. nl

Tarkistus 102
Philippe Boulland

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) maa-alaan, maaperään, vesistöihin, 
ilmaan;
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Or. fr

Tarkistus 103
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Hankkeiden välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ilmastoon on erittäin vaikea arvioida. 
Mahdollisia vaikutuksia ilmastonmuutokseen on arvioitava maailmanlaajuisesti eikä 
yksittäisten hankkeiden tasolla.

Tarkistus 104
Peter Jahr

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

Komission teksti Tarkistus

c) aineelliseen omaisuuteen, 
kulttuuriperintöön sekä maisemaan;

c) aineelliseen omaisuuteen, 
kulttuuriperintöön sekä maisemaan 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
3 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 105
Victor Boştinaru
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
3 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) edellä a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen tekijöiden 
vuorovaikutukseen;

d) edellä a, b ja c alakohdassa 
tarkoitettujen tekijöiden vuorovaikutukseen 
sekä näiden tekijöiden kumulatiivisiin ja 
rajatylittäviin vaikutuksiin;

Or. fr

Tarkistus 106
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

(-a) muutetaan 2 artikla seuraavasti:
”2. Jollei 2 artiklan 4 kohdasta muuta 
johdu, liitteessä II lueteltujen hankkeiden 
osalta jäsenvaltiot määrittävät, onko 
hankkeesta laadittava arviointi 5–
10 artiklan mukaisesti.
Hankkeen toteuttaja voi päättää teettää 
hankkeestaan arvioinnin 5–10 artiklan 
mukaisesti.
Jäsenvaltiot tekevät päätöksensä
a) tapauskohtaisesti selvittämällä;
tai
b) jäsenvaltioiden asettamien raja-arvojen 
tai valintaperusteiden avulla.”

Or. en
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Perustelu

Liitteessä II luetelluista hankkeista olisi kannustettava tekemään suoraan 
ympäristövaikutusten arviointi, sillä näin voitaisiin säästää hankkeiden toteuttajien aikaa ja 
varmistaa samalla avoimuus.

Tarkistus 107
Victor Boştinaru

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

Komission teksti Tarkistus

(a a) Lisätään seuraava kohta 2 kohdan 
jälkeen:
”2 a. Vahvistettaessa raja-arvoja ja 
valintaperusteita 2 kohdan soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on pyrittävä määrittämään 
mahdollisimman alhaisia raja-arvoja ja 
vähän rajoittavia perusteita, jotta ei 
suljeta pois sellaisia julkisia tai yksityisiä 
hankkeita, joilla voisi olla merkittäviä 
ympäristövaikutuksia.”

Or. fr

Tarkistus 108
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttajan on annettava tietoja 
liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin 
kuuluvan hankkeen ominaispiirteistä, 
mahdollisista ympäristövaikutuksista ja 
suunnitelluista toimista, joilla pyritään 

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

toimista, joilla pyritään välttämään 
merkittävät vaikutukset ja vähentämään 
niitä, lukuun ottamatta hankkeita, jotka 
eivät ylitä tai täytä jäsenvaltion 2 kohdan 
b alakohdan nojalla asettamia raja-arvoja 
tai perusteita.

Or. en

Perustelu

The aim of the "screening" process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. The likelihood of a significant impact will 
determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the information 
required by the "screening" procedure is a duplication/anticipation of the Environment 
Report (Annex I projects). The Commission broadens a significant part of the EIA "scoping" 
process (Annex I) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in conflict with 
Commission's aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, that the scope 
of new criteria to be used by the competent authority in the "screening" process (Annex III) 
for Annex II projects implies that developers will have to provide as much information for 
Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I projects. If this is the 
case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is therefore requested 
to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also important is the 
fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

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

Tarkistus 109
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

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

4. Toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
liitteessä II luetelluista hankkeista 
huomioon valintaperusteet, jotka koskevat 
hankkeen ominaispiirteitä, toteutuspaikkaa 
ja mahdollisia ympäristövaikutuksia. 
Yksityiskohtainen luettelo käytettävistä 
valintaperusteista on liitteessä III.
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liitteessä III.

Or. en

Perustelu

The aim of the "screening" process is to determine whether there is a potential significant 
impact on the environment and not a simple impact. It is indeed the likelihood of a significant 
impact that will determine the need for an Environment Report. For Annex II projects, the 
information to be provided in the new “screening” procedure looks like a duplication or 
anticipation of the Environment Report, as foreseen for Annex I projects only. In other words, 
the Commission proposal broadens a significant part of the EIA “scoping” process (normally 
limited to Annex I projects) to Annex II projects in the initial screening phase. This is in 
conflict with Commission's aim to suppress unnecessary administrative burden. Moreover, 
that the scope of new criteria to be used by the competent authority in the “screening” 
process (Annex III) for Annex II projects implies that developers will have to provide as much 
information for Annex II projects as in the traditional Environment Report of Annex I 
projects. If this is the case, the objective of simplified and streamlined EIA will be missed. It is 
therefore requested to avoid redundancies between the screening and scoping processes. Also 
important is the fact that some information is commercially sensitive and cannot be disclosed.

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

Tarkistus 110
Victor Boştinaru

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

Komission teksti Tarkistus

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

4. Tutkittaessa hankkeita tapauskohtaisesti 
taikka vahvistettaessa raja-arvoja tai 
valintaperusteita 2 kohdan soveltamiseksi 
toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon valintaperusteet, jotka koskevat 
hankkeen ominaispiirteitä, toteutuspaikkaa 
ja mahdollisia ympäristövaikutuksia. 
Tämän tutkimuksen tulokset on 
julkistettava, ja yleisöllä, jota asia koskee, 
on oltava mahdollisuus hakea muutosta.
Yksityiskohtainen luettelo käytettävistä 
valintaperusteista on liitteessä III.
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Or. fr

Tarkistus 111
Adina-Ioana Vălean

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

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 
määrityksensä 2 kohdan nojalla ottaen 
huomioon hankkeen toteuttajan 3 kohdan 
nojalla antamat tiedot ja tarvittaessa 
unionin muusta lainsäädännöstä johtuvista 
ympäristövaikutuksista tehtyjen 
selvitysten, alustavien todentamisten tai 
arvioiden tulokset. Jos toimivaltainen 
viranomainen määrittää, ettei 
ympäristövaikutusten arviointia tarvitse 
laatia 5–10 artiklan nojalla, kyseinen 
päätös on saatettava kansalaisten 
saataville. Muussa tapauksessa edellä 
2 kohdan nojalla tehtävässä määrityksessä 
on

Or. en

Perustelu

Viittaus raja-arvoihin ei tuo lisäarvoa ja tekee säännöksestä epäselvemmän. On selvempää 
mainita, että mikäli ympäristövaikutusten arviointia ei pidetä tarpeellisena, kyseinen päätös 
on saatettava julkiseksi. Arvioinnin tarpeellisuusselvitystä ja arvioinnin sisällön rajaamista 
koskevien menettelyjen välisiä päällekkäisyyksiä olisi vältettävä.

Tarkistus 112
Adina-Ioana Vălean

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

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

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

Or. en

Tarkistus 113
Victor Boştinaru

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. fr

Tarkistus 114
Peter Jahr

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

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, 

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

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

Or. de

Tarkistus 115
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

The obligatory consideration of project alternatives by the developer in his environmental 
report may lead to significant additional effort for the developer. In particular, the 
identification of alternatives with the lowest impact on the environment demands a careful 
and time-consuming examination of projects which are not being planned and for which 
consent is not being applied for. Requiring the developer to provide a new inflexible detailed 
list of information (Annex IV) in the “environmental report” will jeopardize the flexibility 
provided by Art. 5.2 allowing the competent authority to determine the “level of detail” 
needed for the “environment report”.

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

Tarkistus 116
Peter Jahr

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Tarkistus 117
Victor Boştinaru

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

Komission teksti Tarkistus

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

”1. Kun ympäristövaikutusten arviointi on 
tehtävä 5–10 artiklan mukaisesti, hankkeen 
toteuttajan on pyydettävä akkreditoitua ja 
riippumatonta asiantuntijaa laatimaan
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.

Or. fr

Tarkistus 118
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 119
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

2. Kuultuaan 6 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja viranomaisia ja hankkeen 
toteuttajaa toimivaltaisen viranomaisen on 

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

määriteltävä liitteen IV mukaisesti niiden 
tietojen laajuus ja tarkkuus, jotka hankkeen 
toteuttajan on sisällytettävä 
ympäristöraporttiin tämän artiklan 
1 kohdan mukaisesti. Sen on erityisesti 
määriteltävä 

Or. en

Perustelu

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

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

Tarkistus 120
Peter Jahr

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de
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Tarkistus 121
Peter Jahr

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

Komission teksti Tarkistus

c) menettelyn yksittäiset vaiheet ja niiden 
kesto;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 122
Peter Jahr

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

Komission teksti Tarkistus

d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;

d) tarvittavia hankkeen toteuttajan 
arvioimia vaihtoehtoja ehdotetulla 
hankkeelle;

Or. de

Tarkistus 123
Margrete Auken

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

Komission teksti Tarkistus

d) kohtuullisia vaihtoehtoja ehdotetulle 
hankkeelle ja sen erityisominaisuudet;

d) vaihtoehtoja ehdotetulle hankkeelle ja 
sen erityisominaisuudet perusskenaario 
mukaan luettuna ottaen huomioon 
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ympäristövaikutukset;

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sama kuin lausunnon valmistelijan tarkistus 27 mukaan lukien maininta siitä, 
että perusskenaariota koskeva tutkimus (kyseisen ympäristön todennäköinen kehitys, mikäli 
hanketta ei toteuteta) on sisällytettävä tekstiin yhtenä vaihtoehtona ja että sitä on käytettävä 
vertailukohtana määritettäessä hankkeen odotettuja vaikutuksia.

Tarkistus 124
Peter Jahr

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

5 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) tietyn hankkeen tai hanketyypin 
erityisominaisuuksista annettavat tiedot;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 125
Victor Boştinaru

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
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 

Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että tämän artiklan 
3 kohdassa tarkoitetut akkreditoidut ja 
teknisesti pätevät asiantuntijat ovat 
laatineet tai tarkistaneet raportin. 
Hankkeen toteuttajaa voidaan tämän 
jälkeen pyytää antamaan lisätietoja vain, 
jos pyyntö voidaan oikeuttaa uusilla 
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perustelemaan sen asianmukaisesti. olosuhteilla ja toimivaltainen viranomainen 
pystyy perustelemaan sen asianmukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 126
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

The reference to Annex IV information is best placed in the Par. 2 indicating that the 
competent authority determines the scope of the information needed. If not, there would be a 
contradiction between the two paragraphs and the scoping process would be put into 
question: Par. 1 calls for a detailed list of information while Par. 2 foresees a case by case 
approach. Also, independent verification can be carried out by a credited or authorized 
person or body, including such a person or function within the operator's organisation where 
the appropriate organisational arrangements are made to maintain that person or function's 
independence.

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

Tarkistus 127
Adina-Ioana Vălean
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

a) hankkeen toteuttajan on myös pyrittävä 
varmistamaan, että ympäristöraportin 
laatii riippumaton asiantuntija.

Or. en

Perustelu

Vaatimus ulkopuolisten pätevien asiantuntijoiden käyttämisestä kaikkien ympäristötietojen 
hankkimisessa aiheuttaa merkittäviä ongelmia: se estää keskisuuria ja suuria yrityksiä 
hankkimasta tarvittavaa sisäistä asiantuntemusta ja tukahduttaa pienet yritykset 
taloudellisesti. Tiettyihin aiheisiin perehtyneiden ”pätevien asiantuntijoiden” pelätään 
yksinkertaisesti katoavan tietyistä maista ja/tai tietyistä konsulttiyhteisöistä. ”Riippumaton 
asiantuntija” on pätevä henkilö/elin, joka on riippumaton tarkasteltavana olevasta työstä ja 
tarkastettavana olevasta työstä vastaavien työntekijöiden johdosta.

Tarkistus 128
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 129
Adina-Ioana Vălean
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
5 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 130
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä 
riippumattomien asiantuntijoiden käyttöä 
ja valintaa koskevista yksityiskohtaisista 
järjestelyistä (esimerkiksi vaadittu 
pätevyys, arviointitoimeksianto, luvat ja 
poissulkemista koskevat seuraamukset) 
4 kohdan säännösten mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 131
Victor Boştinaru

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

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

Jäsenvaltioiden on itse päätettävä 
akkreditoitujen ja teknisesti pätevien 
asiantuntijoiden käyttöä ja valintaa 
koskevista yksityiskohtaisista järjestelyistä 
(esimerkiksi vaadittu pätevyys, 
arviointitoimeksianto, luvat ja 
poissulkeminen). Euroopan komissio 
pidättää itsellään oikeuden tarkistaa 
kyseisten asiantuntijoiden 
riippumattomuuden ja valintamenettelyn 
moitteettoman toteutuksen.

Or. fr

Tarkistus 132
Heinz K. Becker

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – b alakohta – johdantokappale
Direktiivi 2011/92/EU
7 ja 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 7 kohta seuraavasti: (b) Lisätään 7 ja 8 kohta seuraavasti:

Or. en

Tarkistus 133
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

Määräaika yleisön, jota asia koskee, 
kuulemiselle 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetusta ympäristöraportista ei saa olla 

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

alle 30 päivää. Poikkeuksellisissa 
tapauksissa, kun ehdotetun hankkeen 
luonne, moninaisuus, toteutuspaikka ja 
koko niin vaatii, toimivaltainen 
viranomainen voi pidentää kyseistä 
kuulemista koskevaa määräaikaa enintään 
60 päivään; tällaisessa tapauksessa 
toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava hankkeen toteuttajalle 
pidentämisen perustelut.

Or. en

Tarkistus 134
Peter Jahr

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 135
Heinz K. Becker

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

Komission teksti Tarkistus

7 a. Riippumatta mahdollisista käynnissä 
olevista ympäristövaikutusten arvioinnin 
kohteena olevista erityishankkeista 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisöllä on aina saatavillaan tämän 
direktiivin perusteella syntyneiden 
velvoitteiden toteuttamisesta yleensä 
vastaavan viranomaisen tai viranomaisten 
yhteystiedot sekä mahdollisuus saada 
nopeasti ja helposti yhteys kyseisiin 
viranomaisiin.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella helpotetaan yleisön mahdollisuutta ottaa yhteyttä viranomaisiin, muun muassa 
tiedustellakseen suunniteltua hanketta mahdollisesti koskevasta YVA-menettelyn 
vaatimuksesta, jo ennen kuin on tehty päätös siitä, sovelletaanko tämän direktiivin 5–
10 artiklaa. Tällä varmistetaan yleisön jatkuva tiedotus ja yleisön osallistuminen, ja sillä 
voidaan lopulta ehkäistä sitä, että hankkeisiin, joista tämän direktiivin nojalla olisi laadittava 
ympäristövaikutusten arviointi, ei sovelleta tätä menettelyä.

Tarkistus 136
Victor Boştinaru

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

Komission teksti Tarkistus

7 a. Jotta varmistetaan yleisön, jota asia 
koskee, tehokas osallistuminen 
päätöksentekoon 4 kohdan mukaisesti, 
toimivaltaisen viranomaisen tai 
toimivaltaisten viranomaisten on 
osoitettava, että yleisön esittämät 
kannanotot ja näkemykset on otettu 
huomioon. Yleisön kanssa on käytävä 
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todellista keskustelua, ja toimivaltaisen 
viranomaisen tai toimivaltaisten 
viranomaisten on vastattava kaikkiin 
yleisön, jota asia koskee, esittämiin 
kysymyksiin.

Or. fr

Tarkistus 137
Victor Boştinaru

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
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 kannanotoista, näkemyksistä, 
kysymyksistä ja vastauksista;

Or. fr

Tarkistus 138
Victor Boştinaru

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

Komission teksti Tarkistus

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

Kun on kyse hankkeista, joilla on 
todennäköisesti merkittäviä haitallisia 
rajatylittäviä vaikutuksia, toimivaltaisen 
viranomaisen on otettava huomioon 
kannanotot, jotka se on saanut vaikutusten 
kohteena olevalta jäsenvaltiolta 7 artiklan 
nojalla toteutettujen kuulemisten aikana.

Or. fr
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Tarkistus 139
Margrete Auken

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Kun tekstissä mainitaan, minkälaisia mahdollisuuksia toimivaltaisilla viranomaisilla on 
käytettävissään huomattavia kielteisiä ympäristövaikutuksia osoittaneen arvioinnin jälkeen, 
käytettävissä oleviin mahdollisuuksiin kannattaa sisällyttää mahdollisuus luvan epäämiseen.

Tarkistus 140
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
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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 tarvittaessa toimet, joilla 
seurataan sekä rakennus- että 
toimintavaiheen merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 
arvioida rajoittamis- ja korvaamistoimien 
toteuttamista ja odotettua tehokkuutta sekä 
kartoittaa kaikki haittavaikutukset, jotka 
eivät olleet ennustettavissa, ja/tai luonnon 
monimuotoisuuden nettohävikki, sekä 
helpottaa korjaavia toimia.

Or. en

Tarkistus 141
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

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

Seurattavien muuttujatyyppien ja 
seurannan keston on oltava oikeassa 
suhteessa ehdotetun hankkeen luonteeseen, 
toteutuspaikkaan ja kokoon sekä sen 
ympäristövaikutusten merkitykseen. 
Tämäntyyppisen seurannan tulokset on 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle. Tarvittaessa voidaan 
käyttää unionin muuhun lainsäädäntöön 
perustuvia voimassa olevia 
seurantajärjestelyjä.

Or. en

Tarkistus 142
Margrete Auken
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Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
8 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Seurattavien muuttujatyyppien ja 
seurannan keston on oltava oikeassa 
suhteessa ehdotetun hankkeen luonteeseen, 
toteutuspaikkaan ja kokoon sekä sen 
ympäristövaikutusten merkitykseen. 
Tämäntyyppisen rakennus- ja 
toimintavaiheessa tehtävän seurannan 
tulokset on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle, ja niistä on tiedotettava 
aktiivisesti direktiivin 2003/4/EY 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sama kuin lausunnon valmistelijan tarkistus 33 mukaan lukien kuitenkin 
tarkennus siitä, että seurannan on tapahduttava rakennus- ja toimintavaiheissa ja että 
koottuaan tiedot toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava niiden julkaiseminen 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta annetun direktiivin 2003/4/EY nojalla.

Tarkistus 143
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

Tarvittaessa voidaan käyttää unionin 
muuhun lainsäädäntöön perustuvia 
voimassa olevia seurantajärjestelyjä.

Hankkeen toteuttajan on toteutettava 
korjaavia toimia, jos seurannassa 
havaitaan merkittäviä ennakoimattomia 
haittavaikutuksia.

Or. en
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Tarkistus 144
Margrete Auken

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Hankkeen toteuttajan on toteutettava 
korjaavia toimia, jos seurannassa 
havaitaan ennakoimattomia 
haittavaikutuksia. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että sovelletaan kansallisia 
lakeja, joissa hankkeiden toteuttajille, 
teknisesti päteville asiantuntijoille ja/tai 
kansallisille asiantuntijoille voidaan 
määrätä rangaistuksia ja/tai 
seuraamuksia, jos ennakoimattomat 
haitalliset ympäristövaikutukset johtuvat 
huolimattomuudesta tai 
akkreditointistandardien vakavasta 
rikkomisesta. Hankkeen toteuttajan 
ehdotukset korjaaviksi toimiksi on 
julkistettava, ja säännösten 
noudattamisen varmistavan toimivaltaisen 
viranomaisen tai viranomaisten on 
hyväksyttävä ne.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on sama kuin lausunnon valmistelijan tarkistus 34, ja siinä painotetaan, että 
mahdolliset vastuut on tarpeen määrittää asianmukaisesti kansallisissa laeissa, jotka on 
pantava asianmukaisesti täytäntöön.

Tarkistus 145
Peter Jahr

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Tarkistus 146
Margrete Auken

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On sekä hankkeiden toteuttajien että yleisön edun mukaista, että kaikkien lupaa koskevien 
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hallinnollisten menettelyjen ja luvan mahdollisten jatkotoimien toteutuksessa noudatetaan 
mahdollisimman lyhyitä määräaikoja. Tiedottamista koskevassa osassa olisi esitettävä selvä 
enimmäismääräaika tätä tarkoitusta varten.

Tarkistus 147
Margrete Auken

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat yleisölle, jota hanke koskee, heidän 
oikeudestaan nostaa kanne direktiivin 2011/92/EU voimassa olevan 11 artiklan mukaisesti, ja 
että viranomaiset toimittavat asiaankuuluvat tiedot tätä varten.

Tarkistus 148
Victor Boştinaru

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

Komission teksti Tarkistus

d a) yleisön, jota asia koskee, on voitava 
kiistää toimitetut tiedot, ja jäsenvaltion on 
varmistettava, että on olemassa tehokkaita 
keinoja hakea muutosta tehtyyn 
päätökseen;

Or. fr
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Tarkistus 149
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. en

Perustelu

Säännös ei ole selkeä, eikä siinä määritetä asianmukaisesti tarkoitusta eikä seurauksia. Jos 
tarkoituksena on, että tiedoista ilmoitetaan, ennen kuin hankkeen toteuttaja on saanut tiedon 
lopullisesta päätöksestä, säännös on silloin kumottava. Tällaisia säännöksiä voitaisiin käyttää 
vääriin tarkoituksiin.

Tarkistus 150
Margrete Auken

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta – b alakohta – johdantokappale
Direktiivi 2011/92/EU
9 artikla – 3 kohta – a ja b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b) Lisätään 3 kohta seuraavasti: (b) Lisätään 3, 4 ja 5 kohta seuraavasti:

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

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

4. Yleisö voi nostaa lupapäätöstä 
koskevan kanteen tai hakea 
kieltotuomiota käynnistämällä 
oikeudellisen menettelyn kansallisessa 
lainsäädännössä säädettyjen ehtojen 
mukaisesti enintään kolmen kuukauden 
kuluessa siitä, kun toimivaltaisen 
viranomaisen tekemä virallinen päätös on 
julkaistu asianmukaisesti.
5. Toimivaltaisen viranomaisen tai 
toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että luvan saaneita 
hankkeita ei käynnistetä ennen kanteen 
nostamisen määräajan umpeutumista.”

Or. en

Perustelu

Artiklan 4 kohta on pääosin sama kuin lausunnon valmistelijan ehdottama tarkistus 37 lukuun 
ottamatta pieniä vivahde-eroja, jotka koskevat menettelyn yhdenmukaisuutta kansallisen 
lainsäädännön kanssa sekä viranomaisten velvollisuutta julkaista päätöksensä 
asianmukaisesti. Artiklan 5 kohta on ote valmistelijan laatimasta perustelusta, ja sen 
tarkoituksena on varmistaa, että hankkeita ei aloiteta ennen kanteen nostamisen määräajan 
umpeutumista huolimatta siitä, että lupa on jo myönnetty.

Tarkistus 151
Heinz K. Becker

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

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Lisätään seuraava artikla 9 artiklan 
jälkeen:
”9 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, 
että toimivaltainen viranomainen tai 
toimivaltaiset viranomaiset eivät joudu 
tästä direktiivistä aiheutuvia velvoitteita 
suorittaessaan eturistiriitatilanteeseen 
minkään heitä sitovan lainsäädännön 
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nojalla.”

Or. en

Perustelu

Tällä taataan paremmin asianomaisten viranomaisten objektiivisuus ja puolueettomuus, ja se 
on yksi niistä asioista, jotka opittiin Euroopan oikeusasiamiehen Euroopan parlamentille 
14. toukokuuta 2012 laatimasta erityiskertomuksesta Wienin lentokentän laajentamisesta. 
Kyseisessä tapauksessa komissio totesi oikeutetusti, että sillä ei ollut minkäänlaisia 
oikeudellisia perusteita käsitellä kansalaisten ja oikeusasiamiehen syytöksiä toimivaltaisten 
viranomaisten selvästä eturistitilanteesta.

Tarkistus 152
Margrete Auken

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

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Korvataan 11 artiklan 2 kohta 
seuraavasti:
”2. Jäsenvaltioiden on määriteltävä, 
missä vaiheessa voidaan nostaa kanne 
päätöksiä, toimia tai laiminlyöntejä 
vastaan, ja tarjottava mahdollisuus 
saattaa päätösten, toimien ja 
laiminlyöntien asiasisältö tai niihin 
liittyvien menettelyjen laillisuus 
tutkittavaksi 1 kohdan mukaisesti 
kieltokannemenettelyn käyttö mukaan 
luettuna.”

Or. en

Perustelu

Jotta direktiivin 2011/92/EU alkuperäistä tekstiä parannettaisiin entisestään, on tärkeää 
antaa yleisölle mahdollisimman hyvät takeet siitä, että ne voivat saattaa tutkittavaksi 
hallinnollisten päätösten asiasisällön ja menettelyjen laillisuuden ennen hankkeen 
käynnistämistä. Kieltokannemenettely on yksi tällaisista takeista, joilla varmistetaan, että 
ympäristölle ei aiheudu minkäänlaista vahinkoa siihen saakka, kunnes päätöksen laillisuus on 
vahvistettu tuomioistuimessa.
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Tarkistus 153
Peter Jahr

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

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Muutetaan 11 artikla seuraavasti:
(a) Lisätään 6 kohta seuraavasti:
”6. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
menettelyä ja muodollisuuksia koskevien 
säännösten rikkomisella ei ole merkitystä 
luvan laillisuudelle, jos päätös ei olisi 
todennäköisesti ollut toinen ilman 
virhettä. Tämä pätee erityisesti, jos
a) yksittäisiä henkilöitä tai viranomaisia 
ei ole osallistunut päätöksentekoon tämän 
direktiivin vaatimassa viranomaisten tai 
yleisön osallistamisen tarkoituksessa 
mutta vastaavat intressit ovat kuitenkin 
olleet vähäisiä tai ne on otettu huomioon 
päätöksenteossa;
b) 9 artiklan 1 kohdan tiedot ovat 
puutteellisia; tai 
c) tämän direktiivin edellyttämä 
julkaiseminen on toteutettu virheellisesti 
mutta julkaisemisen tavoitteena oleva 
viittaustarkoitus on kuitenkin täyttynyt.
Jäsenvaltioilla säilyy oikeus säädellä 
kansallisella lainsäädännöllä menettelyä 
koskevien virheiden lisäksi myös 
oikeudellisen rikkomuksen vaatimusta.”
(b) Lisätään 7 kohta seuraavasti:
”7. Jäsenvaltiot voivat säätää, että 
virheellisesti toteutetut menettelyvaiheet 
voidaan toistaa myös päätöksenteon 
jälkeen, jos menettelyä koskeva virhe ei 
ole vakava eikä koske hankkeen 
perustekijöitä. Jäsenvaltiot varmistavat, 
että toimivaltaiset viranomaiset tekevät 
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myös virheellisen menettelyvaiheen 
toistamisen jälkeen uuden avoimen 
päätöksen.” 

Or. de

Tarkistus 154
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. en

Perustelu

Jos komission ehdotuksen mukaisen YVA-direktiivin tarkoituksena on tehdä arvioinnin 
sisällön rajaamisen perusteista (sellaisena kuin ne on määritetty liitteissä II a, III ja IV) 
pakollisia ja kaikkiin sovellettavia, komissiolle siirrettyä säädösvaltaa (12 artiklan a kohta) ei 
silloin voitaisi pitää asianmukaisena välineenä kyseisten liitteiden tarkistamiseksi. Siinä 
tapauksessa kyseiset perusteet olisivat oleellinen osa direktiiviä, ja niitä voitaisiin tarkistaa 
ainoastaan tavanomaisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Siten joko delegoituja 
säädöksiä on harkittava uudelleen tai liitteissä mainituista perusteista on tehtävä ainoastaan 
ohjeellisia.

Tarkistus 155
Ana Miranda

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

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään liitteeseen I seuraavat 
kohdat:
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4 a. Avokaivokset ja vastaavat ulkona 
harjoitettavat kaivannaistoimet.

Or. en

(Tämän tarkistuksen hyväksymisen seurauksena ’avokaivokset’ poistetaan automaattisesti 
direktiivin 2011/92/EU liitteen II 2 kohdan (KAIVANNAISTEOLLISUUS) a alakohdasta.)

Perustelu

Koska tämä toiminta vaikuttaa luonteensa vuoksi saastuttavasti maaperään, veteen ja ilmaan, 
näihin toimiin liittyvistä hankkeista olisi välttämättä laadittava ympäristövaikutusten 
arviointi, ja ne olisi siten sisällytettävä direktiivin liitteeseen I.

Tarkistus 156
Roger Helmer

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

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään liitteen II 2 kohdan 
d alakohtaan seuraava alakohta:
”iv) poraus kalliomuodostumissa olevan 
raakaöljyn ja/tai maakaasun etsintää ja 
arviointia varten.”

Or. en

Perustelu

Liuskekaasun ja öljyn etsinnän edistämiseksi etsintätarkoituksessa harjoitettavaan 
poraukseen olisi sovellettava vain liitteen II säännöksiä. Liuskekaasun ja öljyn etsintä kuuluu 
luonnostaan liitteen I voimassa olevan 14 artiklan piiriin: ”Raakaöljyn ja maakaasun 
kaupallinen tuotanto, kun raakaöljyn tuotanto ylittää 500 tonnia päivässä ja kaasuntuotanto 
500000 m³ päivässä.”



PE510.694v02-00 66/72 AM\936912FI.doc

FI

Tarkistus 157
Adina-Ioana Vălean

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

Komission teksti Tarkistus

(-1) Lisätään seuraava alakohta liitteen II 
2 kohdan d alakohtaan:
”iv) kaasuliuskekerroksissa tai muissa 
vähintään yhtä läpäisemättömissä ja 
huokoisissa 
sedimenttikalliomuodostumissa olevan 
raakaöljyn ja/tai maakaasun etsintä,”

Or. en

Perustelu

Liuskekaasun maininta liitteessä II selkeyttää liuskekaasun etsintätoimiin liittyvää 
velvollisuutta komission ”Guidance Note on the application of the EIA Directive to projects 
related to the exploration and exploitation of unconventional hydrocarbon” -ohjeiden 
(joulukuu 2011) mukaisesti. Se on myös konkreettinen ja laillinen vastaus marraskuussa 2012 
annettuun Euroopan parlamentin päätöslauselmaan 2011/2309, jossa Euroopan parlamentti 
vaatii käyttöönsä tarkempia, ajantasaisempia ja kattavampia tieteellisiä tietoja 
liuskekaasusta, ja tämä voidaan mahdollistaa vain sallimalla liuskekaasun etsintätoimet.

Tarkistus 158
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 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 
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luettuna;

Or. en

Tarkistus 159
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) kuvaus hankkeen toteutuspaikasta 
kiinnittäen huomiota niiden 
maantieteellisten alueiden ympäristön 
herkkyyteen, joihin hanke todennäköisesti 
vaikuttaa.

Or. fr

Tarkistus 160
Adina-Ioana Vălean

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 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 kohtuullinen 
vaihtoehtoinen käyttö sekä onnettomuus-
tai katastrofiriskien todennäköisyys ja 
hankkeen alttius näille riskeille;

Or. en
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Tarkistus 161
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

j) 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);

j) 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, ilmaan ja luonnon 
monimuotoisuuteen (populaatioiden laatu 
ja määrä sekä ekosysteemien 
huonontuminen ja pirstaloituminen);

Or. en

Tarkistus 162
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 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;

Poistetaan.

Or. fr



AM\936912FI.doc 69/72 PE510.694v02-00

FI

Tarkistus 163
Jean-Pierre Audy

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

Komission teksti Tarkistus

iii) vuoristo- ja metsäalueet, Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 164
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 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, 
luonnonarvoltaan merkittävät 
maatalousalueet,

Or. fr

Tarkistus 165
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

ix) kansallisella tai alueellisella 
lainsäädännöllä suojatut alueet tai paikat;

Or. en
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Tarkistus 166
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Komission teksti Tarkistus

x) maanjäristysherkät alueet tai alueet, 
joilla luonnonkatastrofien riski on suuri.

Or. en

Tarkistus 167
Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 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 168
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 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 vaihtoehtojen 
teknisistä, toteutuspaikkaa koskevista tai 
muista näkökohdista (esimerkiksi 
hankkeen suunnittelu, tekniset valmiudet, 
koko ja laajuus).

Or. fr

Tarkistus 169
Jean-Pierre Audy

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 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 

4. Kuvaus siihen ympäristöön liittyvistä 
näkökohdista, johon ehdotetulla hankkeella 
on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia.
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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. fr


