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LYHYET PERUSTELUT

Vetoomusvaliokunta on vuosien mittaan saanut hyvin suuren määrän vetoomuksia, jotka 
koskevat nykyisen yva-direktiivin soveltamisen heikkouksia ja laajalle levinneitä eroja. 
Komissio on liittänyt monia näistä vetoomuksista rikkomismenettelyihin, joita se on 
käynnistänyt nykyisiä säännöksiä noudattamatta jättäneitä jäsenvaltioita vastaan. Tästä syystä 
valiokunta on tyytyväinen saadessaan mahdollisuuden hyödyntää saamiaan ja arvioimiaan 
lukuisia vetoomuksia ja käyttää niitä perustana työlleen, jolla se pyrkii saamaan aikaan 
tulevaisuudessa selvemmän ja tehokkaamman direktiivin.

Yva-direktiivi on ollut monia vuosia Euroopan ympäristönsuojelun keskeinen väline, mutta 
sitä ei ole vielä pantu kunnolla täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa eikä sitä sovelleta kaikilta 
osin kaikkiin paikallisiin hankkeisiin. Varsin monilla aloilla on parantamisen varaa. Tällaisia 
aloja ovat etenkin yleisön osallistuminen hankkeen kaikkiin vaiheisiin, avoimuuden 
lisääminen, riippumaton ja objektiivinen raportointi, kansallisen perinnön suojelua koskevien 
säännösten selkeyttäminen, ympäristöystävällisintä vaihtoehtoa suosiva selkeä mekanismi, 
oikeudellinen suoja, jolla on lykkäävä vaikutus, sekä vakavien ympäristövaikutusten 
kieltäminen ja varsinkin ympäristönsuojeluvaatimusten nykyistä vahvempi priorisointi.

Liian usein käy niin, että suuriin infrastruktuurihankkeisiin liittyvät vahvat taloudelliset edut 
vaikuttavat kohtuuttomasti paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason poliittiseen 
päätöksentekoon ympäristön kustannuksella. Tässä yhteydessä yva-direktiivin vahvistaminen 
on oleellista sen takaamiseksi, että Euroopan kansalaisten oikeuksia kunnioitetaan 
täysimittaisesti ja että Euroopan unioni kykenee täyttämään sitoumuksensa, kuten kansalaiset 
odottavat, ja parantamaan luonnon monimuotoisuutta, estämään ilmastonmuutoksen 
dramaattisen etenemisen ja varmistamaan paremman tasapainon infrastruktuurin kehittämisen 
ja luonnon tarpeiden välillä. Yva-direktiivillä on luonnollinen yhteys muihin direktiiveihin, 
varsinkin lintudirektiiviin ja luontotyyppidirektiiviin sekä jätehuoltoon liittyviin 
direktiiveihin. Liitteet on arvioitava kaikilta osin uudelleen varsinkin näiden alojen 
ensisijaisten tavoitteiden osalta.

Valmistelija suhtautuu myönteisesti ympäristövaikutusten arvioinnin kokonaisvaltaiseen 
lähestymistapaan, johon tulevaisuudessa sisältyisi muita asiaan liittyviä politiikanaloja, kuten 
luonnon monimuotoisuus ja ilmastonmuutos. Tekstin selkeyttämiseksi ja vahvistamiseksi hän 
ehdottaa muutoksia, joilla varmistetaan ympäristönsuojelun mahdollisimman korkea taso:

– Poistetaan erityisistä kansallisista säädöksistä johtuvat poikkeukset.

– Yleisöllä olisi oltava oikeus osallistua ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeen määrittelyyn 
(screening) ja arvioinnin sisällön määrittelyyn (scoping).

– Arvioinnin tarpeen ja sisällön määrittelyä koskevien päätösten olisi oltava suoran ja oikea-
aikaisen oikeudellisen valvonnan alaisia.

– Ympäristövaikutusten arvioinnit on tehtävä kokonaisista hankkeista (eikä hankkeiden osista, 
ns. hankkeiden pilkkominen).
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– Hankkeen toteuttajan tai toimivaltaisen viranomaisen on käytettävä riippumattomia 
”akkreditoituja ja teknisesti päteviä asiantuntijoita”.

– Varmistetaan, että seuranta kattaa rakennus- ja toimintavaiheet, että se toimitetaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja että tulokset julkistetaan.

– Hankkeen toteuttaja velvoitetaan toteuttamaan korjaavia toimia, kun seurannassa havaitaan 
ennakoimattomia haittavaikutuksia.

Nykyisen ympäristövaikutusten arvioinnin onnistuneessa tarkistamisessa on pidettävä 
mielessä tarve varmistaa, että ympäristövaikutusten sääntelyä ja tehokasta arviointia sekä 
tämän aiheuttamia hallintokustannuksia olisi pidettävä investointina ympäristömme 
tulevaisuuteen ja Euroopan kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.
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TARKISTUKSET

Vetoomusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Direktiivillä 2011/92/EU 
yhdenmukaistetaan hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnin periaatteet 
ottamalla käyttöön vähimmäisvaatimukset 
(ympäristövaikutusten arvioinnin piiriin 
kuuluvat hanketyypit, hankkeen toteuttajan 
pääasialliset velvoitteet, arvioinnin sisältö 
sekä toimivaltaisten viranomaisten ja 
yleisön osallistuminen 
arviointimenettelyyn) ja edistetään osaltaan 
ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoista suojelua.

(1) Direktiivillä 2011/92/EU 
yhdenmukaistetaan hankkeiden 
ympäristövaikutusten arvioinnin periaatteet 
ottamalla käyttöön vähimmäisvaatimukset 
(ympäristövaikutusten arvioinnin piiriin 
kuuluvat hanketyypit, hankkeen toteuttajan 
pääasialliset velvoitteet, arvioinnin sisältö 
sekä toimivaltaisten viranomaisten ja 
yleisön osallistuminen 
arviointimenettelyyn) ja edistetään osaltaan 
ihmisten terveyden ja ympäristön 
korkeatasoista suojelua. Jäsenvaltiot voivat 
säätää tiukempia sääntöjä ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Jos joissain jäsenvaltioissa sovelletaan ympäristöä paremmin suojelevia sääntöjä, niiden olisi 
pysyttävä voimassa, kuten direktiivin 2011/92/EU johdanto-osan 3 kappaleessa säädetään.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 191 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti unionin ympäristöpolitiikka 
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perustuu ennalta varautumisen 
periaatteelle sekä periaatteille, joiden 
mukaan ennalta ehkäiseviin toimiin olisi 
ryhdyttävä ja ympäristövahingot olisi 
torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä ja 
saastuttajan olisi maksettava.

Or. en

Perustelu

Näin varmistetaan ympäristönsuojelun korkeampi taso ehkäisevällä päätöksenteolla, kun riski 
havaitaan. Tästä on säädetty direktiivin 2011/92/EU johdanto-osan 2 kappaleessa.

Tarkistus 3

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, maankäytöstä,
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.

Or. en

Perustelu

Maankäytön muutokset ovat olleet ihmisen toiminnan vaikutusten näkyvä indikaattori ja 
tärkein luonnon monimuotoisuuden heikentymistä ja muunlaista maaperän huonontumista 
edistävä tekijä.
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Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Sovellettaessa direktiiviä 2011/92/EU 
on taattava kilpailukykyinen 
liiketoimintaympäristö erityisesti pienille 
ja keskisuurille yrityksille, jotta voidaan 
saada aikaan älykästä, kestävää ja 
osallistavaa kasvua niiden tavoitteiden 
mukaisesti, jotka mainitaan komission 
tiedonannossa ”Eurooppa 2020 –
Älykkään, kestävän ja osallistuvan kasvun 
strategia”.

(12) Vaikka unionin on pyrittävä 
takaamaan erityisesti pienten ja 
keskisuurten yritysten kestävämpi 
liiketoimintaympäristö, direktiivin 
2011/92/EU täytäntöönpanon olisi 
edelleen oltava tärkein väline ympäristön 
pilaantumisen estämiseksi ja 
resurssitehokkaamman ja vihreämmän 
talouden edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Kyseinen direktiivi käsittelee tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden 
ympäristövaikutuksia, ja siksi etusijalle olisi asetettava ympäristön ja ihmisten terveyden 
suojelu. Komission ”Eurooppa 2020”-tiedonanto käsittelee älykkään, kestävän ja 
osallistavan kasvun strategiaa.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(13) Kokemus on osoittanut, että 
direktiivin 2011/92/EU noudattamisesta 
voi siviilivalmiustapauksissa aiheutua 
haittaa, mistä syystä olisi säädettävä, että 
jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti olla 
soveltamatta mainittua direktiiviä 
pelkästään siviilivalmiushankkeisiin, 
mikäli komissiolle ja yleisölle, jota asia 
koskee, toimitetaan asianmukaiset tiedot.

Or. en
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Perustelu

Direktiivin on oltava mahdollisimman tiukka, jotta hankkeissa noudatetaan 
ympäristövaatimuksia. Vain siviilivalmiushankkeiden kohdalla voidaan myöntää tiettyjä 
poikkeuksia. Komissiolle ja yleisölle, jota asia koskee, olisi tiedotettava niistä 
asianmukaisesti.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arviointia 
koskevassa yleissopimuksessa (Espoon 
yleissopimus )määritetään niiden 
sopimuspuolten, jotka ovat suostuneet 
olemaan yleissopimuksenmääräysten 
sitomia, velvollisuudet suorittaa tiettyjen 
hankkeidenympäristövaikutusten arviointi 
varhaisessa suunnittelun vaiheessa. Siinä 
vahvistetaan myös valtioiden yleinen 
velvollisuus ilmoittaa toisilleen ja kuulla 
toisiaan kaikista merkittävistä 
suunnitteilla olevista hankkeista, joilla 
todennäköisesti on merkittäviä haitallisia 
raja ylittäviä ympäristövaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Ympäristöuhat eivät noudata valtioiden rajoja. Euroopan yhteisö allekirjoitti Espoon 
yleissopimuksen 25. helmikuuta 1991 ja ratifioi sen 24. kesäkuuta 1997.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Yleisön osallistuminen 
päätöksentekomenettelyyn mahdollistaa 
sen, että päätöksentekijät voivat ottaa 
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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

Niillä, joihin jotain hanketta koskeva päätös saattaa vaikuttaa, on oikeus saada tietoa ja 
osallistua heitä koskevien päätösten tekoon.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 b) Euroopan unionin 
allekirjoittamalla ja ratifioimalla Århusin 
yleissopimuksella yleisölle taataan 
tiedonsaanti-, osallistumis- sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus 
päätöksentekoprosesseissa paikallista, 
kansallista ja rajat ylittävää ympäristöä 
koskevista kysymyksistä.

Or. en

Perustelu

Århusin yleissopimus on monenvälinen ympäristösopimus, jolla lisätään kansalaisten 
mahdollisuuksia saada ympäristöä koskevaa tietoa, parannetaan ympäristöhallinnon 
verkostoa ja luodaan uusi mekanismi, joka korostaa yleisön osallistumisen arvoa 
päätöksentekoprosesseissa ja takaa muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla (28) Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla 
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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.

saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, joka 
on vähimmäisvaatimusten vahvistaminen 
hankkeiden ympäristöarvioinnille 
ympäristön, elämänlaadun 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.

Or. en

Perustelu

Yksi Euroopan unionin ympäristölainsäädännön strategisista tavoitteista on parantaa 
elämänlaatua.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

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

”g) ’ympäristövaikutusten arvioinnilla’ 
hankkeen toteuttajan suorittamaa 
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.”

Or. en
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Perustelu

Selvyyden vuoksi ja sekaannuksen välttämiseksi siitä, että toimivaltaisen viranomaisen olisi 
laadittava ympäristöraportti.

Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

”g a) ’luonnon monimuotoisuudella’ 
kaikkia kasvi- ja eläinlajeja ja niiden 
elinympäristöjä sekä kaikenlaisiin maan, 
meren ja muiden vesien ekosysteemeihin 
tai ekologisiin kokonaisuuksiin kuuluvien 
elävien eliöiden vaihtelevuutta; tähän 
sisältyy myös lajin sisäinen ja lajien 
välinen sekä ekosysteemien 
monimuotoisuus.”

Or. en

Perustelu

Euroopan luonnon monimuotoisuuden jatkuva köyhtyminen on johtanut uusiin sitoumuksiin 
tämän köyhtymisen ja ekosysteemipalvelujen heikentymisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 
mennessä ja, mikäli mahdollista, niiden palauttamiseksi ennalleen. Määritelmä on tarpeen 
selkeyden ja vahvistamisen vuoksi, sillä ympäristövaikutusten arviointi on keskeinen väline 
luonnon monimuotoisuuden suojelussa sekä luontodirektiiveissä määritellyissä paikoissa että 
muualla.

Tarkistus 12

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

Komission teksti Tarkistus

”g b) ’korjaavilla toimilla’ muita
rajoittamis- ja/tai korvaamistoimia, joita 
hankkeen toteuttaja voi toteuttaa 
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korjatakseen ennakoimattomat 
haittavaikutukset tai hankkeen 
toteutuksen yhteydessä havaitun luonnon 
monimuotoisuuden nettohävikin, joka voi 
johtua jo luvan saaneen hankkeen 
rakentamisen tai toiminnan aiheuttamien 
vaikutusten puutteellisesta 
rajoittamisesta.”

Or. en

Perustelu

Korjaavien toimien määritelmää tarvitaan tukemaan hankkeen toteuttajan velvollisuutta 
toteuttaa korjaavia toimia seurannan osoittaessa, että rajoittamis- ja korvaamistoimet eivät 
tehoa tai että on syntynyt merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Tarkistus 13

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

Komission teksti Tarkistus

”g c) ’riippumattomalla’ 
tekniseen/tieteelliseen objektiivisuuteen 
kykenevää ja vapaata toimivaltaisen 
viranomaisen, hankkeen toteuttajan ja/tai 
kansallisen hallituksen ohjeilta tai 
vaikutukselta.”

Or. en

Perustelu

Tämä määritelmä on tarpeen asiantuntijoiden riippumattomuuden ja ammattimaisuuden
varmistamiseksi.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – b alakohta
Direktiivi 2011/92/EU
1 artikla – 2 kohta – g d alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

”g d) ’akkreditoiduilla ja teknisesti 
pätevillä asiantuntijoilla’ ja ’kansallisilla 
asiantuntijoilla’ asiantuntijoita, joiden 
kansallinen akkreditointielin katsoo 
tutkintotodistusten, asiantuntemuksen ja 
kokemuksen perusteella olevan teknisesti 
päteviä laatimaan tai todentamaan 
ympäristöraportit tai muut tämän 
direktiivin mukaiset ympäristötiedot.”

Or. en

Perustelu

Määritelmää tarvitaan, koska sekä hankkeen toteuttajan että toimivaltaisen viranomaisen on 
käytettävä akkreditoituja ja teknisesti päteviä asiantuntijoita ympäristöraporttien laatimiseen 
ja verifioimiseen. Akkreditoitujen ja teknisesti pätevien asiantuntijoiden käyttövelvollisuuden 
olisi koskettava myös muita asiantuntijoiden mahdollisesti toimittamia tai todentamia 
ympäristötietoja esimerkiksi arvioinnin tarpeen ja sisällön määrittelyn yhteydessä.

Tarkistus 15

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

Komission teksti Tarkistus

”g e) ’seuraamuksilla’ asiantuntijoiden 
akkreditoinnin väliaikaista tai lopullista 
peruuttamista tai asiantuntijoiden 
kansallisen asiantuntijakomitean 
jäsenyyden väliaikaista tai lopullista 
peruuttamista, jos he rikkovat vakavasti 
akkreditointistandardeja laatiessaan tai 
todentaessaan ympäristöraportteja tai 
muita tämän direktiivin mukaisia 
ympäristötietoja.”

Or. en
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Perustelu

Olisi otettava käyttöön seuraamuksia sellaisia asiantuntijoita varten, joiden työn havaitaan 
olevan huolimatonta tai laadultaan ala-arvoista.

Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

”g f) ’rangaistuksilla’ sakkoja ja/tai 
rikossyytteeseen asettamista, joita 
akkreditoituihin asiantuntijoihin ja 
muihin vastuullisiin toimijoihin 
kohdistetaan, jos he toimivat 
huolimattomasti tai muutoin rikkovat 
vakavasti akkreditointistandardeja 
laatiessaan tai todentaessaan 
ympäristöraportteja tai muita tämän 
direktiivin mukaisia ympäristötietoja.”

Or. en

Perustelu

Olisi otettava käyttöön rangaistuksia sellaisia asiantuntijoita varten, joiden työn havaitaan 
olevan huolimatonta tai laadultaan ala-arvoista. 

Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

”3. Jos kansallisessa lainsäädännössä niin 
säädetään, jäsenvaltiot voivat 
tapauskohtaisesti päättää olla soveltamatta 
tätä direktiiviä pelkästään 
maanpuolustukseen tarkoitettuihin 
hankkeisiin ja siviilivalmiushankkeisiin, 

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

siviilivalmiushankkeisiin, jos ne katsovat, 
että sen soveltaminen vaikuttaisi 
haitallisesti näihin tarkoituksiin. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle kaikista tapauksista, joissa ne 
ovat soveltaneet näitä poikkeuksia, sekä 
niiden syistä ja tarkoituksista.”

Or. en

Perustelu

Direktiivin on oltava mahdollisimman tiukka, jotta hankkeissa noudatetaan 
ympäristövaatimuksia. Vain siviilivalmiushankkeiden kohdalla voidaan myöntää tiettyjä 
poikkeuksia. Komissiolle ja yleisölle, jota asia koskee, olisi tiedotettava niistä 
asianmukaisesti.

Tarkistus 18

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

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yva-direktiivin on oltava mahdollisimman tiukka, jotta hankkeissa noudatetaan 
ympäristövaatimuksia. Jos on olemassa erityisistä kansallisen lainsäädännön alaan 
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kuuluvista säännöksistä johtuvia poikkeuksia, yva-direktiivin tehokas, yhdenmukainen ja 
asianmukainen täytäntöönpano vaarantuu. Lisäksi tämä poikkeus aiheuttaa ongelmia ottaen 
huomioon velvoite saattaa direktiivi osaksi kaikkien jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta
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, mukaan lukien hankkeet, 
joilla on rajatylittäviä vaikutuksia, 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. 
Tällöin sovelletaan tiukinta 
lainsäädäntöä.

Or. en

Perustelu

Direktiivin mukaiset rajatylittävät yva-menettelyt olisi mukautettava paremmin Espoon 
yleissopimuksen vaatimuksiin, sillä EU on yksi sen sopimuspuolista. Ympäristön ja ihmisten 
terveyden suojelun parantamiseksi olisi sovellettava tiukinta lainsäädäntöä.

Tarkistus 20

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

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Korvataan 2 artiklan 4 kohta 
seuraavasti:
4. Jäsenvaltiot voivat 
poikkeustapauksissa ja vasta yleisöä 
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kuultuaan olla kokonaan tai osittain 
soveltamatta tiettyyn hankkeeseen 
tämän direktiivin säännöksiä, tämän 
kuitenkaan rajoittamatta 7 artiklan 
säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Avoimen ja vakaan prosessin takaamiseksi yleisöä on kuultava, kun jäsenvaltiot päättävät 
konkreettisista hankkeista.

Tarkistus 21

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

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/EY(**) 
nojalla;

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/EY(**) 
nojalla sekä luonnon monimuotoisuuden 
nettohävikin välttämisen toivottavuuteen;

Or. en

Perustelu

Euroopan luonnon monimuotoisuuden jatkuva köyhtyminen on johtanut uusiin sitoumuksiin 
tämän köyhtymisen ja ekosysteemipalvelujen heikentymisen pysäyttämiseksi vuoteen 2020 
mennessä ja, mikäli mahdollista, niiden palauttamiseksi ennalleen.

Tarkistus 22

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



PE507.937v01-00 18/35 PA\930581FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltiot voivat päättää molempien 
a ja b alakohdassa tarkoitettujen 
menettelyjen soveltamisesta. Kun 
b alakohtaa sovelletaan, yleisöä on 
kuultava raja-arvoja tai perusteita 
asetettaessa.”

Or. en

Perustelu

Avoimen ja vakaan prosessin takaamiseksi yleisöä on kuultava, kun jäsenvaltiot asettavat 
liitteen II raja-arvoja.

Tarkistus 23

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

Komission teksti Tarkistus

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

"3. Hankkeen toteuttajan on annettava 
tietoja liitteessä II lueteltuihin hankkeisiin 
kuuluvan hankkeen ominaispiirteistä ja
mahdollisista ympäristövaikutuksista, 
lukuun ottamatta hankkeita jotka eivät 
ylitä tai täytä jäsenvaltion 2 kohdan 
b alakohdan nojalla asettamia raja-arvoja 
tai perusteita. Yksityiskohtainen luettelo 
annettavista tiedoista on liitteessä II.A. 
Tiedot on asetettava yleisesti saataville 
ennen 2 kohdassa tarkoitettua 
määrittämistä.”.

Or. en

Perustelu

Vastustamme ehdotusta siitä, että hankkeen toteuttajan arvioinnin tarpeen määrittämistä 
varten toimittamien tietojen on sisällettävä tiedot rajoittamistoimista (4 artiklan 3 kohta). 
Vaikka on tärkeää, että hankkeissa vältetään ja vähennetään merkittäviä vaikutuksia, nämä 
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vaikutukset on arvioitava ja tehokkaita rajoittamistoimia on laadittava yva-prosessin avulla. 
On olemassa todellinen riski, että hankkeiden toteuttajat toimittavat arvioinnin tarpeen 
määrittämisvaiheessa täydelliseltä ympäristöselonteolta näyttävän asiakirjan, jotta 
hankkeesta ei tarvitsisi tehdä arviointia ja he välttäisivät vaihtoehtojen asianmukaisen 
harkitsemisen, neuvottelut ympäristöviranomaisten kanssa sekä yleisön osallistumisen.

Tarkistus 24

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

Komission teksti Tarkistus

4 a. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, että liitteessä II lueteltuihin 
hankkeisiin kuuluvasta hankkeesta ei 
tehdä arviointia 5–10 artiklan mukaisesti, 
jos se on vakuuttunut siitä, että 
hankkeella ei ole todennäköisiä 
merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Or. en

Perustelu

Vastaa 4 artiklan 3 kohtaan ehdotettuja muutoksia.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 4 kohta – 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 

”5. Toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä 
määrityksensä 2 ja 4 a 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 
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tehtävässä päätöksessä on viranomainen määrittää, että 5–
10 artiklan mukaista 
ympäristövaikutusten arviointia ei tarvitse 
tehdä, koska hanke ei ylitä tai täytä 
jäsenvaltion 2 kohdan b alakohdan 
nojalla asettamia raja-arvoja tai 
perusteita, tällainen määritys on 
julkistettava. Muussa tapauksessa 
2 kohdan nojalla tehtävässä määrityksessä 
on

Or. en

Perustelu

Vastaa 4 artiklan 3 kohtaan ehdotettuja muutoksia.

Tarkistus 26

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

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, hankkeen 
toteuttajaa ja yleisöä, jota asia koskee, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä niiden tietojen laajuus ja 
tarkkuus, jotka hankkeen toteuttajan on 
sisällytettävä ympäristöraporttiin tämän 
artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on 
erityisesti määriteltävä

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella sisällytetään yleisön osallistuminen 5 artiklan mukaisiin arvioinnin sisällön 
määrittämismenettelyihin.
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Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 5 kohta
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, ottaen huomioon 
ympäristövaikutukset;

Or. en

Perustelu

Vaihtoehtoja on arvioitava ympäristönäkökohdista käsin. Jos vaihtoehdot ovat vain saman 
lähestymistavan eräänlaisia kosmeettisia muunnoksia, ne eivät täytä ympäristövaatimuksia.

Tarkistus 28

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On sanomattakin selvää, että toimivaltainen viranomainen voi pyytää lisätietoja uusien 
olosuhteiden perusteella ilman, että sen tarvitsee perustella pyyntönsä.
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Tarkistus 29

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

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen ympäristöraporttien tietojen 
täydellisyyden ja riittävän korkean laadun 
takaamiseksi

3. Edellä 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettujen ympäristöraporttien tietojen 
ja muiden tämän direktiivin mukaisten 
ympäristötietojen täydellisyyden, riittävän 
korkean laadun ja riippumattomuuden 
takaamiseksi

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

a) hankkeen toteuttajan on varmistettava, 
että ympäristöraportin ja muut tämän 
direktiivin mukaiset ympäristötiedot laatii 
riippumaton, akkreditoitu ja teknisesti 
pätevä asiantuntija, ja

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

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

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 ja muiden tämän 
direktiivin mukaisten ympäristötietojen 
laatimisessa samoja akkreditoituja ja 
teknisesti päteviä asiantuntijoita, jotka 
avustivat toimivaltaista viranomaista 
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun päätöksen 
tekemisessä.

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, akkreditoitujen ja 
teknisesti pätevien asiantuntijoiden käyttöä 
ja valintaa koskevista yksityiskohtaisista 
järjestelyistä (esimerkiksi vaadittu 
pätevyys, arviointitoimeksianto, luvat,
poissulkeminen, seuraamukset ja 
rangaistukset) 4 kohdan säännösten 
mukaisesti.”

Or. en
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Perustelu

Ehdotettujen tarkistusten tarkoituksena on varmistaa asiantuntijoiden riippumattomuus ja 
ammattimaisuus. 

Tarkistus 30

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään 5 artiklaan 3 kohdan jälkeen 
kohta seuraavasti:
”3 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
järjestelyjä, joilla perustetaan ja valvotaan 
riippumattomia kansallisia 
akkreditointielimiä, jotka soveltavat 
riittäviä teknisiä laatustandardeja 
teknisesti pätevien asiantuntijoiden ja/tai 
kansallisten asiantuntijakomiteoiden 
akkreditointiin. Jos asiantuntijat rikkovat 
vakavasti akkreditointistandardeja 
laatiessaan tai todentaessaan 
ympäristöraportteja tai muita tämän 
direktiivin mukaisia ympäristötietoja, 
tällaisiin rikkomuksiin syyllistyneille 
asiantuntijoille voidaan määrätä 
seuraamuksia ja rangaistuksia. 
Kansallisiin asiantuntijakomiteoihin 
nimetyt akkreditoidut ja/tai teknisesti 
pätevät asiantuntijat ovat tarvittaessa 
vastaavasti vastuuvelvollisia.”

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on edistää asiantuntijoiden teknistä riippumattomuutta ja 
varmistaa, että he ovat vastuuvelvollisia toimittamiensa tai todentamiensa tietojen 
täydellisyydestä ja laadusta.
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Tarkistus 31

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Århusin yleissopimuksen 6 artiklan 8 kohdassa edellytetään, että yleisön esittämät 
näkemykset on otettava ”asianmukaisesti” huomioon, mikä merkitsee ”ohjaamista” tehtävän 
päätöksen suuntaan. Nykyisen direktiivin vähemmän sitova vaatimus siitä, että toimivaltaisen 
viranomaisen ”on otettava huomioon” yleisön kuulemisen tulokset ei näin ollen täytä Århusin 
yleissopimuksen asianmukaisen voimaansaattamisen edellytyksiä. Tämän 
epäjohdonmukaisuuden poistamiseksi ehdotamme, että direktiivissä käytetään Århusin 
yleissopimuksen termiä ”ottaa asianmukaisesti huomioon”.

Tarkistus 32

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

Komission teksti Tarkistus

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

Jos toimivaltainen viranomainen päättää 
myöntää luvan, sen on varmistettava, että 
lupa kattaa toimet, joilla seurataan sekä 
rakennus- että toimintavaiheen 
merkittäviä haitallisia 
ympäristövaikutuksia, jotta voidaan 
arvioida rajoittamis- ja korvaamistoimien 
toteuttamista ja odotettua tehokkuutta,
kartoittaa kaikki haittavaikutukset, jotka 
eivät olleet ennustettavissa, ja/tai luonnon 
monimuotoisuuden nettohävikki sekä 
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helpottaa korjaavia toimia.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on varmistaa, että seuranta kattaa rakennus- ja toimintavaiheet, että se 
toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja että tulokset julkistetaan.

Tarkistus 33

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

Komission teksti Tarkistus

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

Seurattavien muuttujatyyppien ja 
seurannan keston on oltava oikeassa 
suhteessa ehdotetun hankkeen luonteeseen, 
toteutuspaikkaan ja kokoon sekä sen 
ympäristövaikutusten merkitykseen. 
Tällaisen seurannan tulokset on 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja julkistettava.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on varmistaa, että seuranta kattaa rakennus- ja toimintavaiheet, että se 
toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja että tulokset julkistetaan.

Tarkistus 34

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

Komission teksti Tarkistus

Hankkeen toteuttajan on toteutettava 
korjaavia toimia, kun seurannassa 
havaitaan ennakoimattomia 
haittavaikutuksia. Hankkeiden 
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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 on hyväksyttävä ne.

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on varmistaa, että seuranta kattaa rakennus- ja toimintavaiheet, että se 
toimitetaan toimivaltaiselle viranomaiselle ja että tulokset julkistetaan.

Tarkistus 35

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

Komission teksti Tarkistus

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

b) päätöksen perusteena olevat tärkeimmät 
seikat ja näkökohdat, mukaan luettuna 
tiedot siitä, miten yleisön osallistuminen 
on otettu asianmukaisesti huomioon, 
tutkittuaan ympäristöraportin sekä 
huomautukset ja mielipiteet, jotka yleisö, 
jota asia koskee, on ilmaissut;

Or. en

Perustelu

Århusin yleissopimuksen 6 artiklan 8 kohdassa edellytetään, että yleisön esittämät 
näkemykset on otettava ”asianmukaisesti” huomioon. Ehdotamme Århusin yleissopimuksen 
ilmaisun ”ottaa asianmukaisesti huomioon” käyttämistä, koska näin direktiivi olisi 
yleissopimuksen mukainen.
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Tarkistus 36

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

Komission teksti Tarkistus

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

”3. Jäsenvaltioiden on saatettava yleisön 
saataville 1 kohdassa tarkoitetut tiedot siinä 
vaiheessa, kun toimivaltainen 
viranomainen on saattanut hankkeen 
ympäristövaikutusten arvioinnin 
päätökseen.”

Or. en

Perustelu

Muuttaminen 9 artiklan 1 kohdan mukaiseksi.

Tarkistus 37

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

Komission teksti Tarkistus

b) Lisätään 3 kohta seuraavasti: b) lisätään 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”4. Yleisö voi nostaa lupapäätöstä 
koskevan kanteen tai hakea 
kieltotuomiota käynnistämällä 
oikeudellisen menettelyn kolmen 
kuukauden kuluessa siitä, kun 
toimivaltainen viranomainen on tehnyt 
virallisen päätöksen.”

Or. en

Perustelu

Direktiivissä ei säädetä oikeussuojakeinoista, kuten Århusin yleissopimuksessa edellytetään. 
Tarkistuksen tarkoituksena on korjata tämä puute ja säätää asianmukaisesta määräajasta, 
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jonka kuluessa yleisö voi nostaa kanteen, sekä varmistaa samalla, että luvan saaneita 
hankkeita ei voida aloittaa ennen kanteen nostamisen määräajan umpeutumista.

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2011/92/EU
12 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 12 a artiklassa tarkoitettu valta 
komissiolle määräämättömäksi ajaksi 
[OPOCE please introduce date of the entry 
into force of this Directive].

2. Siirretään 12 a artiklassa tarkoitettu valta 
komissiolle 5 vuoden ajaksi [OPOCE 
please introduce date of the entry into force 
of this Directive]. Komissio laatii siirrettyä 
säädösvaltaa koskevan kertomuksen 
viimeistään yhdeksän kuukautta ennen 
viiden vuoden pituisen kauden 
päättymistä. Säädösvallan siirtoa 
jatketaan ilman eri toimenpiteitä 
samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista 
jatkamista viimeistään kolme kuukautta 
ennen kunkin kauden päättymistä.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa määrätään, että 
”lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävissä säädöksissä määritellään nimenomaisesti 
tällaisen säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, soveltamisala ja kesto”. Tarkoituksena on 
tiedottaa muille unionin toimielimille delegoitujen säädösten antamisesta ja tuloksista.

Tarkistus 39

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

Komission teksti Tarkistus

Lisätään liitteeseen I seuraavat kohdat:
”14 a. Kaasuliuskekerroksiin tai muihin 
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yhtä läpäisemättömiin ja huokoisiin tai 
läpäisemättömämpiin ja huokoisempiin 
sedimenttikalliomuodostumiin vangittuna 
olevan maaöljyn ja/tai maakaasun etsintä, 
arviointi ja poraaminen, porattuun 
määrään katsomatta.
14 b. Maakaasun etsintä ja poraus 
hiilijuonteista, porattuun määrään 
katsomatta.”

Or. en

Perustelu

Liuskekaasun poraustoiminnan erityispiirteet ovat yksi tärkeä seikka, jota ei toistaiseksi 
säännellä asianmukaisesti yva-direktiivillä. Tämä altistaa tällaisen toiminnan ongelmallisille 
epäjärjestelmällisille ja ei-pakollisille ympäristönvaikutusten arvioinneille ennen uusien 
hankkeiden aloittamista. Tarkistus noudattaa PETI-valiokunnan suosituksia, joissa 
kehotetaan tekemään järjestelmällisiä ympäristövaikutusten arviointeja kaikista uusista 
epätavanomaisista kaasu- ja öljyhankkeista. Se lisätään liitteeseen I yva-direktiivin 4 artiklan 
1 kohdan mukaisesti, jonka mukaan arvioinnin tekeminen on pakollista tietyistä liitteessä I 
mainituista hankkeista.

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
Liite – 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 ja 
ympäröivästä alueesta, erityisesti niiden 
maantieteellisten alueiden ympäristön 
herkkyys, joihin hanke todennäköisesti 
vaikuttaa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on saada kuvaus hankkeen lähellä olevasta fyysisestä ympäristöstä.
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Tarkistus 41

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Myös ilma on sisällytettävä luonnonvaroihin.

Tarkistus 42

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Myös ilma on sisällytettävä luonnonvaroihin.
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Tarkistus 43

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

Komission teksti Tarkistus

ii) rannikkoalueet, ii) rannikkoalueet ja meriympäristö,

Or. en

Perustelu

Vaikka rannikkoalueet kattavat meren ja maan vuorovaikutuksen, on tärkeää lisätä luetteloon 
”meriympäristö”.

Tarkistus 44

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

Komission teksti Tarkistus

c a) ympäröivä alue.

Or. en

Perustelu

On tärkeää lisätä d alakohta, jotta kuvataan hanketta ympäröivä alue.

Tarkistus 45

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

Komission teksti Tarkistus

a) kuvaus koko hankkeen fyysisistä 
ominaispiirteistä, tarvittaessa myös 
hankkeen maanalaisista osista, sekä 

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

vedenkäyttö-, energia- ja 
maankäyttötarpeesta rakennus- ja 
toimintavaiheessa;

Or. en

Perustelu

On tärkeää lisätä tähän myös energia.

Tarkistus 46

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Myös ilma on sisällytettävä luonnonvaroihin.

Tarkistus 47

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

Komission teksti Tarkistus

a) itse hankkeesta; a) itse hankkeesta ja sen purku- ja 
rakennustöistä sekä toiminnasta;

Or. en
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Perustelu

Muuttaminen 2 artiklan uuden säännöksen mukaiseksi.

Tarkistus 48

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

Komission teksti Tarkistus

c) epäpuhtauspäästöistä, melusta, tärinästä, 
valosta, kuumuudesta ja säteilystä, 
haittojen synnystä ja jätteiden 
hävittämisestä;

c) epäpuhtauspäästöistä, melusta, tärinästä, 
valosta, kuumuudesta ja säteilystä, 
haittojen synnystä ja jätteiden 
hävittämisestä ja hyödyntämisestä;

Or. en

Perustelu

Jätteiden hyödyntämisessä käytetään jätettä korvaamaan materiaaleja, jotka eivät ole jätettä, 
jotta saavutetaan edullinen tulos ympäristöystävällisellä tavalla.

Tarkistus 49

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Täsmennetään, että katastrofit voivat olla myös ihmisen aiheuttamia.
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Tarkistus 50

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Myös energia on sisällytettävä tähän.

Tarkistus 51

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

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Ympäristövaikutusten arvioinnissa hankkeen toteuttaja velvoitetaan kuvaamaan tärkeimmät 
toimet, joilla voidaan välttää merkittävät haitalliset vaikutukset, vähentää niitä ja, jos 
mahdollista, poistaa ne. Tätä rajoittamishierarkiaa vahvistetaan tällä tarkistuksella, koska 
siinä painotetaan vahinkojen välttämisen ensisijaisuutta ja niiden poistamista vasta 
viimeisenä keinona.


