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Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. lokakuuta 2021 ehdotuksesta 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiedon saatavuutta, yleisön 
osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan 
Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 
6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1367/2006 muuttamisesta (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2020)0642),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 
2 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen 
Euroopan parlamentille (C9-0321/2020),

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

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. tammikuuta 2021 antaman 
lausunnon1,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 23. heinäkuuta 
2021 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon,

1 EUVL C 123, 9.4.2021, s. 66.



– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A9-0152/2021),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan1;

2. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

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

1 Tämä kanta korvaa 20. toukokuuta 2021 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, 
P9_TA(2021)0254).
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Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. lokakuuta 2021, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi tiedon 
saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta 
ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta 
yhteisön toimielimiin ja elimiin annetun asetuksen (EY) N:o 1367/2006 muuttamisesta

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 
lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2021/1767.)



LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma

Komissio on edelleen sitoutunut varmistamaan, että EU noudattaa kansainvälisiä 

velvoitteitaan Århusin yleissopimukseen liittyvissä asioissa, ja panee tässä yhteydessä 

merkille Århusin yleissopimuksen valvontakomitean 17 päivänä maaliskuuta 2021 asiassa 

ACCC/C/2015/1281 esittämät valtiontukea koskevat ongelmakysymykset ja päätelmät. 

Päätelmissä kehotetaan EU:ta ’toteuttamaan tarvittavat lainsäädäntö-, sääntely- ja muut 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Århus-asetusta muutetaan tai annetaan uutta Euroopan 

unionin lainsäädäntöä, jotta yleisöön kuuluvilla on selvästi mahdollisuus käyttää hallinnollisia 

tai oikeudellisia menettelyjä Euroopan komission SEUT-sopimuksen 108 artiklan 2 kohdan 

nojalla tekemien EU:n ympäristölainsäädännön vastaisten valtiontukitoimenpiteitä koskevien 

päätösten riitauttamiseksi yleissopimuksen 9 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti.’

Komissio analysoi parhaillaan päätelmien vaikutuksia ja arvioi käytettävissä olevia 

vaihtoehtoja. Komissio saattaa tämän arvioinnin päätökseen ja julkaisee sen vuoden 2022 

loppuun mennessä. Komissio aikoo tarvittaessa esittää vuoden 2023 loppuun mennessä 

toimenpiteitä kysymyksen ratkaisemiseksi ottaen huomioon Århusin yleissopimuksen 

mukaiset EU:n ja sen jäsenvaltioiden velvoitteet ja valtiontukia koskevat unionin oikeuden 

säännöt.

1 Asiasta ACCC/C/2015/128 ks. https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.128_european-
union, 131 kohta.
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