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neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi 
tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta 
ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön 
toimielimiin ja elimiin

Neuvoston yhteinen kanta (6273/REV 2/2005 – C6-0000/2005 – 2003/0242(COD))

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 18
Johdanto-osan 6 kappale

6) Århusin yleissopimuksen kolmessa 
pilarissa taatut oikeudet ovat periaatteessa 
voimassa ilman kansalaisuuteen, 
kansallisuuteen tai kotipaikkaan liittyvää 
syrjintää.

6) Århusin yleissopimuksen kolmessa 
pilarissa taatut oikeudet ovat periaatteessa 
voimassa ilman kansalaisuuteen, 
kansallisuuteen, taloudelliseen asemaan tai 
kotipaikkaan liittyvää syrjintää.

Or. pl

Perustelu

Viranomaiset syrjivät usein kansalaisia, joilla on heikko taloudellinen tai sosiaalinen asema. 
Niiden kansalaisten on vaikea saada informaatiota ympäristöasioista, koska heillä ei ole 
mahdollisuutta käyttää Internetiä tai muita televiestinnän välineitä ja siten heidän on vaikeaa 
saada oikeutta. Tarkistus on Århusin yleissopimuksen hengen ja varsinkin yleissopimuksen 
9 artiklan 4 kohdan mukainen. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 19
Johdanto-osan 7 kappale

Århusin yleissopimuksessa viranomaiset 
määritellään laajasti, ja perusajatuksena on, 
että luonnollisten henkilöiden ja heidän 
järjestöjensä oikeudet on aina otettava 
huomioon julkista valtaa käytettäessä. Siksi 
on tarpeen, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat yhteisön 
toimielimet ja elimet määritellään yhtä 
laajasti ja toimivasti kuin yleissopimuksessa. 
Århusin yleissopimuksen mukaan yhteisön 
toimielimet ja elimet voidaan jättää 
yleissopimuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle silloin, kun ne käyttävät 
tuomio- tai lainsäädäntövaltaa. Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti 
ympäristötiedon saatavuutta koskevia 
säännöksiä pitäisi kuitenkin soveltaa 
yhteisön toimielimiin ja elimiin niiden 
käyttäessä lainsäädäntövaltaa.

Århusin yleissopimuksessa viranomaiset 
määritellään laajasti, ja perusajatuksena on, 
että julkista valtaa käytettäessä
luonnollisilla henkilöillä ja heidän 
järjestöillään on ympäristöä koskevissa 
asioissa oltava oikeus toimintaan ja oikeus 
päästä tuomioistuinten kuultaviksi. Siksi on 
tarpeen, että tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvat yhteisön 
toimielimet ja elimet määritellään yhtä 
laajasti ja toimivasti kuin yleissopimuksessa. 
Århusin yleissopimuksen mukaan yhteisön 
toimielimet ja elimet voidaan jättää 
yleissopimuksen soveltamisalan 
ulkopuolelle silloin, kun ne käyttävät 
tuomio- tai lainsäädäntövaltaa. Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission 
asiakirjojen saamisesta yleisön 
tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti 
ympäristötiedon saatavuutta koskevia 
säännöksiä pitäisi kuitenkin soveltaa 
yhteisön toimielimiin ja elimiin niiden 
käyttäessä lainsäädäntövaltaa.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään lainsäädännön soveltamisalaa. Nykyisen sanamuodon 
mukaan kansalaisilla voi olla muita oikeuksisa, jotka eivät välttämättä liity 
ympäristönsuojeluun. Tarkistus on Århusin yleissopimuksen hengen ja varsinkin 
yleissopimuksen 6, 7, 8 ja 9 artiklojen mukainen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 20
Johdanto-osan 9 kappale

9) Tässä asetuksessa on 
tarkoituksenmukaista määritellä 
'suunnitelmat ja ohjelmat' Århusin 
yleissopimuksen määräykset huomioon 
ottaen ja saman lähestymistavan 
suuntaisesti, jota noudatetaan jäsenvaltioiden 
nykyisten EY:n oikeuden mukaisten 
velvoitteiden suhteen. 'Ympäristöön liittyvät 
suunnitelmat ja ohjelmat' olisi määriteltävä 
sen perusteella, edistävätkö ne yhteisön 
ympäristöpoliittisten tavoitteiden 
saavuttamista tai onko niillä todennäköisesti 
huomattava vaikutus niiden saavuttamiseen. 
Kuudennessa ympäristöä koskevassa 
yhteisön toimintaohjelmassa vahvistetaan 
yhteisön ympäristöpolitiikan tavoitteet ja 
niiden saavuttamiseksi suunnitellut toimet 
kymmenen vuoden ajaksi 22 päivästä 
heinäkuuta 2002 alkaen. Tämän jakson 
päätyttyä seuraava ympäristöä koskeva 
toimintaohjelma olisi hyväksyttävä.

9) Tässä asetuksessa on 
tarkoituksenmukaista määritellä 
'suunnitelmat ja ohjelmat' Århusin 
yleissopimuksen määräykset huomioon 
ottaen ja saman lähestymistavan 
suuntaisesti, jota noudatetaan jäsenvaltioiden 
nykyisten EY:n oikeuden mukaisten 
velvoitteiden suhteen. 'Ympäristöön liittyvät 
suunnitelmat ja ohjelmat' olisi määriteltävä 
sen perusteella, edistävätkö ne yhteisön 
ympäristöpoliittisten tavoitteiden ja 
painopisteiden saavuttamista tai onko niillä 
todennäköisesti huomattava vaikutus niiden 
saavuttamiseen. Kuudennessa ympäristöä 
koskevassa yhteisön toimintaohjelmassa 
vahvistetaan yhteisön ympäristöpolitiikan 
tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi 
suunnitellut toimet kymmenen vuoden ajaksi 
22 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen. Tämän 
jakson päätyttyä seuraava ympäristöä 
koskeva toimintaohjelma olisi hyväksyttävä.

Or. pl

Perustelu

Ympäristöpolitiikan tavoitteiden lisäksi Euroopan unioni kohdistaa huomionsa 
ympäristöpolitiikan painopisteinä olevien tehtävien suorittamiseen. Esimerkiksi kuudennessa 
kehysohjelmassa (2002-2006) edistetään muun muassa elintarvikkeiden laatua ja 
turvallisuutta, kestävää kehitystä ja globaalia muutosta sekä ekosysteemejä ja siten 
alaohjelmia, jotka liittyvät läheisesti ympäristön suojeluun ja ihmisten terveyteen.

EU:n nykyisen puheenjohtajavaltion Yhdistyneen Kuningaskunnan painopisteisiin kuuluu 
ilmastonmuutos ja ympäristön suojelu sekä kestävä kehitys yhteydessä ihmisten elämään ja 
terveyteen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt ja Chris Davies

Tarkistus 21
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 
säädettyjä poikkeuksia olisi sovellettava 
tarvittavin muutoksin tässä asetuksessa 
tarkoitettuihin ympäristötiedon saatavuutta 
koskeviin pyyntöihin. Ympäristöä koskevien 
tietojen saannin epäämisperusteita olisi 
tulkittava suppeasti ottaen huomioon tietojen 
ilmaisemiseen liittyvä yleinen etu sekä se, 
liittyykö pyydetty tieto ympäristöpäästöihin. 
Ilmaus 'taloudelliset edut' kattaa 
pankkitoimintaa harjoittavien toimielinten 
tai elinten tekemät salassapitosopimukset.

(15) Kun on kyse poikkeuksista ympäristöä 
koskevan tiedon saantiin, ympäristötiedon 
julkisesta saatavuudesta annetun 
direktiivin 2003/4/EY asiaa koskevia 
säännöksiä on sovellettava myös yhteisön 
toimielimiin ja elimiin. Ympäristöä 
koskevien tietojen saannin epäämisperusteita 
olisi tulkittava suppeasti ottaen huomioon 
tietojen ilmaisemiseen liittyvä yleinen etu 
sekä se, liittyykö pyydetty tieto 
ympäristöpäästöihin.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä 2003/4/EY pannaan täytäntöön Århusin yleissopimusta ympäristötietojen 
saatavuuden osalta eikä yhteisön toimielimillä ole mitään syytä olla soveltamatta samoja 
sääntöjä. "Pankkitoiminnan" lisääminen poikkeaa Århusin sopimuksesta, jonka yhteisö on jo 
ratifioinut. Yleissopimuksessa määrätään, että poikkeuksia on tulkittava suppeasti. 
"Pankkitoiminnan" lisääminen kuitenkin laajentaa salassapidon käsitettä, eikä sitä voida 
sallia. Direktiivissä 2003/4/EY ei säädetä erityisistä säännöistä pankeille, vaikka EIP:n 
kaltaisia pankkeja on monissa jäsenvaltioissa. (EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 56).

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 22
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 
säädettyjä poikkeuksia olisi sovellettava 
tarvittavin muutoksin tässä asetuksessa 
tarkoitettuihin ympäristötiedon saatavuutta 
koskeviin pyyntöihin. Ympäristöä koskevien 
tietojen saannin epäämisperusteita olisi 
tulkittava suppeasti ottaen huomioon tietojen 
ilmaisemiseen liittyvä yleinen etu sekä se, 
liittyykö pyydetty tieto ympäristöpäästöihin. 
Ilmaus 'taloudelliset edut' kattaa 

(15) Ympäristöä koskevien tietojen saannin 
epäämisperusteita olisi tulkittava suppeasti 
ottaen huomioon tietojen ilmaisemiseen 
liittyvä yleinen etu sekä se, liittyykö 
pyydetty tieto ympäristöpäästöihin.
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pankkitoimintaa harjoittavien toimielinten 
tai elinten tekemät salassapitosopimukset.

Kun on kyse poikkeuksista ympäristöä 
koskevan tiedon saantiin, ympäristötiedon 
julkisesta saatavuudesta annetun 
direktiivin 2003/4/EY asiaa koskevia 
säännöksiä on sovellettava myös yhteisön 
toimielimiin ja elimiin.

Or. nl

Perustelu

Komission alkuperäisessä ehdotuksessa ei säädetty poikkeuksesta, jonka mukaan pankkeina 
toimivat toimielimet tai muut elimet voivat kieltää ympäristötiedon saannin. Poikkeusten on 
perustuttava direktiiviin 2003/4/EY.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 23
1 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) varmistamalla, että ympäristötietoa 
saatetaan asteittain yleisön saataville ja 
levitetään yleisölle, jotta mahdollistetaan 
tiedon mahdollisimman laaja 
järjestelmällinen saatavuus ja levitys. Sitä
varten edistetään erityisesti tietoverkkojen 
ja/tai sähköisten välineiden käyttöä, kun se 
on mahdollista;

b) varmistamalla, että ympäristötieto on 
kerätty luotettavalla tavalla ja saatetaan 
asteittain yleisön saataville ja levitetään 
yleisölle, jotta mahdollistetaan tiedon 
mahdollisimman laaja järjestelmällinen 
saatavuus ja levitys. Sitä varten edistetään 
erityisesti tietoverkkojen ja/tai sähköisten 
välineiden käyttöä, kun se on mahdollista;

Or. pl

Perustelu

Virheistä: ympäristön tilan epäjärjestelmällinen seuranta, mittalaitteilla saadut epätarkat 
lukemat ja viallisen tai vanhentuneen teknisen välineistön sekä väärien tutkimusmenetelmien 
käyttö voivat tuottaa toistuvia virheitä, jotka saattavat johtaa epätarkkoihin arvioihin 
ympäristön tilasta ja siten väärän tiedon leviämiseen. Tällä tavalla viranomaiset ja 
lainkäyttöelimet saattavat tehdä virheitä tai jättää toteuttamatta asianmukaisia toimenpiteitä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt ja Chris Davies

Tarkistus 24
1 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) antamalla yleisölle mahdollisuus 
osallistua ympäristöä koskevien 
suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun;

c) antamalla yleisölle mahdollisuus 
osallistua ympäristöä koskevien 
suunnitelmien, ohjelmien ja politiikan
valmisteluun;
(Tätä tarkistusta sovelletaan kaikkialla 
tekstissä.)

Or. en

Perustelu

Århusin yleissopimuksessa edellytetään mahdollisuutta osallistua ympäristöasioita koskevaan 
päätöksentekoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 25
1 artiklan 1 kohdan c alakohta

c) antamalla yleisölle mahdollisuus 
osallistua ympäristöä koskevien
suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun;

c) antamalla yleisölle mahdollisuus 
osallistua ympäristöä koskevien 
suunnitelmien, ohjelmien ja politiikan
valmisteluun;

Or. nl

Perustelu

Tarkistuksella pyritään panemaan täytäntöön Århusin yleissopimuksen 7 artikla. Palautetaan 
ensimmäisen käsittelyn tarkistus 7.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 26
2 artiklan 1 kohdan johdantolause

1. Tässä asetuksessa tarkoitetaan: (Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Or. nl
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Perustelu

(Ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 27
2 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) 'pyynnön esittäjällä' luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka pyytää 
ympäristötietoa;

a) 'pyynnön esittäjällä' luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä, joka pyytää tietoa 
ympäristön tilasta tai jostakin sen osa-
alueesta;

Or. pl

Perustelu

Pyynnön esittäjien olisi esitettävä informaatiopyyntönsä yhdestä tai useammasta ympäristön 
osatekijästä eikä ympäristöstä kokonaisuudessan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 28
2 artiklan 1 kohdan d alakohdan i alakohta

i) ympäristön osa-alueiden, kuten ilman ja 
ilmakehän, veden, maaperän, maa-alueiden, 
maiseman ja luontokohteiden, kosteikot sekä 
ranta- ja merialueet mukaan luettuina, tilaa, 
biologista monimuotoisuutta ja sen 
osatekijöitä, muuntogeeniset organismit 
mukaan lukien, ja näiden osa-alueiden 
keskinäistä vuorovaikutusta;

i) luonnonympäristön osa-alueiden, kuten 
ilman ja ilmakehän, veden, maaperän, maan 
pinnanmuodostuksen, pohjakallion, maa-
alueiden, maiseman ja luonnonkohteiden,
metsät, kosteikot sekä ranta- ja merialueet 
mukaan luettuina, tilaa, biologista 
monimuotoisuutta ja sen osatekijöitä, 
muuntogeeniset organismit mukaan lukien, 
ja näiden osa-alueiden keskinäistä 
vuorovaikutusta;

Or. pl

Perustelu

Kyseinen i alakohta kattaa luonnonympäristön seuraavat osa-alueet: ilmakehä (ilma), 
vesikehä (vesi), pedosfääri (maa), maan pinnanmuodostus ja pohjakallio (listosfääri) sekä 
elävät organismit, mukaan luettuna metsät ja kosteikot (biosfääri). Pohjakallion mukaan 
ottaminen on tärkeää sen yhteydessä tapahtuvan taloudellisen toiminnan (kaivostoiminta, 
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maanalainen liikenne, rakentaminen, varastointi, sotilaallinen toiminta) takia, jolla on laaja-
alaisia vaikutuksia ympäristöön (sortumat kaivoksissa, metaaniräjähdykset, öljytuotteiden 
päästöt johdoista, liikenneonnettomuudet tunneleissa, raketamiseen liittyvät onnettomuudet, 
jne.).

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 29
2 artiklan 1 kohdan d alakohdan vi alakohta

vi) ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
tilaa, asiaankuuluvissa tapauksissa 
elintarvikeketjun saastuminen mukaan 
lukien, sekä elinolojen, kulttuurikohteiden ja 
rakennetun ympäristön tilaa, sikäli kuin i 
alakohdassa tarkoitettujen ympäristön osa-
alueiden tila tai näiden osa-alueiden 
välityksellä mikä tahansa ii ja iii alakohdassa 
tarkoitettu seikka vaikuttaa tai voi vaikuttaa 
niihin;

vi) ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
tilaa, ykisttäisten paikallisten, alueellisten 
ja kansallisten yhteisöjen demografista ja 
sosiaalista tilaa, asiaankuuluvissa 
tapauksissa elintarvikeketjun saastuminen 
mukaan lukien, sekä elinolojen, 
kulttuurikohteiden ja rakennetun ympäristön 
tilaa, sikäli kuin i alakohdassa tarkoitettujen 
ympäristön osa-alueiden tila tai näiden osa-
alueiden välityksellä mikä tahansa ii ja iii 
alakohdassa tarkoitettu seikka vaikuttaa tai 
voi vaikuttaa niihin;

Or. pl

Perustelu

Tieto yksittäisten paikallisten, alueellisten tai kansallisten yhteisöjen sukupuoli- ja 
ikäjakaumasta sekä muista demografisista ja sosiaalisista piirteistä auttaa arvioimaan 
(esimerkiksi radioaktiivisen pilaantumisen tai muun ympäristökatastrofin, kuten tulvan, 
sattuessa) milloin, miten ja minne apua on toimitettava kaikkein heikoimmassa asemassa 
oleville ryhmille, varsinkin ikääntyneille ja lapsille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 30
2 artiklan 1 kohdan e alakohta

e) 'ympäristöön liittyvillä suunnitelmilla ja 
ohjelmilla' suunnitelmia ja ohjelmia,

e) 'ympäristöön liittyvillä suunnitelmilla, 
ohjelmilla ja politiikoilla' suunnitelmia, 
ohjelmia ja politiikkoja,

Or. nl
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Perustelu

Tämän e alakohdan olisi oltava Frieda Breboelsin 1 artiklan 1 kohdan c alakohtaan 
esittämän tarkistuksen mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 31
2 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohta

i) jotka ovat yhteisön toimielimen tai elimen 
valmistelemia ja tarvittaessa niiden
hyväksymiä,

i) jotka ovat yhteisön toimielimen tai elimen 
valmistelemia, rahoittamia ja/tai
hyväksymiä,

Or. nl

Perustelu

Jälkimmisessä osasssa palautetaan ensimmäisen käsittelyn atarkistus 10.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt ja Chris Davies

Tarkistus 32
2 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohta

i) jotka ovat yhteisön toimielimen tai elimen 
valmistelemia ja tarvittaessa niiden
hyväksymiä,

i) jotka ovat yhteisön toimielimen tai elimen 
valmistelemia, rahoittamia ja tarvittaessa 
niiden hyväksymiä,

Or. en

Perustelu

EU:n rahoittamilla ohjelmilla voi olla huomattava vaikutus ympäristöön (EP:n ensimmäisen 
käsitttelyn tarkistus 10).

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt ja Chris Davies

Tarkistus 33
2 artiklan 1 kohdan e alakohdan 3 alakohta

Määritelmä ei sisällä rahoitus-, Määritelmä ei sisällä rahoitus- tai 
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pankkitoiminta- tai talousarviosuunnitelmia 
ja -ohjelmia, joissa esitetään, miten tietyt 
hankkeet tai toiminnot olisi rahoitettava, tai 
jotka liittyvät ehdotettuihin vuosittaisiin 
talousarvioihin, eikä yhteisön toimielimen 
tai elimen sisäisiä työohjelmia eikä 
yksinomaan pelastuspalvelua varten 
laadittuja hätäsuunnitelmia ja -ohjelmia.

talousarviosuunnitelmia ja -ohjelmia, joissa 
esitetään, miten tietyt hankkeet tai toiminnot 
olisi rahoitettava, tai jotka liittyvät 
ehdotettuihin vuosittaisiin talousarvioihin, 
eikä yhteisön toimielimen tai elimen sisäisiä 
työohjelmia eikä yksinomaan 
pelastuspalvelua varten laadittuja 
hätäsuunnitelmia ja -ohjelmia.

Or. en

Perustelu

"Pankkitoiminnan" lisääminen poikkeaa Århusin sopimuksesta, jonka yhteisö on jo 
ratifioinut. Yleissopimuksessa määrätään, että poikkeuksia on tulkittava suppeasti.
"Pankkitoiminnan" lisääminen kuitenkin laajentaa salassapidon käsitettä, eikä sitä voida 
sallia. Direktiivissä 2003/4/EY ei säädetä erityisistä säännöistä pankeille, vaikka EIP:n 
kaltaisia pankkeja on monissa jäsenvaltioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 34
2 artiklan 1 kohdan f alakohta

f) 'ympäristölainsäädännöllä' yhteisön 
lainsäädäntöä, jolla sen oikeusperustasta 
riippumatta myötävaikutetaan seuraavien 
yhteisön ympäristöpolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseen perustamissopimuksen 
mukaisesti: ympäristön laadun 
säilyttäminen, suojelu ja parantaminen, 
ihmisten terveyden suojelu, luonnonvarojen 
harkittu ja järkevä käyttö ja sellaisten 
toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä 
tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai 
maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin;

f) 'ympäristölainsäädännöllä' yhteisön 
lainsäädäntöä, jolla sen oikeusperustasta 
riippumatta myötävaikutetaan seuraavien 
yhteisön ympäristöpolitiikan tavoitteiden 
saavuttamiseen perustamissopimuksen 
mukaisesti: ympäristön laadun 
säilyttäminen, suojelu ja parantaminen, 
ihmisten terveyden suojelu, luonnonvarojen 
harkittu ja järkevä käyttö ja sellaisten 
toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä 
tasolla, joilla puututaan paikallisiin, 
alueellisiin tai maailmanlaajuisiin 
ympäristöongelmiin;

Or. pl

Perustelu

Ympäristöongelmien ratkaisemistoimenpiteiden edistäminen paikallisella tasolla lisää 
entisestään toimia ympäristön laadun suojelemiseksi ja parantamiseks, ihmisten terveyden 
suojelemiseksi ja luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön varmistamiseski. Tätä 
toimintaa toteutetaan korkeammilla tasoilla (alueellisesti, kansallisesti ja lopulta myös 
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kansainvälisesti). Ympäristönsuojelu kansainvälisellä tasolla on mahdotonta, ellei kaikkia 
toimia toteuteta paikallisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 35
3 artiklan 1 kohta

Yhteisön toimielinten tai elinten hallussa
olevan ympäristötiedon saatavuutta 
koskeviin pyyntöihin sovelletaan asetusta 
(EY) N:o 1049/2001 ilman kansalaisuuteen, 
kansallisuuteen tai kotipaikkaan liittyvää 
syrjintää, sekä oikeushenkilön osalta ilman 
sen rekisteröidyn toimipaikan tai toiminnan 
tosiasiallisen keskuksen sijaintiin perustuvaa 
syrjintää.

Yhteisön toimielinten tai elinten hallussa 
olevan ympäristötiedon saatavuutta 
koskeviin pyyntöihin sovelletaan asetusta 
(EY) N:o 1049/2001 ilman kansalaisuuteen, 
kansallisuuteen, sosiaaliseen asemaan tai
kotipaikkaan liittyvää syrjintää, sekä 
oikeushenkilön osalta ilman sen 
rekisteröidyn toimipaikan tai toiminnan 
tosiasiallisen keskuksen sijaintiin perustuvaa 
toiminnan laatuun liittyvää syrjintää.

Or. pl

Perustelu

Viranomaiset syrjivät usein kansalaisia, joilla on heikko taloudellinen tai sosiaalinen asema. 
Niiden kansalaisten on vaikea saada informaatiota ympäristöasioista, koska heillä ei ole 
mahdollisuutta käyttää Internetiä tai muita televiestinnän välineitä ja siten heidän on vaikeaa 
saada oikeutta. Tarkistus on Århusin yleissopimuksen hengen ja varsinkin yleissopimuksen 
9 artiklan 4 kohdan mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 36
4 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Tarjottava ja levitettävä ympäristötieto on 
tarvittaessa ajantasaistettava. Asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 12 artiklan 2 ja 3 
kohdassa ja 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
lueteltujen asiakirjojen lisäksi tietokantojen 
tai rekisterien on sisällettävä seuraavaa:

2. Tarjottavan ja levitettävän
ympäristötiedon on oltava luotettavaa ja 
sitä on tarvittaessa ajantasaistettava. 
Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 12 artiklan 2 
ja 3 kohdassa ja 13 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
lueteltujen asiakirjojen lisäksi tietokantojen 
tai rekisterien on sisällettävä seuraavaa:

Or. pl
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Perustelu

Virheistä: ympäristön tilan epäjärjestelmällinen seuranta, mittalaitteilla saadut epätarkat 
lukemat ja viallisen tai vanhentuneen teknisen välineistön sekä väärien tutkimusmenetelmien 
käyttö voivat tuottaa toistuvia virheitä, jotka saattavat johtaa epätarkkoihin arvioihin 
ympäristön tilasta ja siten väärän tiedon leviämiseen. Tällä tavalla viranomaiset ja 
lainkäyttöelimet saattavat tehdä virheitä tai jättää toteuttamatta asianmukaisia toimenpiteitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 37
4 artiklan 4 kohta

4. Komissio varmistaa, että ympäristön 
tilasta julkaistaan säännöllisin, enintään 
neljän vuoden välein selvitys, joka sisältää 
myös ympäristön laatua ja 
ympäristökuormitusta koskevia tietoja, ja
että selvitystä levitetään.

4. Komissio varmistaa, että ympäristön 
tilasta julkaistaan säännöllisin, enintään 
neljän vuoden välein selvitys, joka sisältää 
myös ympäristön laatua ja 
ympäristökuormitusta koskevia tietoja, että 
selvitystä levitetään ja että annetaan ohjeita 
sen kehittämiseksi perustamissopimuksen 
95 artiklan ja 175 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Asetuksen kaikkein tärkeimpänä tavoitteena on suojella ihmisten tervyttä ja ympäristöä. 
Kehitysohjeiden antamisen ansiosta voidaan suunnitella toimenpiteitä, joilla perustellaan 
laajennetua tiedon saatavuutta, yliesön osallistumista päätöksentekoon ja oikeuden 
saatavuutta terveyteen ja ympäristönsuojeluun koskevissa asioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 38
6 artikla

Sellaista ympäristötietoa koskevat pyynnöt, 
joka ei ole yhteisön toimielimen tai muun 
elimen hallussa

Ympäristötiedon saantia koskevien 
pyyntöjen epääminen

1. Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 
2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan 
osalta ylivoimaisen yleisen edun, joka 
edellyttää ilmaisemista, katsotaan olevan 
kyseessä, kun pyydetyt tiedot liittyvät 

Jos yhteisön toimielin tai muu elin saa 
ympäristöä koskevan tietopyynnön ja 
mainittu tieto ei ole kyseisen yhteisön 
toimielimen tai muun elimen hallussa 
taikka toisen hallussa niitä varten, sen on 



AM\584771FI.doc 13/23 PE 364.732v01-00

FI

ympäristöpäästöihin. Muiden asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 ja 3 
kohdassa esitettyjen poikkeusten osalta se, 
että pyydetyt tiedot liittyvät 
ympäristöpäästöihin, on erityisesti otettava 
huomioon arvioitaessa, onko kyseessä 
ylivoimainen yleinen etu, joka edellyttää 
ilmaisemista.

mahdollisimman nopeasti, tai viimeistään 
15 työpäivän kuluessa, ilmoitettava 
pyynnön esittäjälle yhteisön sen 
toimielimen tai muun elimen taikka sen 
direktiivissä 2003/4/EY tarkoitetun 
viranomaisen nimi, jolta tämä voi niiden 
mukaan pyytää haluamaansa tietoa, tai 
toimitettava pyyntö kyseeseen tulevalle 
yhteisön toimielimelle tai laitokselle taikka 
viranomaiselle ja ilmoitettava siitä pyynnön 
esittäjälle.

2. Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
4 artiklassa esitettyjen poikkeusten lisäksi 
yhteisön toimielimet ja elimet voivat evätä 
ympäristötiedon luovuttamisen, jos tiedon 
ilmaiseminen vaikuttaisi haitallisesti tiedon 
kohteena olevan ympäristön, kuten 
harvinaisten lajien pesimispaikkojen, 
suojeluun.

Jos pyyntö on esitetty liian yleisessä 
muodossa, yhteisön toimielimen tai muun 
elimen on mahdollisimman nopeasti ja 
viimeistään asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
7 artiklassa säädetyssä ajassa pyydettävä 
pyynnön esittäjää tarkentamaan pyyntöä ja 
avustettava pyynnön esittäjää sen
tarkentamisessa, esimerkiksi toimittamalla 
tietoja asetuksen (EY) N:o 1049/2001 
11 artiklassa mainittujen yleisölle 
tarkoitettujen rekisterien käytöstä. Vasta 
annettuaan pyynnön esittäjälle kyseisen 
mahdollisuuden voi yhteisön toimielin tai 
muu elin, silloin kun se pitää sitä 
aiheellisena, evätä pyynnön tämän kohdan 
nojalla.

3. Kun yhteisön toimielimen tai elimen 
hallussa on jostakin jäsenvaltiosta peräisin 
olevaa ympäristötietoa, sen on kuultava 
kyseistä jäsenvaltiota ja sovellettava 
mahdollisia asiaankuuluvia yhteisön 
lainsäädännön mukaisia poikkeuksia. 
Kyseisen toimielimen tai elimen on 
annettava tiedot, jos mikään poikkeus ei 
sovellu.

Yhteisön toimielinten ja muiden elinten on 
evättävä tietopyyntö ja päätettävä olla 
aktiivisesti levittämättä ympäristötietoa, jos 
tiedon ilmaiseminen vaikuttaisi haitallisesti 
sellaisen ympäristön suojeluun, johon tieto 
liittyy, kuten harvinaisten lajien olinpaikat.

Yhteisön toimielimet ja muut elimet eivät 
saa evätä pyyntöä tai päättää olla 
aktiivisesti levittämättä tietoa, jos se liittyy 
ympäristöön joutuneita päästöjä koskeviin 
tietoihin, jolloin sovelletaan kaupallisten 
tai teollisten tietojen, henkilötietojen tai 
sellaisen ympäristön, johon tieto liittyy, 
suojelua koskevia poikkeuksia.
Yhteisön toimielimet ja muut elimet voivat 
evätä ympäristötietoa koskevan pyynnön tai 
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päättää olla levittämättä ympäristötietoa, 
ainoastaan ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta annetun direktiivin 
2003/4/EY 4 artiklassa tai tämän artiklan 
3 kohdassa tarkoitetun poikkeuksen 
nojalla.
Tässä asetuksessa säädettyjä poikkeuksia 
on tulkittava suppeasti. Kussakin 
yksittäistapauksessa tiedon ilmaisemiseen 
liittyvää yleistä etua olisi verrattava 
epäämisellä saavutettaviin etuihin.

Or. nl

Perustelu

Poikkeusten on perustuttava direktiiviin 2003/4/EY, jossa säädetään ympäristötiedon 
saatavuudesta kansallisella tasolla. Tässä säädetyt poikkeukset eivät ole täysin Århusin 
yleissopimuksen määrysten mukaisia ja ovat siihen verrattuina liian laajoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt ja Chris Davies

Tarkistus 39
6 artiklan 1 kohta

1. Asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 
2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan 
osalta ylivoimaisen yleisen edun, joka 
edellyttää ilmaisemista, katsotaan olevan 
kyseessä, kun pyydetyt tiedot liittyvät 
ympäristöpäästöihin. Muiden asetuksen 
(EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 ja 3 
kohdassa esitettyjen poikkeusten osalta se, 
että pyydetyt tiedot liittyvät 
ympäristöpäästöihin, on erityisesti otettava 
huomioon arvioitaessa, onko kyseessä 
ylivoimainen yleinen etu, joka edellyttää 
ilmaisemista.

1. Yhteisön toimielimet ja muut elimet 
voivat evätä ympäristötietoa koskevan 
pyynnön tai päättää olla levittämättä 
ympäristötietoa, ainoastaan 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 
annetun direktiivin 2003/4/EY 4 artiklassa 
tai tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
poikkeuksen nojalla.

Or. en

Perustelu

Direktiivillä 2003/4/EY pannaan täytäntöön Århusin yleissopimus ympäristötiedon 
saatavuudesta jäsenvaltiossa. Yhtiesön toimielinten olisi sovelletava samoja tidon saatavuutta 
jäsenvaltioissa koskevia sääntöjä. Asetuksessa 1049/2001 ei riittävällä tavalla oteta 
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huomioon erityistä asemaan, joka ympäristötiedon saatavuudelle on annettu Århusin 
yleissopimuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt ja Chris Davies

Tarkistus 40
6 artiklan 3 kohta

3. Kun yhteisön toimielimen tai elimen 
hallussa on jostakin jäsenvaltiosta peräisin 
olevaa ympäristötietoa, sen on kuultava 
kyseistä jäsenvaltiota ja sovellettava 
mahdollisia asiaankuuluvia yhteisön 
lainsäädännön mukaisia poikkeuksia. 
Kyseisen toimielimen tai elimen on 
annettava tiedot, jos mikään poikkeus ei 
sovellu. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan liiallisena. Direktiivissä 2003/4 säädettyjä poikkeuksia olisi sovellttava sekä 
jäsenvaltioihin että yhteisön toimielimiin ja muihin elimiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 41
8 artiklan 1 kohta

Kun ihmisten terveyteen tai ympäristöön 
kohdistuu välitön uhka, joko ihmisen 
toiminnasta tai luonnollisista syistä johtuva, 
yhteisön toimielinten ja elinten on 
direktiivissä 2003/4/EY tarkoitettujen 
viranomaisten pyynnöstä tehtävä yhteistyötä 
näiden viranomaisten kanssa ja autettava 
niitä, jotta nämä voisivat levittää välittömästi 
ja viipymättä yleisölle, johon uhka saattaa 
kohdistua, kaiken ympäristötiedon, jonka 
avulla yleisö voi ryhtyä toimiin uhasta 
aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi tai 
lieventämiseksi, siltä osin kuin tällainen 
tieto on yhteisön toimielinten ja elinten ja/tai 
mainittujen viranomaisten hallussa tai niiden 
puolesta toisen hallussa.

Kun ihmisten terveyteen tai elämään taikka
ympäristöön kohdistuu välitön uhka, joko 
ihmisen toiminnasta tai luonnollisista syistä 
johtuva, yhteisön toimielinten ja elinten on 
direktiivissä 2003/4/EY tarkoitettujen 
viranomaisten pyynnöstä tehtävä yhteistyötä 
näiden viranomaisten kanssa ja autettava 
niitä, jotta nämä voisivat levittää välittömästi 
ja viipymättä yleisölle, johon uhka saattaa 
kohdistua, kaiken ympäristötiedon, jonka 
avulla yleisö voi ryhtyä toimiin uhasta 
aiheutuvan haitan ehkäisemiseksi tai 
minimoimiseksi, siltä osin kuin tällainen 
tieto on yhteisön toimielinten ja elinten ja/tai 
mainittujen viranomaisten hallussa tai niiden 
puolesta toisen hallussa.

Or. pl

Perustelu

Monissa tapauksissa, joissa ihmisten terveydelle aiheutuu vaaraa, myös ihmisten elämä on 
uhattuna. Tällä tarkistuksella pyritään kiinnittämään huomiota siihen seikkaan, että näissä 
tilanteissa saatetaan menettää ihmishenkiä. Sanalla "minimoimiseksi" korostetaan sitä, että 
uhasta aiheutuva haitta on pidettävä mahdollisimman pienenä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 42
9 artikla

1. Yhteisön toimielinten ja elinten on 
huolehdittava asianmukaisin käytännön 
ja/tai muin toimenpitein siitä, että yleisö voi 
varhaisessa vaiheessa ja tosiasiallisesti 
osallistua ympäristöön liittyvien 
suunnitelmien tai ohjelmien valmisteluun, 
muuttamiseen tai tarkistamiseen, kun 
kaikki vaihtoehdot ovat vielä avoinna. 
Erityisesti tapauksissa, joissa komissio 
valmistelee sellaista ehdotusta ympäristöön 
liittyväksi suunnitelmaksi tai ohjelmaksi, 

1. Valmistellessaan tai muuttaessaan tai 
tarkistaessaan ympäristöön liittyvää 
suunnitelmaa, ohjelmaa tai politiikkaa 
yhteisön toimielimet ja muut elimet 
tiedottavat asiasta yleisölle julkisella 
ilmoituksella tai muulla asianmukaisella 
tavalla, kuten sähköisten viestinten 
välityksellä. Kyseisen tiedon on sisällettävä, 
milloin mahdollista, ehdotusluonnos ja 
valmisteltavaan suunnitelmaan, ohjelmaan 
tai politiikkaan liittyvät ympäristötiedot tai 
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joka annetaan yhteisön muiden 
toimielinten tai elinten päätettäväksi, 
komission on annettava yleisölle 
mahdollisuus osallistua kyseisen 
ehdotuksen valmisteluvaiheessa.

-arvioinnit.

2. Yhteisön toimielinten ja elinten on 
määritettävä yleisö, johon 1 kohdassa 
tarkoitetunlainen ympäristöön liittyvä 
suunnitelma tai ohjelma vaikuttaa tai 
saattaa vaikuttaa tai jonka etua se koskee, 
ottaen huomioon tämän asetuksen 
tavoitteet.

2. Ympäristöön liittyvää suunnitelmaa, 
ohjelmaa tai politiikkaa valmisteleva tai 
muuttava tai tarkistava yhteisön toimielin 
tai muu elin tiedottaa yleisölle sen 
osallistumista koskevat käytännön 
järjestelyt, erityisesti sen yhteisön 
toimielimen tai muun elimen se 
hallinnollinen yksikkö, josta asiaan 
liittyvää tietoa on saatavissa ja jonne voi 
lähettää kommentteja ja kysymyksiä, sekä 
kommenttien lähettämisen määräajat.

3. Yhteisön toimielinten ja elinten on 
huolehdittava siitä, että 2 kohdassa 
tarkoitettu yleisö saa tietoa joko julkisilla 
ilmoituksilla tai muulla asianmukaisella 
tavalla, kuten sähköisten viestinten 
välityksellä, kun sellaisia on käytettävissä:

3. Yhteisön toimielimet tai muut elimet 
huolehtivat käytännön järjestelyistä, jotta 
yleisölle annetaan mahdollisuus tuoda 
esille varhaisessa vaiheessa kommentteja ja 
mielipiteitä ennen suunnitelmasta, 
ohjelmasta tai politiikasta päättämistä. 
Suunnitelman, ohjelman tai politiikan 
luonteesta riippuen olisi yleisölle annettava 
mahdollisuus esittää kommentteja 
suunnitelman, ohjelman tai politiikan 
valmistelun eri vaiheissa. Kyseisten 
käytännön järjestelyiden on sisällettävä eri 
vaiheiden kohtuulliset määräajat, joilla 
mahdollistetaan, että yleisölle 
tiedottamiseen ja valmistautumiseen sekä 
tehokkaaseen osallistumiseen ympäristöä 
koskevaan päätöksentekoon jää riittävästi 
aikaa. Pääsääntöisesti on ympäristöön 
liittyvää suunnitelmaa, ohjelmaa tai 
politiikkaa koskevassa kirjallisessa 
kuulemisessa asetettava kahdeksan viikon 
määräaika kommenttien 
vastaanottamiselle. Kokoontumisia tai 
kuulemisia järjestettäessä on niistä 
ilmoitettava vähintään neljä viikkoa 
etukäteen. Kiireellisissä tapauksissa sekä 
silloin, kun yleisöllä on jo ollut 
mahdollisuus esittää kyseistä 
suunnitelmaa, ohjelmaa tai politiikka 
koskevia kommentteja, voidaan edellä 
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mainittuja määräaikoja lyhentää
a) ehdotusluonnoksesta, kun sellainen on 
käytettävissä;
b) valmisteilla olevaan suunnitelmaan tai 
ohjelmaan liittyvästä ympäristötiedosta tai
arvioinnista, kun sellainen on 
käytettävissä; ja
c) osallistumisen käytännön järjestelyistä, 
kuten:
i) hallinnollisesta yksiköstä, josta asiaa 
koskevaa tietoa voi saada,
ii) hallinnollisesta yksiköstä, jolle 
huomautukset, mielipiteet tai kysymykset 
voidaan esittää, ja
iii) kohtuullisista määräajoista, niin että 
yleisöllä on riittävästi aikaa saada tietoa 
sekä valmistautua ja tosiasiallisesti 
osallistua ympäristöä koskevaan 
päätöksentekoon.
4. Huomautusten vastaanottamiselle on 
asetettava vähintään neljän viikon 
määräaika. Kun järjestetään kokouksia tai 
kuulemisia, on niistä tiedotettava vähintään 
neljä viikkoa etukäteen. Määräaikoja 
voidaan lyhentää kiireellisissä tapauksissa 
tai jos yleisöllä on jo ollut mahdollisuus 
esittää kyseistä suunnitelmaa tai ohjelmaa 
koskevia huomautuksia.

Or. nl

Perustelu

Yhteisön toimielinten ja muiden elinten on otettava huomioon kuulemisten tulokset ja 
raportoitava niistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 43
9 artikan 3 kohdan johdantokappale

3. Yhteisön toimielinten ja elinten on 
huolehdittava siitä, että 2 kohdassa 

3. Yhteisön toimielinten ja elinten on 
huolehdittava siitä, että 2 kohdassa 
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tarkoitettu yleisö saa tietoa joko julkisilla 
ilmoituksilla tai muulla asianmukaisella 
tavalla, kuten sähköisten viestinten 
välityksellä, kun sellaisia on käytettävissä:

tarkoitettu yleisö saa tietoa joko julkisilla 
ilmoituksilla tai muulla asianmukaisella 
tavalla, kuten sähköisten viestinten ja 
televiestintäverkkojen tarjoamien viestinten 
välityksellä, kun sellaisia on käytettävissä:

Or. pl

Perustelu

Teknisen kehityksen vuoksi kaikki viestintäpalvelujen tarjoajat, mukaan lukien 
teleinformatiikkaoperaattorit on velvoitettava asettamaan tärkeät tiedot yleisön saataville 
esimerkiksi hätätilanteissa. Tarkistuksella pyritään pitämään kiinni Århusin yleissopimuksen 
hengestä ja varsinkin yleissopimuksen 5 artiklasta sekä tiedon saatavuutta, yleisön 
osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan 
Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 4 artiklasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt ja Chris Davies

Tarkistus 44
9 a artikla (uusi)

9 a artikla
Yleisön osallistumisen huomioon 

ottaminen
Yhteisön toimielimet ja muut elimet ottavat 
ympäristöön liittyvästä suunnitelmasta, 
ohjelmasta tai politiikasta päättäessään 
asianmukaisesti huomioon yleisön 
osallistumista koskevan prosessin tulokset.
Yhteisön toimielimet ja muut elimet 
tiedottavat yleisölle suunnitelmasta,
ohjelmasta tai politiikasta, sen teksti 
mukaan lukien, sekä niistä perusteluista ja 
näkökohdista, joihin päätös pohjautuu, 
mukaan lukien yleisön osallistumista 
koskevat tiedot.

Or. en

Perustelu

Yhteisön toimielinten ja elinten olisi otettava yleisön osallistumista koskevan prosessin 
tulokset huomioon ja raportoitava niistä (EP:n ensimmäisen käsittelyn tarkistus 23).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Margrete Auken, Jonas Sjöstedt, Chris Davies, Rebecca Harms, 
María Sornosa Martínez ja Gyula Hegyi

Tarkistus 45
10 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
toimielimen ja elimen on käsiteltävä kaikki 
tällaiset pyynnöt, jolleivät ne ole selvästi 
perusteettomia. Sen on ilmoitettava 
perustelunsa kirjallisessa vastauksessa
mahdollisimman pian ja viimeistään 
kahdentoista viikon kuluttua pyynnön 
vastaanottamisesta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
toimielimen ja muun elimen on käsiteltävä 
kaikki tällaiset pyynnöt, jolleivät ne ole 
selvästi perusteettomia. Sen on annettava 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
kahdentoista viikon kuluttua pyynnön 
vastaanottamisesta kirjallinen päätös 
toimenpiteestä, joka aiotaan toteuttaa 
ympäristölainsäädännön noudattamiseksi, 
tai kirjallinen päätös pyynnön epäämisestä. 
Päätös on osoitettava pyynnön tehneelle 
oikeutetulle yksikölle; siinä on selvitettävä 
päätöksen perusteet.

Or. en

Perustelu

Toistetaan komission ehdotuksen 9 artiklan 2 kohdan teksti. On epäselvää, kykeneekö 
oikeutettu yksikkö jääväämään "kirjallisen vastauksen" Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimessa. EU on ratifionut Århusin yleissopimuksen ja siten yleissopimus on 
saatettava voimaan EU:n lainsäädännössä kokonaisuudessaan, mukaan luettuna oikeuden 
saatavuutta koskevat velvoitteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 46
10 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
toimielimen ja elimen on käsiteltävä kaikki 
tällaiset pyynnöt, jolleivät ne ole selvästi 
perusteettomia. Sen on ilmoitettava 
perustelunsa kirjallisessa vastauksessa
mahdollisimman pian ja viimeistään 
kahdentoista viikon kuluttua pyynnön 
vastaanottamisesta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön 
toimielimen ja elimen on käsiteltävä kaikki 
tällaiset pyynnöt, jolleivät ne ole selvästi 
perusteettomia. Sen on annettava 
mahdollisimman pian ja viimeistään 
kahdentoista viikon kuluttua pyynnön 
vastaanottamisesta kirjallinen päätös 
toimenpiteestä, joka aiotaan toteuttaa 
ympäristölainsäädännön noudattamiseksi, 
tai kirjallinen päätös pyynnön epäämisestä. 
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Päätös perusteluineen on osoitettava 
pyynnön tehneelle valtioista 
riippumattomalle järjestölle.

Or. nl

Perustelu

Alunperin komissio ehdotti menettelyä, joka antaisi tietyille ympäristöjärjestöille 
mahdollisuuden saada oikeutta Århusin yleissopimuksen mukaisesti. Tämän toteuttamiseksi 
on välttämätöntä käyttää termiä "päätös". Neuvoston yhteisessä kannassa tämä termi on 
korvattu viittaamalla perusteluihin "kirjallisessa vastauksessa", joka on vailla merkitystä 
EU:n perustamissopimuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 47
10 artiklan 3 kohta

3. Jos yhteisön toimielin tai elin ei 
kohtuullisista yrityksistä huolimatta kykene 
toimimaan 2 kohdan mukaisesti, sen on 
ilmoitettava pyynnön tehneelle valtioista 
riippumattomalle järjestölle mahdollisimman 
pian ja viimeistään kyseisessä kohdassa 
mainitussa määräajassa, minkä vuoksi se on 
jättänyt toimimatta ja milloin se aikoo 
toimia.

3. Jos yhteisön toimielin tai elin ei 
kohtuullisista yrityksistä huolimatta kykene 
toimimaan 2 kohdan mukaisesti, valtioista 
riippumattomalle järjestölle mahdollisimman 
pian ja viimeistään kyseisessä kohdassa 
mainitussa määräajassa, minkä vuoksi se ei 
ole kyennyt tekemään päätöstä ja milloin se 
aikoo tehdä pyyntöä koskevan päätöksen.

4. Yhteisön toimielimen tai muun elimen 
on tehtävä päätös sisäistä 
uudelleentarkastelua koskevasta pyynnöstä 
ympäristölainsäädännön rikkomisen 
luonteen, laajuuden ja vakavuuden 
huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa ja 
viimeistään 18 viikon kuluttua pyynnön 
vastaanottamisesta. Sen on välittömästi 
ilmoitettava valtioista riippumattomalle 
järjestölle pyyntöä koskevasta 
päätöksestään.

Or. nl

Perustelu

Tässä, samalla tavalla kuin 10 artiklan 2 kohdassa, on viitattava yhteisön toimielimen tai 
elimen "päätökseen, jotta voidaan varmistaa oikeuden saatavuus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 48
11 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) sen ensisijaisena ilmoitettuna tavoitteena 
on edistää ympäristönsuojelua 
ympäristölainsäädännön puitteissa;

b) sen ensisijaisena ilmoitettuna tavoitteena 
on edistää ympäristönsuojelua 
ympäristölainsäädännön puitteissa tai 
edistää kestävää kehitystä;

Or. nl

Perustelu

Kepoisia on oltava myös niiden järjestöjen, joiden tavoitteena on kestävä kehitys.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 49
12 artiklan 1 kohta

1. Sisäistä uudelleentarkastelua koskevan 
pyynnön 10 artiklan nojalla tehnyt valtioista 
riippumaton järjestö voi nostaa kanteen 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa 
perustamissopimuksen asiaankuuluvien 
määräysten mukaisesti.

1. Sisäistä uudelleentarkastelua koskevan 
pyynnön 10 artiklan nojalla tehnyt valtioista 
riippumaton järjestö voi, jos se katsoo, että 
pyyntöön annettu yhteisön toimielimen tai 
elimen päätös ei riitä turvaamaan 
ympäristölainsäädännön noudattamista,
nostaa kanteen Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimessa perustamissopimuksen 
asiaankuuluvien määräysten mukaisesti, 
jotta voidaan tarkistaa 10 artiklassa 
tarkoitetun päätöksen sisältö ja sen 
antamisessa käytetyn menettelyn 
lainmukaisuus.

Or. nl

Perustelu

Komission alkuperäisessä ehdotuksessa sanottiin paljon selvemmin, mitä 
tuomioistuinmenettelyt käsittävät.



AM\584771FI.doc 23/23 PE 364.732v01-00

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 50
14 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena 
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena 
päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan …* alkaen. Sitä sovelletaan …* alkaen.
__________

* pm

___________

* kolmen kuukauden kuluttua 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta 
päivämäärästä.

Or. nl

Perustelu

On tärkeää, että tätä asetusta sovelletaan mahdollisimman pian. Kolme kuukautta on 
realistinen määräaika.


