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LYHYET PERUSTELUT 

Taustaa – komission ehdotus 

 

Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämistä koskevan 

direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tarkastella uudelleen direktiivin 2001/81/EY 

vaatimuksia ja ”saattaa ne ajan tasalle, jotta voitaisiin ottaa huomioon vielä jäljellä olevat 

ilman pilaantumisesta aiheutuvat terveysriskit ja ympäristövaikutukset ja mukauttaa unionin 

lainsäädäntöä niin, että se vastaa Göteborgin pöytäkirjan vuonna 2012 toteutetun tarkistuksen 

seurauksena tehtyjä uusia kansainvälisiä sitoumuksia”. Sillä kumotaan kyseinen vanhempi 

direktiivi ja korvataan se uudella.  

Tarvittavat vaikutusten vähennykset esitetään tiedonannossa ”Puhdasta ilmaa Euroopalle -

ohjelma”1. Komissio toteaa, että vuoteen 2030 ulottuvilla uusilla vähennysvelvoitteilla on 

tarkoitus toteuttaa kyseisessä tiedonannossa vahvistettu ilmanlaatuun kohdistuvien 

vaikutusten vähennys vuoteen 2030 mennessä.  

Ehdotuksessa vahvistetaan SO2:lle, NOx:lle, NMVOC:lle, NH3:lle, pienhiukkasille (PM2,5) ja 

metaanille (CH4) uudet, vuosista 2020 ja 2030 alkaen sovellettavat kansalliset 

päästövähennysvelvoitteet sekä välivaiheen päästötasot vuodelle 2025. Lisäksi jäsenvaltioiden 

on rajoitettava vuonna 2025 näiden epäpuhtauksien vuotuiset päästönsä lineaarisen 

vähentämisen kehityspolun perusteella määritellyille tasoille, ellei tämä edellytä suhteettomia 

kustannuksia aiheuttavia toimenpiteitä.  

Jäsenvaltioiden edellytetään hyväksyvän kansalliset ilman pilaantumisen valvontaohjelmat ja 

kuvailevan samalla, miten niiden vähennysvelvoitteet täytetään. Niiden on niin ikään 

seurattava, jos mahdollista, ilman pilaantumisesta vesi- ja maaekosysteemeihin kohdistuvia 

kielteisiä vaikutuksia. 

Valmistelijan kanta 

Kaksi seikkaa herättää valmistelijassa erityistä huolta: 

1) Metaanin vähentämisvelvoitteiden sisällyttäminen kansallisia päästörajoja koskevaan 

direktiiviin on maatalouden kannalta ongelmallista. Metaani on kasvihuonekaasu, jota 

säännellään jo taakanjakopäätöksellä (päätös 406/2009/EY) EU:n ilmasto- ja energiapaketin 

puitteissa. Metaanin vähentämisvelvoitteiden sisällyttäminen kansallisia päästörajoja 

koskevaan direktiiviin johtaisi liialliseen sääntelyyn ja rajoittaisi jäsenvaltioille 

taakanjakopäätöksellä tarjottua joustavuutta. Lisäksi olisi tarkasteltava sitä, onko 

vähentämisvelvoitteiden sisällyttäminen direktiiviin sopusoinnussa eläinten hyvinvoinnin 

kanssa. Näistä syistä valmistelija on sisällyttänyt tekstiin tarkistuksen, jolla kansallisia 

päästörajoja koskevasta direktiivistä poistetaan viittaus metaaniin.  

2) Liiallisten ammoniakin vähentämisvelvoitteiden sisällyttäminen kansallisia päästörajoja 

koskevaan direktiiviin aiheuttaa niin ikään ongelmia maataloudelle. On syytä palauttaa 

                                                 
1 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”Puhdasta ilmaa Euroopalle -ohjelma” 

(COM(2013)0918). 
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mieliin, että vuodesta 1990 lähtien ammoniakkipäästöt ovat vähentyneet EU:ssa lähes 

30 prosenttia1. Ammoniakin päästörajoja määriteltäessä olisi näin ollen huomioitava 

jäsenvaltioiden aikaisemmat ponnistelut ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi, jotta voidaan 

ottaa huomioon jo tehdyt päästövähennykset ja investoinnit ja jottei edelläkävijöitä 

kannustettaisi olemaan toteuttamatta lisätoimenpiteitä. Tässä direktiivissä vahvistetut 

ammoniakkipäästöjen vähentämisvelvoitteet vuodeksi 2030 ovat kuitenkin liian tiukat. 

Valmistelija on näin ollen sisällyttänyt tekstiin tarkistuksen, jolla ammoniakin 

vähentämisvelvoitteet vuodeksi 2030 on poistettu liitteestä II. Valmistelija ehdottaa, että 

komissio voisi sen sijaan esittää ehdotuksen, joka sisältäisi tarkistetut ammoniakin 

vähentämisvelvoitteet, joissa otettaisiin huomioon se, missä määrin eri jäsenvaltiot pystyvät 

saavuttamaan tavoitteet, sekä tasavertaiset toimintaedellytykset. 

Muut kysymykset 

 Olisi tunnustettava, että viljelijäyhteisö myötävaikuttaa sellaisten julkisten hyödykkeiden 

tuottamiseen, joissa on kyse enemmästä kuin elintarviketuotannosta ja joilla ei ole suoraa 

markkina-arvoa, kuten ympäristö- ja ilmastokysymykset.  

 Ehdotuksessa on erittäin tärkeää korostaa olemassa olevia synergioita ympäristönsuojelua 

koskevan unionin lainsäädäntökehyksen kanssa. Olisi otettava huomioon 

ammoniakkipäästöjen vähennykset, jotka on saatu aikaan EU:n eri politiikkatoimilla, 

kuten nitraattidirektiivillä ja ammoniakkilaskeumien vähentämistä lintu- ja 

luontotyyppidirektiivien soveltamisen piiriin kuuluvilla Natura 2000 -alueilla koskevien 

kansallisten politiikkatoimien täytäntöönpanolla. 

 Ammoniakki olisi vapautettava myös vuodelle 2025 asetetuista välitavoitteista. 

Välivaiheen tavoitteet estävät jäsenvaltioiden toteuttamien toimenpiteiden joustavuuden, 

ja sitä paitsi eri jäsenvaltioiden ja alojen kunnostautuminen tavoitteiden saavuttamisessa 

on eri tavoin ennustettavissa. 

 Valmistelija on samaa mieltä siitä, että pien- ja mikrotiloihin kohdistuvat vaikutukset olisi 

otettava huomioon, mutta hän katsoo myös, ettei tämä saisi vaarantaa tasavertaisia 

toimintaedellytyksiä. 

 

TARKISTUKSET 

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 

tarkistukset: 

 

                                                 
1 Katso Eurostatin esite maataloutta, metsänhoitoa ja kalastusta koskevista tilastoista vuodelta 2013, ss. 115–121. 
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Tarkistus  1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(2) Seitsemännessä ympäristöalan 

toimintaohjelmassa18 vahvistetaan unionin 

ilmanlaatupolitiikan pitkän aikavälin 

tavoite eli sellaisen ilmanlaadun 

saavuttaminen, josta ei aiheudu merkittäviä 

kielteisiä vaikutuksia ja riskejä ihmisten 

terveydelle ja ympäristölle, ja tätä varten 

vaaditaan voimassa olevan ilmanlaatua 

koskevan unionin lainsäädännön 

täysimääräistä noudattamista, strategisia 

tavoitteita ja toimia vuoden 2020 jälkeisenä 

aikana, tehostettuja toimia aloilla, joilla 

väestö ja ekosysteemit ovat alttiina ilman 

epäpuhtauksien suurille pitoisuuksille, sekä 

erityisesti suurempaa synergiaa ilmanlaatua 

koskevan lainsäädännön ja 

ilmastonmuutosta ja luonnon 

monimuotoisuutta koskevan unionin 

politiikan tavoitteiden välillä. 

(2) Seitsemännessä ympäristöalan 

toimintaohjelmassa18 vahvistetaan unionin 

ilmanlaatupolitiikan pitkän aikavälin 

tavoite eli sellaisen ilmanlaadun 

saavuttaminen, josta ei aiheudu merkittäviä 

kielteisiä vaikutuksia ja riskejä ihmisten 

terveydelle ja ympäristölle, ja tätä varten 

vaaditaan voimassa olevan ilmanlaatua 

koskevan unionin lainsäädännön 

täysimääräistä noudattamista, strategisia 

tavoitteita ja toimia vuoden 2020 jälkeisenä 

aikana, tehostettuja toimia aloilla, joilla 

väestö ja ekosysteemit ovat alttiina ilman 

epäpuhtauksien suurille pitoisuuksille, sekä 

erityisesti suurempaa synergiaa ilmanlaatua 

koskevan lainsäädännön ja 

ilmastonmuutosta ja luonnon 

monimuotoisuutta koskevan unionin 

politiikan tavoitteiden välillä. Uusi 

yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) 

vuosiksi 2014–2020 tarjoaa jäsenvaltioille 

mahdollisuuden edistää ilmanlaatua 

erityistoimenpiteillä. Tulevan arvioinnin 

avulla saadaan parempi käsitys näiden 

toimenpiteiden vaikutuksista. 

––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––– 

18 Ehdotus Euroopan parlamentin ja 

neuvoston päätökseksi yleisestä unionin 

ympäristöalan toimintaohjelmasta vuoteen 

2020 ”Hyvä elämä maapallon resurssien 

rajoissa”, COM(2012) 710, 29.11.2012. 

18 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 1386/2013/EU, annettu 20 

päivänä marraskuuta 2013, vuoteen 2020 

ulottuvasta yleisestä unionin ympäristöalan 

toimintaohjelmasta ”Hyvä elämä 

maapallon resurssien rajoissa” (EUVL L 

354, 28.12.2013, s. 171). 

Perustelu 

Maatalouden vaikutus ilmanlaatuun uuteen YMP:hen perustuvien toimenpiteiden, erityisesti 

vihertämiseen liittyvien toimenpiteiden, kautta olisi otettava huomioon niiden vaikutusten 

arvioinnissa, joita maataloudella on ilmanlaatuun. 
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Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 5 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(5) Neuvoston päätöksellä 

[xxxx/xxxx/EU]20 hyväksytyssä 

tarkistetussa Göteborgin pöytäkirjassa 

esitetään vuoden 2020 ja sen jälkeisen ajan 

osalta kullekin sopimuspuolelle uudet 

SO2:n, NOx:n, NH3:n, NMVOC:n ja 

pienhiukkasten (PM2,5) päästöjä koskevat 

vähennysvelvoitteet käyttäen perusvuotena 

vuotta 2005, edistetään mustan hiilen 

päästövähennyksiä sekä edellytetään ilman 

epäpuhtauksien pitoisuuksista ja 

laskeumista ihmisten terveydelle ja 

ympäristölle aiheutuvia kielteisiä 

vaikutuksia koskevien tietojen keräämistä 

ja säilyttämistä ja osallistumista 

kaukokulkeutumissopimuksen nojalla 

toteutettaviin, vaikutuksia tarkasteleviin 

ohjelmiin. 

(5) Neuvoston päätöksellä 

[xxxx/xxxx/EU]20 hyväksytyssä 

tarkistetussa Göteborgin pöytäkirjassa 

esitetään vuoden 2020 ja sen jälkeisen ajan 

osalta kullekin sopimuspuolelle uudet 

SO2:n, NOx:n, NH3:n, NMVOC:n ja 

pienhiukkasten (PM2,5) päästöjä koskevat 

vähennysvelvoitteet käyttäen perusvuotena 

vuotta 2005, edistetään mustan hiilen 

päästövähennyksiä sekä edellytetään ilman 

epäpuhtauksien pitoisuuksista ja 

laskeumista ihmisten terveydelle ja 

ympäristölle aiheutuvia kielteisiä 

vaikutuksia koskevien tietojen keräämistä 

ja säilyttämistä ja osallistumista 

kaukokulkeutumissopimuksen nojalla 

toteutettaviin, vaikutuksia tarkasteleviin 

ohjelmiin. Tarkistetun Göteborgin 

pöytäkirjan ratifiointi on kuitenkin vielä 

kesken Euroopan parlamentissa, 

neuvostossa ja useissa jäsenvaltioissa. 

__________________ __________________ 

20 Neuvoston päätös 2013/xxxx/EU 

valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman 

epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta 

vuonna 1979 tehdyn yleissopimuksen 

vuonna 1999 tehdyn happamoitumisen, 

rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin 

vähentämistä koskevan pöytäkirjan 

muutoksen hyväksymisestä (EUVL L ..., s. 

).  

20 Neuvoston päätös 2013/xxxx/EU 

valtiosta toiseen tapahtuvasta ilman 

epäpuhtauksien kaukokulkeutumisesta 

vuonna 1979 tehdyn yleissopimuksen 

vuonna 1999 tehdyn happamoitumisen, 

rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin 

vähentämistä koskevan pöytäkirjan 

muutoksen hyväksymisestä (EUVL L ..., s. 

). 

Perustelu 

Tarkistetun Göteborgin pöytäkirjan ratifiointi on vielä kesken Euroopan parlamentissa, 

neuvostossa ja useissa jäsenvaltioissa. Euroopan parlamentti on lainsäätäjänä 

yhdenvertainen neuvoston kanssa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen piiriin kuuluvissa 

asioissa. Siten parlamentilla on oikeus muuttaa tai hylätä komission ehdotusten kaikki osat, 

mukaan luettuina osat, jotka liittyvät kansainvälisten sopimusten, joista on pyydetty 
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parlamentin hyväksyntä, mahdolliseen täytäntöönpanoon. Parlamentin olisi tiedettävä myös, 

mikä on tarkalleen ratifiointia varten vaadittava enemmistö. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Viljelijäyhteisö myötävaikuttaa 

sellaisten julkisten hyödykkeiden 

tuottamiseen, joissa on kyse enemmästä 

kuin elintarviketuotannosta ja joilla ei ole 

suoraa markkina-arvoa, kuten 

ympäristöön ja ilmastoon liittyvät 

tavoitteet. Viljelijöille olisi näin ollen 

annettava tunnustusta ja heitä olisi 

palkittava YMP:n puitteissa heidän 

ponnisteluistaan, jotka myötävaikuttavat 

tässä direktiivissä lueteltujen 

epäpuhtauspäästöjen vähentämiseen. 

Perustelu 

Viljelijöiden myötävaikutus julkisten hyödykkeiden, kuten ilmanlaadun, säilyttämiseen olisi 

tunnustettava ja heitä olisi palkittava esimerkiksi sertifiointijärjestelmien puitteissa. 

 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 b) Eri puolilla unionia sijaitsevilla 

pysyvillä ja lyhytikäisillä laitumilla, joita 

viljelijät ja heidän laitumella oleva 

karjansa pitävät yllä, on tärkeä tehtävä 

ilmastonmuutoksen vaikutusten 

lieventämisessä, sillä laitumilla on 

keskeinen asema hiilen sitomisessa.1 a 

 __________________ 

 1 a Ks. Conant, R.T. (2010). Challenges 

and opportunities for carbon 
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sequestration in grassland systems. A 

technical report on grassland 

management and climate change 

mitigation. Integrated Crop Management, 

10, 20ff. (Yhdistyneiden kansakuntien 

elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) 

kasvien tuotannosta ja suojelusta 

vastaavaa Plant Production and 

Protection Division -yksikköä varten 

laadittu tekninen raportti). 

Perustelu 

Ruohon peittämät alueet Euroopan unionissa ovat keskeisessä asemassa ilmastonmuutoksen 

torjumisessa, sillä ne ovat merkittävä ”hiilikuilu” unionin alueella. 

 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 c) Unionin viljelijät ja viljelymaat 

osallistuvat merkittävällä tavalla 

ympäristöä ja ilmanlaatua koskevien 

tavoitteiden saavuttamiseen. Siksi 

viljelijöitä olisi palkittava yhteisessä 

maatalouspolitiikassa heidän tässä 

yhteydessä nykyisin ja tulevaisuudessa 

toteuttamistaan toimista. 

Perustelu 

Maatalouden osuus ympäristöä ja ilmanlaatua koskevien tavoitteiden saavuttamisessa olisi 

tunnustettava asianmukaisesti ja siitä olisi palkittava. 

 

Tarkistus  6 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Jäsenvaltioiden olisi täytettävä tässä (9) Jäsenvaltioiden olisi täytettävä tässä 
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direktiivissä vuosille 2020 ja 2030 asetetut 

päästövähennysvelvoitteet. Jotta voidaan 

varmistaa osoitettavissa oleva edistyminen 

vuodelle 2030 asetettujen velvoitteiden 

täyttämisessä, jäsenvaltioiden olisi 

saavutettava vuonna 2025 välivaiheen 

päästötasot, jotka on määritelty lineaarisen 

vähentämisen kehityspolun perusteella 

niiden vuoden 2020 päästötasojen ja 

vuodelle 2030 asetetuissa 

päästövähennysvelvoitteissa määriteltyjen 

päästötasojen välillä, ellei tästä aiheudu 

suhteettomia kustannuksia. Jos vuoden 

2025 päästöjä ei voida rajoittaa näille 

tasoille, jäsenvaltioiden olisi annettava 

perustelut tähän tämän direktiivin nojalla 

toimittamissaan raporteissa. 

direktiivissä vuosille 2020 ja 2030 asetetut 

päästövähennysvelvoitteet. Jotta voidaan 

varmistaa osoitettavissa oleva edistyminen 

vuodelle 2030 asetettujen velvoitteiden 

täyttämisessä, jäsenvaltioiden olisi 

soveltuvin osin saavutettava vuonna 2025 

välivaiheen päästötasot, jotka on määritelty 

lineaarisen vähentämisen kehityspolun 

perusteella niiden vuoden 2020 

päästötasojen ja vuodelle 2030 asetetuissa 

päästövähennysvelvoitteissa määriteltyjen 

päästötasojen välillä, ellei tästä aiheudu 

suhteettomia kustannuksia. Jos vuoden 

2025 päästöjä ei voida rajoittaa näille 

tasoille, jäsenvaltioiden olisi annettava 

perustelut tähän tämän direktiivin nojalla 

toimittamissaan raporteissa. 

Perustelu 

Tässä tarkistuksessa otetaan huomioon tarkistus, jolla ammoniakin vähentämisvelvoitteet 

poistetaan välivaiheen päästötasoja koskevista säännöksistä. Ammoniakkipäästöjen 

vähentämisen ei myöskään odoteta tapahtuvan lineaarisesti ajan kulumisen myötä. 

 

 

Tarkistus  7 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (9 a) Vuodesta 1990 lähtien NH3-päästöt 

ovat vähentyneet EU:ssa lähes 

30 prosenttia1 a. Ammoniakin päästörajoja 

määriteltäessä olisi näin ollen 

huomioitava sekä yksittäisten 

jäsenvaltioiden että maatalousalan 

aikaisemmat ponnistelut 

ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi 

unionissa yleisesti ottaen. Olisi myös 

otettava huomioon, että hyödyt eläinten 

hyvinvoinnin kannalta, kuten vapaat 

karjasuojat ja laiduntaminen, takaavat 

eläinten hyvinvointia koskevat 

korkeamman tason normit, vaikka niihin 

liittyy suuremmat päästöt kuin 
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suljettuihin karjasuojiin.  

 ______________ 

 1 a Ks. Eurostat (2013), Agriculture, 

forestry and fishery statistics, 2013, 

Luxemburg, Euroopan unionin 

julkaisutoimisto, s.119. 

Perustelu 

Maatalousalan lähtötilanteena ei ole nollataso. Kaikissa tulevissa ilmanlaatua koskevissa 

politiikkatoimissa viljelijöiden jo aikaansaamat (ja alalle kustannuksia aiheuttaneet) 

vähennykset olisi otettava huomioon, jottei viljelijöitä kannustettaisi olemaan toteuttamatta 

varhaisia tai jatkotoimenpiteitä. 

 

Tarkistus  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

  (9 b) Tasavertaisten toimintaedellytysten 

varmistamiseksi kaikkialla unionissa 

ilmakehän NH3-päästöjen vähennykset, 

jotka on saatu aikaan EU:n eri 

politiikkatoimilla, kuten neuvoston 

direktiivillä 91/676/ETY1 a ja NH3-

laskeumien vähentämistä Natura 2000 -

alueilla koskevien kansallisten 

politiikkatoimien täytäntöönpanolla 

neuvoston direktiivin 92/43/ETY1 b 

pohjalta, olisi otettava huomioon tässä 

direktiivissä säädettyjen kansallisten 

valvontaohjelmien yhteydessä. 

 ___________________ 

 1 a Neuvoston direktiivi 91/676/ETY, 

annettu 12 päivänä joulukuuta 1991, 

vesien suojelemisesta maataloudesta 

peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta 

pilaantumiselta (EYVL L 375, 31.12.1991, 

s. 1).  

 1 b Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, 

annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, 

luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 

eläimistön ja kasviston suojelusta 
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(EYVL 59, 8.3.1996, s. 63). 

Perustelu 

Jos sääntelyä halutaan parantaa, ehdotuksessa on erittäin tärkeää korostaa olemassa olevia 

synergioita ympäristönsuojelua koskevan unionin lainsäädäntökehyksen kanssa. 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 11 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(11) Jotta jäsenvaltiot voisivat täyttää 

kansalliset päästövelvoitteet ja saavuttaa 

välivaiheen päästötasot 

kustannustehokkaasti, niillä olisi oltava 

oikeus ottaa huomioon kansainvälisessä 

meriliikenteessä syntyvien päästöjen 

vähennykset, jos kyseisen alan päästöt ovat 

pienemmät kuin unionin lainsäädännön 

vaatimusten, mukaan luettuna neuvoston 

direktiivissä 1999/32/EY21 polttoaineiden 

sisältämän rikin pitoisuudelle asetetut rajat, 

mukaiset päästöt. Jäsenvaltioilla olisi 

myös oltava mahdollisuus täyttää 

yhteisesti metaania (CH4) koskevat 

velvoitteensa ja välivaiheen päästötasot ja 

soveltaa tässä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston päätöstä N:o 406/2009/EY22. 

Kansallisten päästörajojen, 

päästövähennysvelvoitteiden ja välivaiheen 

päästötasojen noudattamisen 

tarkastamiseksi jäsenvaltiot voisivat 

tarkistaa kansallisia päästöinventaarioitaan 

päästöjä koskevan paremman tieteellisen 

ymmärryksen ja parannettujen 

menetelmien mukaisesti. Komissio voisi 

evätä jäsenvaltiolta minkä tahansa edellä 

mainitun jouston käytön, jos tässä 

direktiivissä esitetyt edellytykset eivät 

täyty. 

(11) Jotta jäsenvaltiot voisivat täyttää 

kansalliset päästövelvoitteet ja saavuttaa 

välivaiheen päästötasot 

kustannustehokkaasti, niillä olisi oltava 

oikeus ottaa huomioon kansainvälisessä 

meriliikenteessä syntyvien päästöjen 

vähennykset, jos kyseisen alan päästöt ovat 

pienemmät kuin unionin lainsäädännön 

vaatimusten, mukaan luettuna neuvoston 

direktiivissä 1999/32/EY21 polttoaineiden 

sisältämän rikin pitoisuudelle asetetut rajat, 

mukaiset päästöt. Kansallisten 

päästörajojen, päästövähennysvelvoitteiden 

ja välivaiheen päästötasojen noudattamisen 

tarkastamiseksi jäsenvaltiot voisivat 

tarkistaa kansallisia päästöinventaarioitaan 

päästöjä koskevan paremman tieteellisen 

ymmärryksen ja parannettujen 

menetelmien mukaisesti. Komissio voisi 

evätä jäsenvaltiolta minkä tahansa edellä 

mainitun jouston käytön, jos tässä 

direktiivissä esitetyt edellytykset eivät 

täyty. 

_______________________ _____________________ 

21 Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, 

annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, 

21 Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, 

annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, 
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tiettyjen nestemäisten polttoaineiden 

rikkipitoisuuden vähentämisestä ja 

direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 

(EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13). 

tiettyjen nestemäisten polttoaineiden 

rikkipitoisuuden vähentämisestä ja 

direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 

(EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13). 

22 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä 

huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden 

pyrkimyksistä vähentää 

kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämissitoumusten täyttämiseksi 

vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 

5.6.2009, s. 136). 

 

Perustelu 

Metaanin vähentämisvelvoitteiden sisällyttäminen kansallisia päästörajoja koskevaan 

direktiiviin rajoittaa taakanjakopäätöksellä (päätös 406/2009/EY) tarjottavaa joustavuutta 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja johtaa liialliseen sääntelyyn ottaen huomioon, 

että metaani on kasvihuonekaasu, jonka päästöjä säännellään jo päätöksellä 406/2009/EY 

eurooppalaisen ilmasto- ja energiapolitiikan puitteissa. Lisäksi toimenpiteillä 

metaanipäästöjen vähentämiseksi edelleen olisi vaikutuksia eläinten hyvinvointiin. 

 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 12 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(12) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä ja 

toteutettava kansallinen ilman 

pilaantumisen valvontaohjelma, jonka 

kautta ne pyrkivät täyttämään 

päästövähennysvelvoitteensa, 

saavuttamaan välivaiheen päästötasot ja 

edistämään tehokkaasti unionin 

ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista. Tässä 

tarkoituksessa jäsenvaltioiden olisi otettava 

huomioon tarve päästöjen vähentämiseen 

sellaisilla alueilla ja sellaisissa taajamissa, 

joihin vaikuttavat ylisuuret ilman 

epäpuhtauksien pitoisuudet ja/tai jotka 

lisäävät merkittävästi ilman pilaantumista 

muilla alueilla ja muissa taajamissa, 

naapurimaat mukaan luettuina. Tätä varten 

kansallisissa ilman pilaantumisen 

(12) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä ja 

toteutettava kansallinen ilman 

pilaantumisen valvontaohjelma, jossa 

otetaan huomioon erilaiset ihmisen 

toiminnasta aiheutuvat päästöt, jotka 

osaltaan lisäävät kasvihuonekaasuja, ja 

jossa tehdään ero teollisuuden ja 

maatalouden päästöjen välillä, ja siten 

pyrittävä täyttämään 

päästövähennysvelvoitteensa, 

saavuttamaan välivaiheen päästötasot ja 

edistämään tehokkaasti unionin 

ilmanlaatutavoitteiden saavuttamista. Tässä 

tarkoituksessa jäsenvaltioiden olisi otettava 

huomioon tarve päästöjen vähentämiseen 

sellaisilla alueilla ja sellaisissa taajamissa, 

joihin vaikuttavat ylisuuret ilman 
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valvontaohjelmissa olisi edistettävä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2008/50/EY23 23 artiklassa 

säädettyjen ilmanlaatusuunnitelmien 

menestyksekästä täytäntöönpanoa. 

epäpuhtauksien pitoisuudet ja/tai jotka 

lisäävät merkittävästi ilman pilaantumista 

muilla alueilla ja muissa taajamissa, 

naapurimaat mukaan luettuina. Tätä varten 

kansallisissa ilman pilaantumisen 

valvontaohjelmissa olisi edistettävä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2008/50/EY23 23 artiklassa 

säädettyjen ilmanlaatusuunnitelmien 

menestyksekästä täytäntöönpanoa. 

__________________ __________________ 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä 

toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen 

parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, 

s. 1). 

23 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä 

toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen 

parantamisesta (EUVL L 152, 11.6.2008, 

s. 1). 

 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 13 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(13) Pääasiallisista lähteistä peräisin 

olevien ilmakehän NH3- ja PM2,5-päästöjen 

vähentämiseksi olisi kansallisiin ilman 

pilaantumisen valvontaohjelmiin 

sisällytettävä maatalouteen kohdistuvia 

toimenpiteitä. Jäsenvaltioilla olisi oltava 

oikeus toteuttaa kansallisten 

erityisolosuhteiden perusteella muita kuin 

tässä direktiivissä mainittuja toimenpiteitä, 

jos ne ovat ympäristötehokkuudeltaan 

vastaavia. 

(13) Pääasiallisista lähteistä peräisin 

olevien ilmakehän NH3- ja PM2,5-päästöjen 

vähentämiseksi olisi kansallisiin ilman 

pilaantumisen valvontaohjelmiin 

sisällytettävä maatalouteen kohdistuvia 

toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden olisi 

oltava kustannustehokkaita, niiden olisi 

perustuttava tieteellisesti hankittuun 

tietoon ja tieteellisiin päätelmiin, ja niissä 

olisi otettava huomioon myös tieteen 

kehitys sekä jäsenvaltioiden jo toteuttamat 

aiemmat toimenpiteet. Näiden päästöjen 

vähentämiseksi olisi niin ikään 

toivottavaa, että laaditaan NH3:n käyttöä 

koskevia hyviä maatalouskäytäntöjä 

koskevat suuntaviivat, joita vaihdettaisiin 

unionin tasolla. Jäsenvaltioilla olisi oltava 

oikeus toteuttaa kansallisten 

erityisolosuhteiden perusteella muita kuin 

tässä direktiivissä mainittuja toimenpiteitä, 

jos ne ovat ympäristötehokkuudeltaan 
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vastaavia. 

Perustelu 

Maatalouden ammoniakkipäästöt syntyvät biologisissa prosesseissa. Sen vuoksi näitä 

päästöjä ei pystytä kokonaan välttämään. Tieteeseen perustuvat strategiat 

ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi edelleen ovat olennaisen tärkeitä. Maatalouden 

ammoniakkipäästöjen vähentämiseen edelleen on olemassa erilaisia toimintamalleja. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 18 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(18) Tässä direktiivissä säädettyjen 

kansallisten päästövähennysvelvoitteiden 

vaikuttavuuden arvioimiseksi 

jäsenvaltioiden olisi myös seurattava 

mahdollisuuksien mukaan vähennyksistä 

maa- ja vesiekosysteemeihin kohdistuvia 

vaikutuksia kansainvälisesti vahvistettujen 

suuntaviivojen mukaisesti ja raportoitava 

kyseisistä vaikutuksista. 

 

(18) Tässä direktiivissä säädettyjen 

kansallisten päästövähennysvelvoitteiden 

vaikuttavuuden arvioimiseksi 

jäsenvaltioiden olisi myös seurattava 

soveltuvin osin ja mahdollisuuksien 

mukaan vähennyksistä maa- ja 

vesiekosysteemeihin kohdistuvia 

vaikutuksia kansainvälisesti vahvistettujen 

suuntaviivojen mukaisesti ja raportoitava 

kyseisistä vaikutuksista. 

Perustelu 

Jos sääntelyä halutaan parantaa, ehdotuksen on oltava soveltuvin osin ja mahdollisuuksien 

mukaan yhdenmukainen ympäristönsuojelua koskevan unionin lainsäädäntökehyksen kanssa. 

 

 

Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 21 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(21) Teknisen kehityksen huomioon 

ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 

valta hyväksyä Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 

artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 

nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 

jotka koskevat liitteessä I esitettyjen 

(21) Teknisen kehityksen huomioon 

ottamiseksi komissiolle olisi siirrettävä 

valta hyväksyä Euroopan unionin 

toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 

artiklan mukaisesti säädösvallan siirron 

nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, 

jotka koskevat liitteessä I esitettyjen 
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raportointiohjeiden sekä liitteessä III 

olevan I osan ja liitteiden IV ja V 

muuttamista niiden mukauttamiseksi 

tekniseen kehitykseen. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 

Komission olisi delegoituja säädöksiä 

valmistellessaan ja laatiessaan 

varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 

toimitetaan Euroopan parlamentille ja 

neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 

asianmukaisesti. 

raportointiohjeiden sekä liitteessä III 

olevan I osan ja liitteiden IV ja V 

muuttamista niiden mukauttamiseksi 

tekniseen kehitykseen. On erityisen 

tärkeää, että komissio asiaa 

valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 

kuulemiset erityisesti asiantuntijoiden 

sekä eri alojen ja sosiaalisten yhteisöjen 

edustajien kanssa. Komission olisi 

delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 

laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 

asiakirjat toimitetaan Euroopan 

parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 

hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. 

 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kohde Direktiivin tavoite 

Tässä direktiivissä vahvistetaan rajat 

jäsenvaltioissa ilmakehään joutuville 

happamoittavien ja rehevöittävien 

epäpuhtauksien, otsonin esiasteiden, 

primääristen hiukkasten, sekundääristen 

hiukkasten esiasteiden ja muiden ilman 

epäpuhtauksien päästöille sekä 

edellytetään, että laaditaan, hyväksytään ja 

toteutetaan kansalliset ilman pilaantumisen 

valvontaohjelmat sekä tarkkaillaan 

epäpuhtauspäästöjä ja seurataan niiden 

vaikutuksia ja raportoidaan niistä. 

Tämän direktiivin tavoitteena on rajoittaa 
ilmakehään joutuvien haitallisten, 

happamoittavien ja rehevöittävien 

epäpuhtauksien ja tiettyjen otsonia 

muodostavien ilman epäpuhtauksien, 
primääristen hiukkasten, sekundääristen 

hiukkasten esiasteiden ja muiden ilman 

epäpuhtauksien päästöjä, jotta voidaan 

tehokkaasti suojella ihmisten terveyttä ja 

ympäristöä unionissa ilman 

epäpuhtauksien aiheuttamilta vaaroilta 

saavuttamalla pitkän aikavälin tavoite, 

joka ei ylitä Maailman terveysjärjestön 

ilman laatua koskevissa suuntaviivoissa 

mainittuja rajoja eikä ympäristön 

suojelemiseksi tarvittavia kriittisiä tasoja 

ja kuormituksia, vahvistamalla 

kansallisten päästöjen 

vähentämisvelvoitteet vuosille 2020 ja 

2030. Tämä edellyttää, että laaditaan, 

hyväksytään ja toteutetaan kansalliset 

ilman pilaantumisen valvontaohjelmat sekä 

tarkkaillaan epäpuhtauspäästöjä ja 
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seurataan niiden vaikutuksia ja 

raportoidaan niistä. 

Perustelu 

Ehdotuksessa ei kuvata direktiivin tavoitetta, joka siis vastaisi nykyisen kansallisia 

päästörajoja koskevan direktiivin 2001/81/EY 1 artiklaa. Vaikka tavoite mainitaan 

ehdotuksen johdanto-osan 7 kappaleessa, se olisi kirjattava myös oikeudellisesti velvoittavaan 

tekstiin. Tässä ehdotettu tavoite vastaa tavoitetta, jonka EU on jo hyväksynyt nykyisessä 

kansallisia päästörajoja koskevassa direktiivissä ja seitsemännessä ympäristöalan 

toimintaohjelmassa. 

 

 

Tarkistus  15 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. ”otsonin esiasteella” typen oksideja, 

haihtuvia orgaanisia yhdisteitä pl. metaani, 

metaania ja hiilimonoksidia; 

2. ”otsonin esiasteella” typen oksideja ja 

haihtuvia orgaanisia yhdisteitä pl. metaani; 

Perustelu 

Valmistelijan tarkistusten 9, 19 ja 20 sekä 1 artiklaan esitetyn edeltävän tarkistuksen 

mukaisesti metaanin päästöraja poistetaan ehdotuksesta. Näin ollen metaania ja 

hiilimonoksidia (jota ei käsitellä tässä ehdotuksessa) ei pitäisi jättää tähän kohtaan. 

 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 12 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 12 a. ”lähteeseen perustuvilla ilman 

pilaantumista koskevilla EU:n 

toimintamalleilla” asetuksia tai 

direktiivejä, joilla riippumatta näissä 

asetuksissa tai direktiiveissä säädetyistä 

velvoitteista on tavoitteena joko osittain 

tai kokonaan vähentää rikkidioksidin 

(SO2), typen oksidien (NOx), haihtuvien 

orgaanisten yhdisteiden pl. metaani 
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(NMVOC), ammoniakin (NH3), 

hiukkasten (PM2,5) ja metaanin (CH4) 

päästöjä toteuttamalla haittoja vähentäviä 

toimenpiteitä lähteellä, mukaan luettuna 

ainakin, mutta ei yksinomaan, päästöjen 

vähennykset seuraavilla välineillä: 

 – direktiivi 94/63/EY1 a 

 – direktiivi 97/68/EY1 b 

 – direktiivi 98/70/EY1 c 

 – direktiivi 1999/32/EY1 d 

 – direktiivi 2009/126/EY1 e 

 – direktiivi 2004/42/EY1 f 

 – direktiivi 2007/46/EY1 g, mukaan lukien 

asetus (EY) N:o 715/20071 h, asetus (EY) 

N:o 79/20091 i, asetus (EY) N:o 595/20091 

j ja asetus (EY) N:o 661/20091 k 

 – direktiivi 2010/75/EU1 l 

 – asetus (EU) N:o 167/20131 m 

 – asetus (EU) N:o 168/20131 n 

 – direktiivi 2014/94/EU1 o; 

 _______________________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 94/63/EY, annettu 20 päivänä 

joulukuuta 1994, bensiinin varastoinnista 

ja sen jakelusta varastoalueilta 

huoltoasemille aiheutuvien haihtuvien 

orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen 

torjunnasta (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 

24). 

 1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 97/68/EY, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 1997, liikkuviin työkoneisiin 

asennettavien polttomoottoreiden kaasu- 

ja hiukkaspäästöjen torjuntatoimenpiteitä 

koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön 

lähentämisestä (EYVL L 59, 27.2.1998, s. 

1). 

 1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 98/70/EY, annettu 13 päivänä 

lokakuuta 1998, bensiinin ja 

dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston 

direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 
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(EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58). 

 1 d Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, 

annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, 

tiettyjen nestemäisten polttoaineiden 

rikkipitoisuuden vähentämisestä ja 

direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 

(EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13). 

 1 e Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2009/126/EY, annettu 

21 päivänä lokakuuta 2009, 

bensiinihöyryn talteenotto-ohjelman 

toisesta vaiheesta, joka koskee 

moottoriajoneuvojen 

polttoainetäydennyksen yhteydessä 

huoltoasemilla tapahtuvaa talteenottoa 

(EUVL L 285, 31.10.2009, s. 36). 

 1 f Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2004/42/EY, annettu 21 päivänä 

huhtikuuta 2004, orgaanisten liuottimien 

käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa 

sekä ajoneuvojen 

korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien 

haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 

päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 

1999/13/EY muuttamisesta (EUVL L 143, 

30.4.2004, s. 87). 

 1 g Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä 

syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta 

moottoriajoneuvojen ja niiden 

perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin 

tarkoitettujen järjestelmien, osien ja 

erillisten teknisten yksiköiden 

hyväksymiselle (puitedirektiivi) (EUVL L 

263, 9.10.2007, s. 1). 

 1 h Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 

20 päivänä kesäkuuta 2007, 

moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä 

kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen 

päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja 

ajoneuvojen korjaamiseen ja 

huoltamiseen tarvittavien tietojen 

saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 

1). 

 1 i Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetus (EY) N:o 79/2009, annettu 

14 päivänä tammikuuta 2009, 

vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen 

tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 

2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 35, 

4.2.2009, s. 32). 

 1 j Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 595/2009, annettu 

18 päivänä kesäkuuta 2009, 

moottoriajoneuvojen ja moottorien 

tyyppihyväksynnästä raskaiden 

hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro 

VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja 

huoltamiseen tarvittavien tietojen 

saatavuudesta ja asetuksen (EY) 

N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY 

muuttamisesta sekä direktiivien 

80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY 

kumoamisesta (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 

1). 

 1 k Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EY) N:o 661/2009, annettu 

13 päivänä heinäkuuta 2009, 

moottoriajoneuvojen, niiden 

perävaunujen sekä niihin tarkoitettujen 

järjestelmien, osien ja erillisten teknisten 

yksiköiden yleiseen turvallisuuteen 

liittyvistä tyyppihyväksyntävaatimuksista 

(EUVL L 200, 31.7.2009, s. 1). 

 1 l Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä 

marraskuuta 2010, teollisuuden 

päästöistä (yhtenäistetty ympäristön 

pilaantumisen ehkäiseminen ja 

vähentäminen) (EUVL L 334, 17.12.2010, 

s. 17). 

 1 m Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 167/2013, annettu 

5 päivänä helmikuuta 2013, maa- ja 

metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen 

hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta 

(EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1). 

 1 n Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 168/2013, annettu 

15 päivänä tammikuuta 2013, kaksi- ja 

kolmipyöräisten ajoneuvojen ja 

nelipyörien hyväksynnästä ja 
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markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 

2.3.2013, s. 52). 

 1 o Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2014/94/EU, annettu 22 päivänä 

lokakuuta 2014, vaihtoehtoisten 

polttoaineiden infrastruktuurin 

käyttöönotosta (EUVL L 307, 28.10.2014, 

s. 1). 

 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 12 b kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 12 b. "kriittisellä kuormituksella" 

sellaista määrällistä arviota yhdelle tai 

useammalle epäpuhtaudelle 

altistumisesta, jonka alittavalla määrällä 

ei uusimman tiedon mukaan ole 

merkittäviä haittavaikutuksia tietyille 

ympäristön herkille tekijöille; 

Perustelu 

”Kriittisen kuormituksen” määritelmä liittyy ehdotettujen uusien ”tavoitetta” ja 

”uudelleentarkastelua” koskevien artiklojen teksteihin. Termi on otettu nykyisestä tiettyjen 

ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista annetun direktiivin 2001/81/EY 3 artiklasta 

(määritelmät) ja ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen 

liitetystä Göteborgin pöytäkirjasta vuodelta 2012. 

 

 

Tarkistus  18 

Ehdotus direktiiviksi 

3 artikla – 12 c kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 12 c. "kriittisellä tasolla" epäpuhtauksien 

pitoisuutta ilmakehässä tai virtausta 

kohteeseen, jotka ylittävällä määrällä voi 

uusimman tiedon mukaan olla välittömiä 

haittavaikutuksia kohteeseen, kuten 

ihmisiin, kasveihin, ekosysteemeihin tai 



 

AD\1062939FI.doc 21/38 PE551.862v02-00 

 FI 

materiaaleihin; 

Perustelu 

”Kriittisen tason” määritelmä liittyy ehdotettujen uusien ”tavoitetta” ja 

”uudelleentarkastelua” koskevien artiklojen teksteihin. Termi on otettu nykyisestä tiettyjen 

ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista annetun direktiivin 2001/81/EY 3 artiklasta 

(määritelmät) ja ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen 

liitetystä Göteborgin pöytäkirjasta vuodelta 2012. 

 

 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on rajoitettava vuotuisia 

ihmisen toiminnasta aiheutuvia 

rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), 

haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. 

metaani (NMVOC), ammoniakin (NH3), 

hiukkasten (PM2,5) ja metaanin (CH4) 

päästöjä vähintään liitteessä II 

vahvistettujen, vuosista 2020 ja 2030 

alkaen sovellettavien kansallisten 

päästövähennysvelvoitteiden mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on rajoitettava vuotuisia 

ihmisen toiminnasta aiheutuvia 

rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx), 

haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. 

metaani (NMVOC), ammoniakin (NH3) ja 

hiukkasten (PM2,5) päästöjä liitteessä II 

vahvistettujen, vuosista 2020 ja 2030 

alkaen sovellettavien kansallisten 

päästövähennysvelvoitteiden mukaisesti. 

Perustelu 

Metaanin vähentämisvelvoitteiden sisällyttäminen kansallisia päästörajoja koskevaan 

direktiiviin rajoittaa taakanjakopäätöksellä (päätös 406/2009/EY) tarjottavaa joustavuutta 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja johtaa liialliseen sääntelyyn ottaen huomioon, 

että metaani on kasvihuonekaasu, jonka päästöjä säännellään jo päätöksellä 406/2009/EY 

eurooppalaisen ilmasto- ja energiapolitiikan puitteissa. Lisäksi toimenpiteillä 

metaanipäästöjen vähentämiseksi edelleen olisi vaikutuksia eläinten hyvinvointiin. 

 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 
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Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet, joista ei koidu 

kohtuuttomia kustannuksia, rajoittaakseen 

ihmisen toiminnasta aiheutuvia SO2-, NOx-

, NMVOC-, NH3-, PM2,5- ja CH4-

päästöjään vuoden 2025 osalta, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 

soveltamista. Näiden päästöjen tasot 

määritetään polttoaineiden myynnin 

pohjalta lineaarisen vähentämisen 

kehityspolun perusteella jäsenvaltioiden 

vuoden 2020 päästötasojen ja vuodelle 

2030 asetetuissa 

päästövähennysvelvoitteissa määriteltyjen 

päästötasojen välillä. 

2. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa 

toimenpiteitä, joista ei koidu kohtuuttomia 

kustannuksia, rajoittaakseen ihmisen 

toiminnasta aiheutuvia SO2-, NOx-, 

NMVOC- ja PM2,5-päästöjään vuoden 

2025 osalta, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 1 kohdan soveltamista. 

Näiden päästöjen tasot määritetään 

polttoaineiden myynnin pohjalta 

vähentämisen kehityspolun perusteella 

jäsenvaltioiden vuoden 2020 päästötasojen 

ja vuodelle 2030 asetetuissa 

päästövähennysvelvoitteissa määriteltyjen 

päästötasojen välillä. 

Perustelu 

NH3:n päästörajoja määriteltäessä olisi huomioitava jäsenvaltioiden aikaisemmat ponnistelut 

NH3-päästöjen vähentämiseksi maataloudessa. Metaanin vähentämisvelvoitteiden 

sisällyttäminen kansallisia päästörajoja koskevaan direktiiviin rajoittaa 

taakanjakopäätöksellä (päätös 406/2009/EY) tarjottavaa joustavuutta 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja johtaa liialliseen sääntelyyn ottaen huomioon, 

että metaani on kasvihuonekaasu, jonka päästöjä säännellään jo kyseisellä päätöksellä. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos vuoden 2025 päästöjä ei voida 

rajoittaa määritetyn kehityspolun 

mukaisesti, jäsenvaltioiden on annettava 

perustelut tähän 9 artiklan mukaisesti 

komissiolle toimittamissaan raporteissa. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Päästövähennysvelvoitteiden käyttöön ottaminen vuoden 2025 osalta muodostaa jälleen 

uuden hallinnollisen ja taloudellisen taakan toimijoille ja hallinnoille. Tämänlaatuisten 

tavoitteiden ei pitäisi olla pakollisia vaan suuntaa-antavia, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa 

suunnittelussa. Lineaarista vähentämistä ei sitä paitsi voida saavuttaa siksi, että päästöt 

vaihtelevat aloittain ja jäsenvaltioittain ja siksi, että inventaarien päivittäminen aiheuttaa 
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muutoksia perusskenaarioon. 

 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  Jos kyseisen jäsenvaltion mukaan nämä 

syyt johtavat siihen, ettei suunniteltuja 

päästövähennyksiä saavuteta, tai jos ne 

olisi pitänyt saavuttaa 1 tai 2 kohdan 

mukaisesti toteuttamalla lähteeseen 

perustuva ilman pilaantumista koskeva 

unionin toimintamalli, komissio esittää 

vuoden kuluessa jäsenvaltion antamasta 

raportista ehdotuksen liitteessä II 

esitettyjen kansallisten päästöjen 

rajoittamisvelvoitteiden mukauttamisesta. 

 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d a) suoliston metaanipäästöt, joita syntyy 

luonnollisesti märehtijöiden kasvatuksen 

yhteydessä; 

 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 d b) asetuksessa (EU) N:o 1305/20131 a 

tarkoitetuilla epäedullisilla 

vuoristoalueilla ja syrjäisimmillä alueilla 

sijaitsevilla tiloilla syntyneet päästöt; 
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 _______________ 

 1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 

17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan 

maaseudun kehittämisen 

maatalousrahaston (maaseuturahasto) 

tuesta maaseudun kehittämiseen ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 

kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, 

s. 487). 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

  3 a. Komissio esittää viimeistään 

31 päivänä joulukuuta 2016 ehdotuksen, 

johon sisältyy NH3:a koskevat tarkistetut 

vähentämisvelvoitteet. Tällöin komissio 

 a) varmistaa tasavertaiset 

toimintaedellytykset kaikkialla unionissa; 

 b) takaa vähennystasojen kehittymisen 

edelleen samaan suuntaan unionissa. 

Perustelu 

NH3:n päästörajoja määriteltäessä olisi huomioitava jäsenvaltioiden aikaisemmat ponnistelut 

vuodesta 1990 lähtien NH3-päästöjen vähentämiseksi maataloudessa. On tärkeää varmistaa 

tasavertaiset toimintaedellytykset ja vähennystasojen kehittyminen edelleen samaan suuntaan 

unionissa. 

 

 

Tarkistus  26 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Saavuttaakseen 4 artiklan 2 kohdan 

mukaisesti vuodelle 2025 määritetyt 

välivaiheen päästötasot ja täyttääkseen 

liitteessä II NOx:lle SO2:lle ja PM2,5:lle 

1. Täyttääkseen liitteessä II NOx:lle SO2:lle 

ja PM2,5:lle asetetut, vuodesta 2030 alkaen 

sovellettavat kansalliset 

päästövähennysvelvoitteet jäsenvaltiot 
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asetetut, vuodesta 2030 alkaen 

sovellettavat kansalliset 

päästövähennysvelvoitteet jäsenvaltiot 

voivat kuitata kansainvälisessä 

meriliikenteessä saavutetuilla NOx-, SO2- 

ja PM2,5-päästöjen vähennyksillä saman 

vuoden aikana muista lähteistä vapautuvien 

NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöjen vähennyksiä 

seuraavin edellytyksin: 

 

voivat kuitata kansainvälisessä 

meriliikenteessä saavutetuilla NOx-, SO2- 

ja PM2,5-päästöjen vähennyksillä saman 

vuoden aikana muista lähteistä vapautuvien 

NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöjen vähennyksiä 

seuraavin edellytyksin: 

Perustelu 

Muutos 4 artiklan 2 kohtaan ehdotetun muutoksen mukaisesti. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Jäsenvaltiot voivat täyttää yhteisesti 

liitteessä II tarkoitetut metaanipäästöjen 

vähennyksiä koskevat velvoitteensa ja 

välivaiheen päästötasonsa seuraavin 

edellytyksin:  

Poistetaan. 

a) jäsenvaltiot noudattavat kaikkia 

sovellettavia unionin lainsäädännön, 

myös Euroopan parlamentin ja neuvoston 

päätöksen N:o 406/2009/EY, nojalla 

annettuja vaatimuksia ja sääntöjä; 

 

b) jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja 

panneet täytäntöön vaikuttavia 

määräyksiä varmistaakseen yhteisen 

täytäntöönpanon toimivan 

asianmukaisesti. 

 

Perustelu 

Metaanin vähentämisvelvoitteiden sisällyttäminen kansallisia päästörajoja koskevaan 

direktiiviin rajoittaa taakanjakopäätöksellä (päätös 406/2009/EY) tarjottavaa joustavuutta 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja johtaa liialliseen sääntelyyn ottaen huomioon, 

että metaani on kasvihuonekaasu, jonka päästöjä säännellään jo päätöksellä 406/2009/EY 

eurooppalaisen ilmasto- ja energiapolitiikan puitteissa. Lisäksi toimenpiteillä 

metaanipäästöjen vähentämiseksi edelleen olisi vaikutuksia eläinten hyvinvointiin. 
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Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jäsenvaltioiden, jotka aikovat soveltaa 1, 

2 ja 3 kohtaa, on ilmoitettava siitä 

komissiolle viimeistään asianomaista 

raportointivuotta edeltävän vuoden 

30 päivänä syyskuuta. Ilmoituksessa on 

mainittava kaikki asianomaiset 

epäpuhtaudet ja alat sekä kansallisiin 

päästöinventaarioihin kohdistuvien 

vaikutusten laajuus, jos se on tiedossa. 

4. Jäsenvaltioiden, jotka aikovat soveltaa 

1 ja 3 kohtaa, on ilmoitettava siitä 

komissiolle viimeistään asianomaista 

raportointivuotta edeltävän vuoden 

30 päivänä syyskuuta. Ilmoituksessa on 

mainittava kaikki asianomaiset 

epäpuhtaudet ja alat sekä kansallisiin 

päästöinventaarioihin kohdistuvien 

vaikutusten laajuus, jos se on tiedossa. 

Perustelu 

Muutos johtuu tämän artiklan 2 kohdan poistamisesta. 

 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jos komissio ei ole esittänyt vastalausetta 

yhdeksän kuukauden kuluessa 

asiaankuuluvan 7 artiklan 4, 5 tai 6 

kohdassa tarkoitetun raportin 

vastaanottamisesta, jäsenvaltio katsoo, että 

haetun joustomahdollisuuden käyttö on 

hyväksytty ja voimassa kyseiselle vuodelle. 

Jos komissio katsoo, ettei 

joustomahdollisuuden käyttö ole 

sovellettavien vaatimusten ja kriteerien 

mukaista, se antaa päätöksen ja ilmoittaa 

jäsenvaltiolle, ettei sitä voida hyväksyä. 

Jos komissio ei ole esittänyt vastalausetta 

yhdeksän kuukauden kuluessa 

asiaankuuluvan 7 artiklan 4, 5 tai 6 

kohdassa tarkoitetun raportin 

vastaanottamisesta, jäsenvaltio katsoo, että 

haetun joustomahdollisuuden käyttö on 

hyväksytty ja voimassa kyseiselle vuodelle. 

Jos komissio katsoo, ettei 

joustomahdollisuuden käyttö ole 

sovellettavien vaatimusten ja kriteerien 

mukaista, se antaa päätöksen ja ilmoittaa 

jäsenvaltiolle, ettei sitä voida hyväksyä, ja 

perustelee päätöksensä. 

Perustelu 

Komission on esitettävä jäsenvaltiolle perustelut joustomahdollisuuksien käytön 
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hylkäämiselle. Tämä auttaa jäsenvaltiota parantamaan joustomahdollisuuksien käyttöä. 

 

 

Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 

hyväksyttävä liitteessä III olevan 2 osan 

mukainen kansallinen ilman pilaantumisen 

valvontaohjelma vuotuisten ihmisen 

toiminnan aiheuttamien päästöjensä 

rajoittamiseksi 4 artiklan mukaisesti. 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava ja 

hyväksyttävä liitteessä III olevan 2 osan 

mukainen kansallinen ilman pilaantumisen 

valvontaohjelma vuotuisten ihmisen 

toiminnan aiheuttamien päästöjensä 

rajoittamiseksi 4 artiklan mukaisesti niin, 

ettei ylitetä kriittisiä rajoja, jotka 

vahingoittavat kansanterveyttä ja 

ympäristöä, noudattaen Maailman 

terveysjärjestön ilmanlaatua koskevia 

ohjeita ja ylittämättä 

kaukokulkeutumissopimuksessa 

määrättyjä kriittisiä kuormia ja tasoja. 

 

 

Tarkistus  31 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 9 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

9. Komissio voi myös tarkentaa 

täytäntöönpanosäädöksillä kansallisten 

ilman pilaantumisen valvontaohjelmien 

muodon ja niiden yhteydessä edellytetyt 

tiedot. Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 14 artiklassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

9. Komissio tarkentaa myös 

täytäntöönpanosäädöksillä kansallisten 

ilman pilaantumisen valvontaohjelmien 

muodon ja niiden yhteydessä edellytetyt 

tiedot. Nämä täytäntöönpanosäädökset 

hyväksytään 14 artiklassa tarkoitettua 

tarkastelumenettelyä noudattaen. 

Perustelu 

Kansallisten ilman pilaantumisen valvontaohjelmien yhdenmukaisen muodon varmistamiseksi 

tarvitaan täytäntöönpanosäädöstä. 
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Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 5 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

5. Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät 5 

artiklan 2 kohdan mukaista joustoa, on 

toimitettava erillinen raportti, jonka 

avulla komissio voi tarkastella ja arvioida, 

täyttyvätkö kyseisessä säännöksessä 

asetetut vaatimukset. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Muutos johtuu 5 artiklan 2 kohdan poistamisesta. 

 

 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 7 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

7. Jäsenvaltioiden on laadittava 

päästöinventaariot, myös tarkistetut 

päästöinventaariot, päästöennusteet ja 

inventaarioraportit liitteen IV mukaisesti. 

7. Jäsenvaltioiden on laadittava 

päästöinventaariot, tarvittaessa myös 

tarkistetut päästöinventaariot, 

päästöennusteet ja inventaarioraportit 

liitteen IV mukaisesti. 

Perustelu 

Tarkistetut päästöinventaariot laaditaan ainoastaan silloin kun jäsenvaltio valitsee 5 artiklan 

3 kohdassa säädetyn joustomahdollisuuden. 

 

 

Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltiot ilmoittavat CH4:a koskevat 

kansalliset päästönsä ja ennusteensa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

Poistetaan. 
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asetuksen (EU) N:o 525/201331 

mukaisesti. 

__________________  

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetus (EU) N:o 525/2013, annettu 

21 päivänä toukokuuta 2013, 

järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen 

seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi 

sekä muista ilmastonmuutosta koskevista 

tiedoista raportoimiseksi kansallisella ja 

unionin tasolla sekä päätöksen 

N:o 280/2004/EY kumoamisesta (EUVL L 

165, 18.6.2013, s. 13). 

 

Perustelu 

Metaanipäästöjä säädellään jo ilmastonmuutosta koskevalla lainsäädännöllä. Tähän 

direktiiviin ei tarvitse sisällyttää lisäsäännöksiä. 

 

 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 

kertomuksiin voi sisältyä arvio tämän 

direktiivin ympäristövaikutuksista ja 

sosioekonomisista vaikutuksista. 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 

kertomuksiin voi sisältyä arvio tämän 

direktiivin ympäristövaikutuksista, ja 

niihin on sisällyttävä perusteellinen arvio 

direktiivin sosioekonomisista 

vaikutuksista. 

Perustelu 

Ehdotuksen ja direktiivin sosioekonomisten vaikutusten arviointi ei saa olla vapaaehtoista 

kyseisissä komission kertomuksissa, vaan sen on oltava niissä pakollista. 

 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 2 a kohta (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Komissio asettaa kertomukset 

julkisesti saataville. 

 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

10 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 10 a artikla 

 Uudelleentarkastelu 

 Komissio arvioi tässä direktiivissä 

asetettuja kansallisia päästörajoja 

uudelleen yhdessä keskisuuria 

polttolaitoksia koskevassa direktiivissä 

(EU/2015XXX) asetettujen rajojen kanssa 

sekä arvioi uudelleen vuoden 2030 

ilmasto- ja energiatavoitteita. 

Perustelu 

On tärkeää arvioida kattavasti ilmasto- ja ilmanlaatulainsäädännön väliset synergiat sekä 

mahdolliset positiiviset vaikutukset, kuten kustannustehokkuus, ja mahdollisten negatiivisten 

vaikutusten, kuten kaksinkertaisen sääntelyn, vaara. Tämän direktiivin uudelleentarkastelu on 

siksi tehtävä yhdessä muun merkityksellisten ilmastoa ja ilmanlaatua koskevan lainsäädännön 

uudelleentarkastelun kanssa. 

 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Paremman perustan luomiseksi 

päästövähennyksille unioni ja tilanteen 

mukaan jäsenvaltiot jatkavat teknisen ja 

tieteellisen tutkimuksen osalta kolmansien 

maiden kanssa tehtävää kahdenvälistä ja 

monenvälistä yhteistyötä sekä 

Paremman perustan luomiseksi 

päästövähennyksille unioni ja tilanteen 

mukaan jäsenvaltiot jatkavat teknisen ja 

tieteellisen tutkimuksen osalta kolmansien 

maiden kanssa tehtävää kahdenvälistä ja 

monenvälistä yhteistyötä sekä 
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koordinointia alalla toimivien 

kansainvälisten organisaatioiden, kuten 

YK:n ympäristöohjelman (UNEP), YK:n 

Euroopan talouskomission (UNECE), 

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 

ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 

(ICAO), puitteissa, myös tietojenvaihdon 

avulla. 

koordinointia alalla toimivien 

kansainvälisten organisaatioiden, kuten 

YK:n ympäristöohjelman (UNEP), YK:n 

Euroopan talouskomission (UNECE), 

Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- 

ja maatalousjärjestön (FAO), 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 

ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön 

(ICAO), puitteissa, myös tietojenvaihdon 

avulla. 

Perustelu 

Ottaen huomioon tämän ehdotuksen eräisiin toimiin kytkeytyvät elintarviketurvan 

maatalouteen ja geopolitiikkaan liittyvät näkökohdat koordinointi ja yhteistyö FAO:n kanssa 

on asianmukaista ja tärkeää. 

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – taulukko A. – rivi 3 

 

Komission teksti 

Päästöjen kansalliset 

kokonaismäärät 

lähdeluokkien mukaan 

CH4 Joka vuosi, vuodesta 

2005 

raportointivuoteen 

miinus 2 (X-2) 

15.2.**** 

_________________ 

**** Virheistä johtuvat uusintailmoitukset on toimitettava neljän viikon kuluessa ja tehdyt 

muutokset on selostettava niissä selvästi. 

 

Tarkistus 

Poistetaan. 

Perustelu 

Myös EU:n ilmasto- ja energiapaketti (päätös 406/2009/EY) koskee metaanipäästöjä. Koska 

metaanipäästöjen lähteet ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa, erityistoimenpiteet 

metaanipäästöjen vähentämiseksi riippuvat suuresti kansallisista energia- ja ilmastotoimista, 

eikä niitä pitäisi tämän lisäksi käsitellä kansallisia päästörajoja koskevassa direktiivissä. 
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Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – taulukko C. – rivi 4 

 

Komission teksti 

Päästöennusteet 

aggregoitujen 

lähdeluokkien mukaan  

CH4 Joka toinen vuosi 

kultakin vuodelta 

alkaen vuodesta X 

vuoteen 2030 asti ja, 

jos tiedot ovat 

saatavilla, vuoteen 

2040 ja vuoteen 2050 

asti 

15.3. 

 

Tarkistus 

Poistetaan. 

 

Perustelu 

Myös EU:n ilmasto- ja energiapaketti (päätös 406/2009/EY) koskee metaanipäästöjä. Koska 

metaanipäästöjen lähteet ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa, erityistoimenpiteet 

metaanipäästöjen vähentämiseksi riippuvat suuresti kansallisista energia- ja ilmastotoimista, 

eikä niitä pitäisi tämän lisäksi käsitellä kansallisia päästörajoja koskevassa direktiivissä. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II – taulukko (b) – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ammoniakin (NH3), pienhiukkasten 

(PM2,5) ja metaanin (CH4) päästöjen 

vähentämisvelvoitteet. Polttoaineiden 

myynti, perusvuosi 2005. 

Ammoniakin (NH3) ja pienhiukkasten 

(PM2,5) päästöjen vähentämisvelvoitteet. 

Polttoaineiden myynti, perusvuosi 2005. 

Perustelu 

Myös EU:n ilmasto- ja energiapaketti (päätös 406/2009/EY) koskee metaanipäästöjä. Koska 

metaanipäästöjen lähteet ovat hyvin erilaisia eri jäsenvaltioissa, erityistoimenpiteet 

metaanipäästöjen vähentämiseksi riippuvat suuresti kansallisista energia- ja ilmastotoimista, 

eikä niitä pitäisi tämän lisäksi käsitellä kansallisia päästörajoja koskevassa direktiivissä. 
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Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II – taulukko (b) – sarake 4  

 

Komission teksti Tarkistus 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030 Poistetaan. 

[...]  

Perustelu 

Vuodesta 1990 lähtien ammoniakkipäästöt ovat vähentyneet EU:ssa lähes 30 prosenttia. 

NH3:n päästörajoja määriteltäessä olisi näin ollen huomioitava jäsenvaltioiden aikaisemmat 

ponnistelut NH3-päästöjen vähentämiseksi. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II – taulukko (b) – sarake 9 

 

Komission teksti Tarkistus 

Kaikki vuodet alkaen vuodesta 2030 Poistetaan. 

[...]  

Perustelu 

Tämä poisto on yhdenmukainen muiden tarkistusten kanssa, joilla pyritään metaanin 

vähentämisvelvoitteiden poistamiseen kansallisia päästörajoja koskevasta direktiivistä. 

 

 

Tarkistus  44 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite III – 1 osa – johdanto-osa 

 

Komission teksti Tarkistus 

Toteuttaessaan 1 osassa mainittuja 

toimenpiteitä jäsenvaltiot soveltavat 

ammoniakkipäästöjen ehkäisemistä ja 

vähentämistä koskevaa UNECE:n 

ohjekirjaa (UNECE Guidance Document 

for Preventing and Abating Ammonia 

Emissions)1 sekä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivissä 2010/75/EU2 

Toteuttaessaan 1 osassa mainittuja 

toimenpiteitä jäsenvaltiot voivat 

mahdollisuuksien mukaan soveltaa 

ammoniakkipäästöjen ehkäisemistä ja 

vähentämistä koskevaa UNECE:n 

ohjekirjaa (UNECE Guidance Document 

for Preventing and Abating Ammonia 

Emissions)1 sekä Euroopan parlamentin ja 
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esitettyjä parhaita käytettävissä olevia 

tekniikoita, milloin se on 

tarkoituksenmukaista. 

neuvoston direktiivissä 2010/75/EU2 

esitettyjä parhaita käytettävissä olevia 

tekniikoita, milloin se on 

tarkoituksenmukaista. 

____________________ ____________________ 

1 Päätös 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add 1.  1 Päätös 2012/11, ECE/EB/AIR/113/Add 1.  

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä 

marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä 

(yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen 

ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 

334, 17.12.2010, s. 17). 

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivi 2010/75/EU, annettu 24 päivänä 

marraskuuta 2010, teollisuuden päästöistä 

(yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen 

ehkäiseminen ja vähentäminen) (EUVL L 

334, 17.12.2010, s. 17). 

Perustelu 

”Soveltavat” ei käy yksiin 1 osan otsikon kanssa: ”Toimenpiteitä, joita voidaan sisällyttää 

kansalliseen ilman pilaantumisen valvontaohjelmaan”. Jäsenvaltioiden olisi voitava vapaasti 

päättää, mitä toimenpiteitä ne soveltavat. 

 

 

Tarkistus  45 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite III – 1 osa – johdanto-osa – 1 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on toimenpiteitä 

toteuttaessaan 

 i) noudatettava Göteborgin pöytäkirjan 

liitteessä IX esitettyjä toimenpiteitä 

maataloudesta peräisin olevan 

ammoniakin valvomiseksi sekä 

 ii) otettava huomioon 

ammoniakkipäästöjen ehkäisemistä ja 

vähentämistä koskeva UNECE:n 

ohjeistus (UNECE Guidance Document 

for Preventing and Abating Ammonia 

Emissions), ammoniakkipäästöjen 

vähentämiseen liittyvästä hyvästä 

maatalouskäytännöstä annetut UNECE:n 

ohjeet (Framework Code for Good 

Agricultural Practice for Reducing 

Ammonia Emissions), sellaisina kuin ne 

ovat muutettuina vuonna 2014, ja 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivissä 2010/75/EU esitetyt parhaat 

käytettävissä olevat tekniikat. 

Perustelu 

Liitteessä III esitettyjen toimenpiteiden olisi oltava UNECE:n hyväksymien ohjeiden 

mukaisia. Jäsenvaltioiden olisi edellytettävä, että tämä otetaan huomioon, kun toimenpiteistä 

päätetään. 

 

Tarkistus  46 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(a) typen hallinta, ottaen huomioon koko 

typpikierto; 

(a) typen hallinta, ottaen huomioon koko 

typpikierto (myös maan ja ravinteiden 

hallintaa koskevien suunnitelmien 

laatiminen); 

 

 

Tarkistus  47 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – c alakohta  

 

Komission teksti Tarkistus 

(c) vähäpäästöiset 

lannanlevitysmenetelmät; 

(c) vähäpäästöiset 

lannanlevitysmenetelmät, myös nesteiden 

ja kiinteiden aineiden erottelu; 

 

 

Tarkistus  48 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

(e) vähäpäästöiset lannankäsittely- ja 

kompostointijärjestelmät; 

(e) vähäpäästöiset lannankäsittely- ja 

kompostointijärjestelmät, myös nesteiden 

ja kiinteiden aineiden erottelu; 
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Tarkistus  49 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite III – 1 osa – C kohta – 1 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Toteuttaessaan edellä A ja B kohdassa 

esitettyjä toimenpiteitä jäsenvaltioiden olisi 

varmistettava, että kaikki pien- ja 

mikrotiloihin kohdistuvat vaikutukset 

otetaan huomioon. Jäsenvaltiot voivat 

esimerkiksi vapauttaa tällaiset tilat näistä 

toimenpiteistä, jos se on mahdollista ja 

tarkoituksenmukaista sovellettavien 

vähennysvelvoitteiden täyttämiseksi. 

1. Toteuttaessaan edellä A ja B kohdassa 

esitettyjä toimenpiteitä jäsenvaltioiden olisi 

varmistettava, että kaikki pien- ja 

mikrotiloihin ja epäsuoutuisilla 

vuoristoalueilla sijaitseviin tiloihin 
kohdistuvat vaikutukset otetaan huomioon. 

Jäsenvaltiot voivat esimerkiksi vapauttaa 

tällaiset tilat näistä toimenpiteistä, jos se on 

mahdollista ja tarkoituksenmukaista 

sovellettavien vähennysvelvoitteiden 

täyttämiseksi, varmistaen samalla 

tasavertaiset toimintaedellytykset 

kaikkialla unionissa. 

Perustelu 

Pien- ja mikrotiloihin kohdistuvat vaikutukset olisi otettava huomioon. Samalla olisi myös 

varmistettava tasavertaiset toimintaedellytykset. 

 

 

Tarkistus  50 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite III – 2 osa – 1 kohta – a alakohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) politiikan painopisteet ja niiden suhde 

muiden asiaa koskevien politiikkojen, 

kuten ilmastonmuutospolitiikan, 

painopisteisiin, 

i) politiikan painopisteet ja niiden suhde 

muiden asiaa koskevien politiikkojen, 

kuten maataloutta, maaseututaloutta, 

teollisuutta, liikennettä ja liikkumista, 

luonnonsuojelua ja ilmastonmuutosta 

koskevan politiikan, painopisteisiin, 

Perustelu 

Tässä asiassa on päällekkäisyyttä ja synergioita muidenkin politiikkojen kun 

ilmastonmuutospolitiikan kanssa. Siksi tekstiin on sisällytettävä myös maatalous, teollisuus, 

maaseututalous ja luonnonsuojelu. 
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Tarkistus  51 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – johdanto-osa – 1 kohta  

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot laativat liitteessä I 

tarkoitetuille epäpuhtauksille, CH4:a 

lukuun ottamatta, päästöinventaariot, 

tarkistetut päästöinventaariot, 

päästöennusteet ja inventaarioraportit 

kaukokulkeutumissopimuksen 

sopimuspuolten hyväksymiä menetelmiä 

käyttäen (EMEP-raportointiohjeet), ja niitä 

kehotetaan käyttämään kyseisessä 

sopimuksessa tarkoitettua EMEP/EEA 

Guidebook -ohjeistusta. Myös lisätiedot, 

erityisesti inventaarioiden ja ennusteiden 

arvioimiseen tarvittavat toimintotiedot, 

laaditaan samojen ohjeiden mukaisesti. 

Jäsenvaltiot laativat liitteessä I 

tarkoitetuille epäpuhtauksille 

päästöinventaariot, tarkistetut 

päästöinventaariot, päästöennusteet ja 

inventaarioraportit 

kaukokulkeutumissopimuksen 

sopimuspuolten hyväksymiä menetelmiä 

käyttäen (EMEP-raportointiohjeet), ja niitä 

kehotetaan käyttämään kyseisessä 

sopimuksessa tarkoitettua EMEP/EEA 

Guidebook -ohjeistusta. Myös lisätiedot, 

erityisesti inventaarioiden ja ennusteiden 

arvioimiseen tarvittavat toimintotiedot, 

laaditaan samojen ohjeiden mukaisesti. 

Perustelu 

Tämä poisto on yhdenmukainen muiden tarkistusten kanssa, joilla pyritään metaanin 

vähentämisvelvoitteiden poistamiseen kansallisia päästörajoja koskevasta direktiivistä. 
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