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LYHYET PERUSTELUT 

Ihmisen toiminnasta aiheutuvat kaasu- ja hiukkaspäästöt johtuvat paljolti polttoaineen 

epätäydellisestä palamisesta lämmityksessä, energiantuotannossa ja liikenteessä, teollisuuden 

kemiallisista prosesseista ja pyörillä varustettujen liikennevälineiden aiheuttamasta 

tienpintojen kulumisesta. Päästöjen intensiteetti voi olla luonteeltaan kausiluontoista 

esimerkiksi matalan tason päästöjen tapauksessa. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksen tavoitteena on ottaa käyttöön uudet 

kansalliset päästörajat merkittävimmille ilman epäpuhtauksille. Direktiiviehdotuksen 

tarkoituksena on korvata nykyinen direktiivi 2001/81/EY tiettyjen ilman epäpuhtauksien 

kansallisista päästörajoista, jotka oli määrä saavuttaa vuoteen 2010 mennessä, ja antaa 

unionin säädös, joka vastaa vuonna 1999 tehdystä Göteborgin pöytäkirjasta johtuvia unionin 

kansainvälisiä velvoitteita. Ehdotuksella pyritään vähentämään ihmisten terveyteen, 

ympäristöön ja ilmastoon kohdistuvia potentiaalisia uhkia. Ehdotus on tulosta unionin 

ilmastonsuojelupolitiikan tarkistamisesta ja kuuluu osana unionin uusia sääntöjä koskevaan 

pakettiin.  

Sen lisäksi, että annetaan unionin säädös tämän pöytäkirjan säännösten muuttamiseksi, 

direktiiviehdotuksessa säädetään muutoksista – eli vähennysvelvoitteiden asteittaisesta 

lisäämisestä vuodesta 2020 vuoteen 2030 ja sen jälkeen – jotka koskevat neljää nykyisessä 

direktiivissä määriteltyä kaasuepäpuhtautta (rikkidioksidi, typen oksidit, haihtuvat orgaaniset 

yhdisteet pl. metaani ja ammoniakki), hiukkasia, joiden koko on vähintään 2,5 mikrometriä 

(tarkistetun pöytäkirjan mukaisesti), ja metaanipäästöjä. Näiden epäpuhtauksien vähentämistä 

koskevien kunnianhimoisten suunnitelmien puitteissa direktiiviehdotuksessa säädetään 

keskipitkän aikavälin päästörajoista vuodelle 2025. 

Jäsenvaltioiden päästöjen vähentämistä koskevat sitoumukset on ilmaistu 

päästövähennysprosenttina, joka kuvaa vertailuvuoden (2005) tietyntyyppisen epäpuhtauden 

kokonaismäärän ja kohdekalenterivuonna ilmakehään vapautuneiden epäpuhtauspäästöjen 

kokonaismäärän välistä suhdetta. Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan laatimaan kansalliset 

päästöjen vähentämistä koskevat ohjelmat ja päivittämään niitä säännöllisesti (joka toinen 

vuosi). Ohjelmiin olisi sisällyttävä kuvaus toimista, joilla jäsenvaltiot voivat arvioida 

päästötavoitteiden saavuttamisen taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi jäsenvaltiot olisi 

velvoitettava seuraamaan ilman epäpuhtauksien päästöjä ja laatimaan kansalliset päästötaseet 

ja -ennusteet. Kansalliset ohjelmat ja päästötaseet on toimitettava komissiolle.  

Direktiiviehdotuksella tehdään myös direktiiviin 2003/35/EY vähäinen muutos, joka koskee 

yleisön osallistumista eräiden ympäristöä koskevien ohjelmien laatimiseen. Tämä muutos on 

viittaus kansallisia päästöjenvähennysohjelmia koskevaan säännökseen. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/35/EY muuttamisen teki 

välttämättömäksi muun muassa maaperän happamoituminen, vesien rehevöityminen ja 

etenevä ilmastonmuutos. Siksi on laadittava uusi säädös, jolla vahvistetaan jo täytäntöön 

pannut säännökset. 

Tärkeimpiä muutoksia ovat muutokset oikeudellisiin säännöksiin, jotka koskevat yleisön 

osallistumista ympäristöä koskevien ohjelmien laatimiseen. Tämän takia direktiivin 
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liitteeseen I on lisätty viittaus ilman epäpuhtauksien seurantaa koskeviin kansallisiin 

määräyksiin. 

Valmistelijan kanta 

Valmistelija suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotukseen uudeksi 

direktiiviksi. On kuitenkin todettava, että direktiivin perusosatekijät kehitettiin 

neljännesvuosisata sitten eikä ehdotuksessa mainita tarvetta säännellä ja seurata paremmin 

näitä päästöjä eritoten paikallisesti mittausmenetelmiä kehittämällä. 

Erityisiä huomautuksia 

1) Ehdotuksessa ei oteta huomioon kaikkia hiukkaspäästöjä, kuten läpimitaltaan alle 

2,5 mikrometrin hiukkasten päästöjä eikä varsinkaan ihmisten terveyden ja ilmaston kannalta 

kaikkein vaarallisimpien hiukkasten, joiden läpimitta on nanometriluokkaa, päästöjä. 

2) Siinä ei oteta huomioon aromaattisia kloorihiilivetyjä eli dioksiineja. 

3) Tärkeä ja olennainen asia on päästöjen kausivaihtelu, erityisesti lisääntyneet päästöt 

lämmitystä edellyttävänä aikana, mukaan luettuina myös niin sanotut matalan tason päästöt. 

4) Ottaen huomioon, että päästöt leviävät rajojen yli, merien ympäröimille maille, 

ilmailualalle ja meriliikenteelle ei pitäisi antaa poikkeusta velvoitteesta vähentää päästöjään. 

Valtioilla ei saisi olla mahdollisuutta arvioida päästöjään ”joustavasti”. 

5) Eräs ihmisen ilmaan päästämä, vaikka ihminen ei sitä suuria määriä tuotakaan, vaarallinen 

kaasu on rikkivety (H2S). Tiedetään, että erittäin rikkipitoisen raakaöljyn jalostamiseen 

merikuljetuksen aikana käytettävät bakteerien toimintaan perustuvat menetelmät vapauttavat 

ilmakehään huomattavia määriä tätä myrkyllistä kaasua (H2S). 

6) Muodollisesta näkökulmasta katsottuna komission direktiiviehdotus kärsii yleisestä 

avoimuusvajeesta, joka koskee erityisesti viittauksia moniin liitteisiin komission ehdotuksissa. 

Lausunnon valmistelijan mielestä tässä säädöksessä olisi oltava omat liitteensä tai ainakin 

siinä olisi ilmoitettava täsmällisemmin, mihin erityisiin asiakirjoihin liitteissä viitataan. 

 
TARKISTUKSET 

 
Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 

kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 

tarkistukset: 

Tarkistus 1 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi) 
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Komission teksti Tarkistus 

 (4 a) Jäsenvaltiot ja unioni ovat 

sitoutuneet vähentämään 

elohopeapäästöjä osana elohopeaa 

koskevan Minamatan yleissopimuksen 

täytäntöönpanoa. 

Perustelu 

Tämän direktiivin avulla on vähennettävä EU:n elohopeapäästöjä vuonna 2005 tehdyssä 

elohopeaa koskevassa yhteisön strategiassa ja jäsenvaltioiden ja unionin allekirjoittamassa 

elohopeaa koskevassa Minamatan yleissopimuksessa vaaditun mukaisesti. 

 

Tarkistus  2 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Sen vuoksi direktiivillä 2001/81/EY 

perustettua kansallisten päästörajojen 

järjestelmää olisi tarkistettava siten, että se 

vastaa unionin ja jäsenvaltioiden 

kansainvälisiä velvoitteita. 

(6) Sen vuoksi direktiivillä 2001/81/EY 

perustettua kansallisten päästörajojen 

järjestelmää olisi tarkistettava siten, että 

varmistetaan, että siinä noudatetaan 
unionin ja jäsenvaltioiden kansainvälisiä 

velvoitteita. 

 

Tarkistus  3 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (8 a) Tämän direktiivin avulla olisi 

vähennettävä unionin elohopeapäästöjä 

siten, kuin vuonna 2005 tehdyssä 

elohopeaa koskevassa yhteisön 

strategiassa ja jäsenvaltioiden ja unionin 

allekirjoittamassa elohopeaa koskevassa 

Minamatan yleissopimuksessa vaaditaan. 
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Perustelu 

Tämän direktiivin avulla on vähennettävä EU:n elohopeapäästöjä vuonna 2005 tehdyssä 

elohopeaa koskevassa yhteisön strategiassa ja jäsenvaltioiden ja unionin allekirjoittamassa 

elohopeaa koskevassa Minamatan yleissopimuksessa vaaditun mukaisesti. 

 

Tarkistus  4 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(9) Jäsenvaltioiden olisi täytettävä tässä 

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. 

(9) Jäsenvaltioiden olisi täytettävä tässä 

direktiivissä vuosille 2020, 2025 ja 2030 

asetetut päästövähennysvelvoitteet. 

Perustelu 

Kansallisten päästövähennysvelvoitteiden on oltava sitovia myös vuoden 2025 osalta, jotta 

voidaan saavuttaa ”sellainen ilmanlaatu, että siitä ei aiheudu merkittäviä kielteisiä 

vaikutuksia tai riskejä ihmisten terveydelle ja ympäristölle”. 

 

Tarkistus  5 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (9 a) Kun päästövähennysvelvoitteita 

asetetaan, olisi otettava huomioon 
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jäsenvaltioiden jo aiemmin toteuttamat 

toimet. 

 

Tarkistus  6 

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 

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, 

tiettyjen nestemäisten polttoaineiden 

rikkipitoisuuden vähentämisestä ja 

direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 

21 Neuvoston direktiivi 1999/32/EY, 

annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, 

tiettyjen nestemäisten polttoaineiden 

rikkipitoisuuden vähentämisestä ja 

direktiivin 93/12/ETY muuttamisesta 
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(EYVL L 121, 11.5.1999, s. 13). (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 

Tarkistus on seurausta siitä, että direktiivistä poistettiin metaanin vähentämisvelvoitteet. 

Ilman näitä sitoumuksia ei tarvita menetelmiä, joiden avulla sitoumukset voidaan täyttää 

yhteisesti. 

 

Tarkistus  7 

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 

valvontaohjelmissa olisi edistettävä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

direktiivin 2008/50/EY23 23 artiklassa 

säädettyjen ilmanlaatusuunnitelmien 

menestyksekästä täytäntöönpanoa. 

(12) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä ja 

toteutettava kansallinen ilman 

pilaantumisen valvontaohjelma, jonka 

kautta ne pyrkivät täyttämään 

päästövähennysvelvoitteensa 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 valvontaohjelmissa 

olisi edistettävä Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 2008/50/EY 

23 artiklassa säädettyjen 

ilmanlaatusuunnitelmien menestyksekästä 

täytäntöönpanoa. 
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__________________ __________________ 

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  8 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (26 a) Ehdokasvaltioiden ja mahdollisten 

ehdokasvaltioiden on mukautettava 

mahdollisimman suuressa määrin 

kansalliset säännöksensä tämän 

direktiivin mukaisiksi. 

 

 

Tarkistus  9 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikista 

lähteistä peräisin oleviin, liitteessä I 

tarkoitettujen epäpuhtauksien päästöihin, 

joita esiintyy jäsenvaltioiden maa-alueella, 

talousvyöhykkeellä ja epäpuhtauksien 

valvontavyöhykkeellä. 

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikista 

ihmisen toiminnasta aiheutuvista lähteistä 

peräisin oleviin, liitteessä I tarkoitettujen 

epäpuhtauksien päästöihin, joita esiintyy 

jäsenvaltioiden maa-alueella, 

talousvyöhykkeellä ja epäpuhtauksien 

valvontavyöhykkeellä. 

Perustelu 

Soveltamisalan on oltava tarkka ja sopusoinnussa muiden artiklojen, kuten esimerkiksi 

4 artiklan kanssa. 

 

Tarkistus  10 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 1 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on rajoitettava vuotuisia 

ihmisen toiminnasta aiheutuvia 

rikkidioksidin (), typen oksidien (NOx), 

haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. 

metaani (NMVOC), ammoniakin (), 

hiukkasten () ja metaanin () 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), hiukkasten (PM2,5) ja elohopean 

(Hg) päästöjä. Haihtuvien orgaanisten 

yhdisteiden pl. metaani (NMVOS) ja 
metaanin (CH4) päästöjen vähentämistä 

tarkastellaan osana 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. 

Perustelu 

Liitettä II on muutettava vastaavasti. Elohopea ja sen yhdisteet ovat erittäin myrkyllisiä 

ihmisille, ja erityisesti keskushermoston kehittymiselle. Ne imeytyvät höyrynä hengitettäessä 

nopeasti verenkiertoon. Kerääntyneestä elohopeasta voi muodostua 

mikrobiaineenvaihdunnassa metyylielohopeaa, joka on hyvin tunnettu hermomyrkky, jota voi 

kerääntyä organismeihin ja päätyä osaksi elintarvikeketjua. 

 

 

Tarkistus  11 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 2 kohta 

 

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. 

Poistetaan. 
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Jos vuoden 2025 päästöjä ei voida 

rajoittaa määritetyn kehityspolun 

mukaisesti, jäsenvaltioiden on annettava 

perustelut tähän 9 artiklan mukaisesti 

komissiolle toimittamissaan raporteissa. 

 

Perustelu 

Seuraus 4 artiklan 1 kohtaan tehdystä tarkistuksesta, jonka mukaan kansallisten 

päästövähennysvelvoitteiden on oltava sitovia myös vuoden 2025 osalta. 

 

Tarkistus  12 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Seuraavia päästöjä ei oteta 1 ja 2 

kohdan yhteydessä huomioon: 

Poistetaan.  

a) ilma-aluksista laskeutumis- ja 

lentoonlähtöjakson ulkopuolella 

vapautuvat päästöt; 

 

b) Kanariansaarilla, Ranskan 

merentakaisissa departementeissä, 

Madeiralla ja Azoreilla syntyvät päästöt; 

 

c) b alakohdassa tarkoitetuille alueille ja 

niiltä pois suuntautuvan kansallisen 

meriliikenteen aiheuttamat päästöt; 

 

d) kansainvälisen meriliikenteen 

aiheuttamat päästöt, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan 

soveltamista. 

 

Perustelu 

Emme saa sulkea silmiä kaikilta näiltä päästöiltä, jotka hiilidioksidin tavoin jäävät 

ilmakehään pitkiksi ajoiksi ja osaltaan lisäävät ilmastonmuutosta. 
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Tarkistus  13 

Ehdotus direktiiviksi 

4 artikla – 3 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 3 a. Ihmisen toiminnasta aiheutuvien 

päästöjen taso on määriteltävä 

vähentämällä luonnollisten päästöjen 

määrä kokonaispäästöistä. 

Perustelu 

Tämä koskee luonnollisia päästöjä, kuten viljelymaalta tulevia typen oksidien ja hiukkasten 

päästöjä. 

 

Tarkistus  14 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 1 kohta 

 

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 

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: 

Poistetaan. 

a) päästövähennykset saavutetaan 

merialueilla, jotka ovat osa 

jäsenvaltioiden aluemeriä, 

talousvyöhykkeitä tai epäpuhtauksien 

valvontavyöhykkeitä, mikäli niitä on 

perustettu; 

 

b) jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja 

toteuttaneet tehokkaita tarkkailu- ja 
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tarkastustoimenpiteitä tämän 

joustomahdollisuuden asianmukaisen 

toiminnan varmistamiseksi; 

c) jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 

toimenpiteitä saadakseen kansainvälisen 

meriliikenteen NOx-, SO2- ja PM2,5-

päästöt pienemmiksi kuin mitä 

saavutettaisiin noudattamalla NOx-, SO2- 

ja PM2,5-päästöihin sovellettavia unionin 

vaatimuksia ja osoittaneet, että kyseisillä 

toimenpiteillä on saavutettu riittävän 

suuret päästöjen lisävähennykset; 

 

d) jäsenvaltiot ovat kuitanneet c 

alakohdan mukaisesti lasketuilla NOx-, 

SO2- ja PM2,5-päästöjen vähennyksillä 

enintään 20 prosenttia kokonaismäärästä, 

ja kuittaamisesta ei ole seurauksena 

liitteessä II vuodelle 2020 asetettujen 

kansallisten päästövähennysvelvoitteiden 

noudattamatta jättäminen. 

 

 

Tarkistus  15 

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. 
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Perustelu 

Siinä tapauksessa, että kaksinkertaisen sääntelyn välttäminen tässä direktiivissä onnistuu, 

tämä kappale on poistettava. Metaani on sisällytetty ilmastonsuojeluohjelmassa sekä 

taakanjakopäätökseen että päästökauppajärjestelmään. Metaanin ottaminen mukaan 

direktiivin tarkistukseen olisi kaksinkertaista sääntelyä, jota juuri olisi vältettävä ottaen 

huomioon lainsäädännön yksinkertaistamiseen ja sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta 

koskevaan ohjelmaan (REFIT) liittyvät pyrkimykset. 

 

Tarkistus  16 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltiot voivat poiketa liitteessä II 

asetetuista, vuodesta 2030 alkaen 

sovellettavista kansallisista 

päästövähennysvelvoitteista siinä 

laajuudessa kuin alkuperäisen tavoitteen 

laskennan perustana käytetyt tekniset ja 

taloudelliset tekijät ovat muuttuneet. 

Perustelu 

Menneisyyden virheistä saavuttamattomiksi jääneiden suunnitelmien tekemisessä olisi 

opittava. Jos päästöennusteet, päästökertoimet ja taloudelliset tai tekniset olosuhteet 

muuttuvat huomattavasti, on annettava mahdollisuus tavoitteen korjaamiseen epäpuhtaus- ja 

jäsenvaltiokohtaisesti. Tämän ehdotuksen ei tulisi (yhdessä 5 artiklan 1 kohdan 

pilaantumakeskittymiin liittyvää joustomekanismia käsittelevän tarkistuksen kanssa) vaikuttaa 

yleiseurooppalaiseen tavoitteen saavuttamiseen. 

 

Tarkistus  17 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 3 kohta – 1 b alakohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 

komissiolle tavoitteesta poikkeamisen syyt 

ja pyydettävä hyvitysten siirtoa. 

Komissiolle siirretään valta antaa 

delegoituja säädöksiä 13 artiklan 

mukaisesti päästöhyvitysten keinojen ja 

kriteerien kehittämiseksi sekä siitä 
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päättämiseksi. 

Perustelu 

Menneisyyden virheistä saavuttamattomiksi jääneiden suunnitelmien tekemisessä olisi 

opittava. Jos päästöennusteet, päästökertoimet ja taloudelliset tai tekniset olosuhteet 

muuttuvat huomattavasti, on annettava mahdollisuus tavoitteen korjaamiseen epäpuhtaus- ja 

jäsenvaltiokohtaisesti. Tämän ehdotuksen ei tulisi (yhdessä 5 artiklan 1 kohdan 

pilaantumakeskittymiin liittyvää joustomekanismia käsittelevän tarkistuksen kanssa) vaikuttaa 

yleiseurooppalaiseen tavoitteen saavuttamiseen. 

 

Tarkistus  18 

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. 

Perustelu 

Jouston käyttöön liittyy selvästi ongelma, eli se, että jouston määrittelemistä varten ei ole 

selviä kriteereitä. Siksi komission ehdotuksessa on säännös, jonka mukaan komissio itse 

päättää lopulta tästä asiasta. 

 

Tarkistus  19 

Ehdotus direktiiviksi 

5 artikla – 6 a kohta (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 6 a. Jos jäsenvaltio havaitsee jonakin 

vuonna, että se ei pysty noudattamaan 
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liitteen II mukaisia 

päästövähennysvelvoitteitaan, se voi 

täyttää velvoitteensa soveltamalla 

kansallisten vuotuisten päästöjen osalta 

kyseisen vuoden ja yhden tai kahden 

edeltävän vuoden keskiarvoa sillä 

edellytyksellä, ettei keskiarvo ylitä 

velvoitetta. 

Perustelu 

Jonakin vuonna ulkoiset olosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi tiettyihin päästöihin. 

Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi talven kylmät sääolot tai kesän kuivat sääolot. Nämä 

olosuhteet aiheuttavat vaihtelua sähkön ja lämmityksen kysyntään ja vaikuttavat 

mahdollisuuksiin hyödyntää päästötöntä tuotantoa. Keskiarvon hyödyntämismahdollisuus 

tasoittaa vuosittaisia vaihteluja. 

 

Tarkistus  20 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot ottavat tarvittavassa määrin 

mukaan liitteessä III olevassa 1 osassa 

vahvistettuja päästöjen 

vähentämistoimenpiteitä tai vastaavalla 

tavalla ympäristöön vaikuttavia 

toimenpiteitä asianomaisten kansallisten 

päästövähennysvelvoitteiden täyttämiseksi. 

Jäsenvaltiot voivat ottaa mukaan liitteessä 

III olevassa 1 osassa vahvistettuja 

päästöjen vähentämistoimenpiteitä tai 

vastaavalla tavalla ympäristöön vaikuttavia 

toimenpiteitä asianomaisten kansallisten 

päästövähennysvelvoitteiden täyttämiseksi. 

Perustelu 

Liitteessä III olevassa 1 osassa esitetään toimenpiteet, jotka voidaan sisällyttää kansallisiin 

ilman pilaantumisen valvontaohjelmiin. Sen on tarkoitus olla vain ohjeellinen ja jättää 

jäsenvaltioille liikkumavaraa valita keinot vaadittujen päästövähennysten saavuttamiseksi. 

Artiklan tekstin on oltava johdonmukainen. 

 

Tarkistus  21 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 3 kohta 
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Komission teksti Tarkistus 

3. Kansallinen ilman pilaantumisen 

valvontaohjelma on saatettava ajan tasalle 

kahden vuoden välein. 

3. Kansallinen ilman pilaantumisen 

valvontaohjelma on saatettava ajan tasalle 

neljän vuoden välein. 

Perustelu 

Ehdotus vaatii ohjelmien saattamista ajan tasalle kahden vuoden välein. Tässä tapauksessa 

kahden tarkistuksen välinen aika on liian lyhyt ja osoittautuisi sekä tehottomaksi että kalliiksi 

sekä toimivaltaisten viranomaisten että sidosryhmien kannalta. Lisäksi ohjelmien 

päivittämisen ei tulisi olla systemaattinen uudistus vaan sen tulisi koskea vain epäpuhtauksia, 

joiden osalta päästöjen vähentämissitoumukset eivät ehkä täyty. 

 

Tarkistus  22 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Edellä olevan 3 kohdan soveltamista 

rajoittamatta kansalliseen ilman 

pilaantumisen valvontaohjelmaan 

sisältyvät päästöjen vähentämistä koskevat 

toimintamallit ja toimenpiteet on saatettava 

ajan tasalle 12 kuukauden kuluessa, jos 

4. Edellä olevan 3 kohdan soveltamista 

rajoittamatta kansalliseen ilman 

pilaantumisen valvontaohjelmaan 

sisältyvät päästöjen vähentämistä koskevat 

toimintamallit ja toimenpiteet on saatettava 

ajan tasalle 24 kuukauden kuluessa, kun 

Perustelu 

Ottaen huomioon suunnitelman päivittämiseen tarvittavan ajan, aikaa suunnitelman 

päivittämiseen tulisi olla 2 vuotta silloin, kun direktiiviä ei noudateta. 

 

Tarkistus  23 

Ehdotus direktiiviksi 

6 artikla – 4 kohta – b alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) jäsenvaltiot päättävät käyttää jotakin 5 

artiklassa esitettyä joustomahdollisuutta. 

Poistetaan. 
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Perustelu 

Tarkistus on seurausta 5 artiklan (joustavuutta koskevat toimenpiteet) poistamisesta. 

 

Tarkistus  24 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot laativat ja päivittävät 
vuosittain kansalliset päästöinventaariot 

liitteessä I olevassa taulukossa B 

mainittujen epäpuhtauksien osalta 

taulukossa esitettyjen vaatimusten 

mukaisesti. 

Jäsenvaltioiden on laadittava ja 

päivitettävä vuosittain kansalliset 

päästöinventaariot liitteessä I olevassa 

taulukossa B mainittujen epäpuhtauksien 

osalta taulukossa esitettyjen vaatimusten 

mukaisesti. 

 

Tarkistus  25 

Ehdotus direktiiviksi 

7 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos jäsenvaltiot käyttävät 5 artiklan 1 

kohdan mukaista joustoa, ne ilmoittavat 

inventaarioraportissa kyseiseltä vuodelta 

seuraavat tiedot: 

Poistetaan. 

a) NOx-, SO2- ja PM2,5-päästöjen määrät, 

jotka olisivat vapautuneet ilman päästöjen 

valvonta-aluetta; 

 

b) päästövähennysten taso, joka on 

saavutettu jäsenvaltiolle kuuluvalla 

päästöjen valvonta-alueen osalla 5 

artiklan 1 kohdan c alakohdan 

mukaisesti; 

 

c) laajuus, jossa joustomahdollisuutta 

sovelletaan; 

 

d) muut mahdolliset tiedot, joita 

jäsenvaltiot pitävät tarpeellisina, jotta 

komissio pystyisi Euroopan 

ympäristökeskuksen avustamana 

arvioimaan kattavasti olosuhteet, joissa 
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joustoa on käytetty. 

Perustelu 

Tarkistus on seurausta 5 artiklan (joustavuutta koskevat toimenpiteet) poistamisesta. 

 

Tarkistus  26 

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 

Tarkistus on seurausta 5 artiklan (joustavuutta koskevat toimenpiteet) poistamisesta. 

 

Tarkistus  27 

Ehdotus direktiiviksi 

8 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltiot varmistavat 

mahdollisuuksien mukaan 
ekosysteemeihin kohdistuvien ilman 

pilaantumisen kielteisten vaikutusten 

seurannan liitteessä V vahvistettujen 

vaatimusten mukaisesti. 

1. Jäsenvaltiot varmistavat 

ekosysteemeihin kohdistuvien ilman 

pilaantumisen kielteisten vaikutusten 

seurannan liitteessä V vahvistettujen 

vaatimusten mukaisesti. 

 

Tarkistus  28 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 



 

PE541.321v03-00 20/32 AD\1060576FI.doc 

FI 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot toimittavat kansalliset ilman 

pilaantumisen valvontaohjelmansa 

komissiolle [kolmen kuukauden kuluessa 

17 artiklassa tarkoitetusta päivästä, 

julkaisutoimisto lisää päivämäärän] ja sen 

jälkeen ohjelman päivitykset kahden 

vuoden välein. 

Jäsenvaltiot toimittavat kansalliset ilman 

pilaantumisen valvontaohjelmansa 

komissiolle [kolmen kuukauden kuluessa 

17 artiklassa tarkoitetusta päivästä, 

julkaisutoimisto lisää päivämäärän] ja sen 

jälkeen ohjelman päivitykset neljän 

vuoden välein. 

Perustelu 

Koska kansalliset ilman pilaantumisen valvontaohjelmat ovat monitahoisia, on tärkeää, että 

jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa päivitysten tekemiseen. 

 

Tarkistus  29 

Ehdotus direktiiviksi 

9 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltiot ilmoittavat CH4:a koskevat 

kansalliset päästönsä ja ennusteensa 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 525/201331 

mukaisesti. 

Poistetaan. 

__________________  

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 

Tarkistus on seurausta siitä, että direktiivistä poistettiin metaanin vähentämisvelvoitteet. 

Ilman velvoitteita metaanipäästöjen ja metaania koskevien ennusteiden ilmoittamiselle ei ole 

tarvetta kansallisia päästörajoja koskevan direktiivin yhteydessä. 
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Tarkistus  30 

Ehdotus direktiiviksi 

10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Komissio antaa joka tapauksessa edellä 

kuvatun kertomuksen vuoden 2025 osalta 

ja sisällyttää kertomukseen tiedot myös 4 

artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 

välivaiheen päästötasojen saavuttamisesta 

sekä syyt niiden mahdolliselle 

saavuttamatta jättämiselle. Se määrittelee 

jatkotoimien tarpeen ottaen huomioon 

myös täytäntöönpanon sektorikohtaiset 

vaikutukset. 

Poistetaan. 

Perustelu 

Tarkoituksena on tehdä vuotta 2025 koskevista kansallisista päästövelvoitteista sitovia. 

 

Tarkistus  31 

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 on sisällytettävä arvio tämän 

direktiivin ympäristövaikutuksista ja 

sosioekonomisista vaikutuksista. 

Perustelu 

On tärkeää taata, että tämän direktiivin ympäristövaikutukset ja sosioekonomiset vaikutukset 

tutkitaan perusteellisesti. 

 

Tarkistus  32 

Ehdotus direktiiviksi 

12 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

Paremman perustan luomiseksi Paremman perustan luomiseksi 
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päästövähennyksille unioni ja tilanteen 

mukaan jäsenvaltiot jatkavat teknisen ja 

tieteellisen tutkimuksen osalta kolmansien 

maiden kanssa tehtävää kahdenvälistä ja 

monenvälistä yhteistyötä sekä 

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. 

päästövähennyksille unioni ja tilanteen 

mukaan jäsenvaltiot jatkavat teknisen ja 

tieteellisen tutkimuksen osalta kolmansien 

maiden kanssa tehtävää kahdenvälistä ja 

monenvälistä yhteistyötä sekä 

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. Jäsenvaltioiden on järjestettävä 

rajatylittäviä kuulemisia yhteisistä 

uhkista, joita aiheuttavat näissä maissa 

sijaitsevien lähellä olevien 

teollisuusalueiden päästöt, ja 

jäsenvaltioiden, joita asia koskee, on 

laadittava yhteisiä suunnitelmia kyseisten 

päästöjen poistamiseksi tai 

vähentämiseksi. 

Perustelu 

Toistensa naapureina olevien jäsenvaltioiden olisi järjestettävä kuulemisia ja laadittava 

yhteisiä suunnitelmia päästöjen poistamiseksi tai vähentämiseksi erityisesti tapauksissa, 

joissa niillä on toistensa lähellä olevia teollisuusalueita. 

Tarkistus  33 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Siirretään 6 artiklan 7 kohdassa, 7 

artiklan 9 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa 

tarkoitettu valta antaa delegoituja 

säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 

ajaksi tämän direktiivin 

voimaantulopäivästä. 

2. Siirretään 5 artiklan 3 kohdassa, 6 

artiklan 7 kohdassa, 7 artiklan 9 kohdassa 

ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta 

antaa delegoituja säädöksiä komissiolle 

määräämättömäksi ajaksi tämän direktiivin 

voimaantulopäivästä. 

Perustelu 

Tekninen lisäys 5 artiklan 1 ja 3 kohtaa koskevaan tarkistukseen molempien siinä 

ehdotettujen lisäjoustomekanismien vuoksi. 
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Tarkistus  34 

Ehdotus direktiiviksi 

17 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 

direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset 

voimaan viimeistään [kahdeksantoista 

kuukautta voimaantulopäivästä – 

julkaisutoimisto lisää päivämäärän.] 

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 

direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 

asetukset ja hallinnolliset määräykset 

voimaan viimeistään [kaksikymmentäneljä 

kuukautta voimaantulopäivästä – 

julkaisutoimisto lisää päivämäärän.] 

Perustelu 

On tärkeää taata, että jäsenvaltioilla on riittävästi aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallisia 

oikeusjärjestelmiään. 

 

Tarkistus  35 

Ehdotus direktiiviksi 

18 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) 1 artikla ja liite I 31 päivään 

joulukuuta 2019 asti; 

Poistetaan. 

 

Tarkistus  36 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – A osa – 4 rivi 

 

Komission teksti Tarkistus 

Päästöjen kansalliset kokonaismäärät 

lähdeluokkien mukaan 

Poistetaan. 

- CH4  

Joka vuosi, vuodesta 2005 

raportointivuoteen miinus 2 (X-2) 

 

15.2.****  
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Perustelu 

Ehdotus metaanin sisällyttämiseksi direktiiviin vuodesta 2030 eteenpäin menisi kansallista 

ilmastolainsäädäntöä pidemmälle ja lisäisi teollisuuteen ja jäsenvaltioihin kohdistuvaa 

sääntelytaakkaa ilman, että se tuottaisi vastaavaa hyötyä ympäristölle. 

 

Tarkistus  37 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite I – C osa – 5 rivi 

 

Komission teksti Tarkistus 

Päästöennusteet aggregoitujen 

lähdeluokkien mukaan 

Poistetaan. 

- CH4  

15.3  

Perustelu 

Ehdotus metaanin sisällyttämiseksi direktiiviin vuodesta 2030 eteenpäin menisi kansallista 

ilmastolainsäädäntöä pidemmälle ja lisäisi teollisuuteen ja jäsenvaltioihin kohdistuvaa 

sääntelytaakkaa ilman, että se tuottaisi vastaavaa hyötyä ympäristölle. 

 

Tarkistus  38 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II – taulukko (a) 

 

Komission teksti 

Taulukko (a): Rikkidioksidin (SO2), typen oksidien (NOx) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. 

metaani (NMVOC) päästöjen vähentämisvelvoitteet. Polttoaineiden myynti, perusvuosi 2005.  

Jäsenvaltio SO2:n vähennykset vuoteen 

2005 verrattuna 
NOx:n vähennykset vuoteen 

2005 verrattuna 
NMVOC:n vähennykset 

vuoteen 2005 verrattuna 

Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2020 

vuoteen 

2029  

 Kaikki 

vuodet 

alkaen 

vuodesta 

2030 

Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2020 

vuoteen 

2029 

 Kaikki 

vuodet 

alkaen 

vuodesta 

2030 

Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2020 

vuoteen 

2029  

 Kaikki 

vuodet 

alkaen 

vuodesta 

2030 

Belgia 43 %  68 % 41 %  63 % 21 %  44 % 

Bulgaria 78 %  94 % 41 %  65 % 21 %  62 % 
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Tšekki 45 %  72 % 35 %  66 % 18 %  57 % 

Tanska 35 %  58 % 56 %  69 % 35 %  59 % 

Saksa 21 %  53 % 39 %  69 % 13 %  43 % 

Viro 32 %  71 % 18 %  61 % 10 %  37 % 

Kreikka 74 %  92 % 31 %  72 % 54 %  67 % 

Espanja 67 %  89 % 41 %  75 % 22 %  48 % 

Ranska 55 %  78 % 50 %  70 % 43 %  50 % 

Kroatia 55 %  87 % 31 %  66 % 34 %  48 % 

Irlanti 65 %  83 % 49 %  75 % 25 %  32 % 

Italia 35 %  75 % 40 %  69 % 35 %  54 % 

Kypros 83 %  95 % 44 %  70 % 45 %  54 % 

Latvia 8 %  46 % 32 %  44 % 27 %  49 % 

Liettua 55 %  72 % 48 %  55 % 32 %  57 % 

Luxemburg 34 %  44 % 43 %  79 % 29 %  58 % 

Unkari 46 %  88 % 34 %  69 % 30 %  59 % 

Malta 77 %  98 % 42 %  89 % 23 %  31 % 

Alankomaat 28 %  59 % 45 %  68 % 8 %  34 % 

Itävalta 26 %  50 % 37 %  72 % 21 %  48 % 

Puola 59 %  78 % 30 %  55 % 25 %  56 % 

Portugali 63 %  77 % 36 %  71 % 18 %  46 % 

Romania 77 %  93 % 45 %  67 % 25 %  64 % 

Slovenia 63 %  89 % 39 %  71 % 23 %  63 % 

Slovakia 57 %  79 % 36 %  59 % 18 %  40 % 

Suomi 30 %  30 % 35 %  51 % 35 %  46 % 

Ruotsi 22 %  22 % 36 %  65 % 25 %  38 % 

Yhdistynyt 

kuningas-

kunta 59 %  84 % 55 %  73 % 32 %  49 % 

EU 28 59 %  81 % 42 %  69 % 28 %  50 % 

Tarkistus 

Taulukko (a): Rikkidioksidin (), typen oksidien (NOx) ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pl. metaani 

(NMVOC) päästöjen vähentämisvelvoitteet. Polttoaineiden myynti, perusvuosi 2005.  

Jäsenvaltio SO2:n vähennykset vuoteen 

2005 verrattuna  
NOx:n vähennykset 

vuoteen 2005 verrattuna  

NMVOC:n vähennykset 

vuoteen 2005 verrattuna  
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Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2020 

vuoteen 

2024 

Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2025 

vuoteen 

2029 

Kaikki 

vuodet 

alkaen 

vuodesta 

2030 

Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2020 

vuoteen 

2024 

Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2025 

vuoteen 

2029 

Kaikki 

vuodet 

alkaen 

vuodesta 

2030 

Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2020 

vuoteen 

2024  

Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2025 

vuoteen 

2029 

Kaikki 

vuodet 

alkaen 

vuodesta 

2030 

Belgia 43 % 
67 % 

68 % 41 % 58 % 63% 21 % 44 % 44 % 

Bulgaria 78 % 
91 % 

94 % 41 % 62 % 65% 21 % 61 % 62 % 

Tšekki 45 % 
68 % 

72 % 35 % 61 % 66% 18 % 55 % 57 % 

Tanska 35 % 
56 % 

58 % 56 % 65 % 69% 35 % 59 % 59 % 

Saksa 21 % 
46 % 

53 % 39 % 63 % 69% 13 % 42 % 43 % 

Viro 32 % 
70 % 

71 % 18 % 55 % 61% 10 % 31 % 37 % 

Kreikka 74 % 
90 % 

92 % 31 % 68 % 72% 54 % 68 % 67 % 

Espanja 67 % 
89 % 

89 % 41 % 72 % 75% 22 % 48 % 48 % 

Ranska 55 % 
77 % 

78 % 50 % 66 % 70% 43 % 49 % 50 % 

Kroatia 55 % 
86 % 

87 % 31 % 64 % 66% 34 % 52 % 48 % 

Irlanti 65 % 
81 % 

83 % 49 % 64 % 75% 25 % 33 % 32 % 

Italia 35 % 
76 % 

75 % 40 % 66 % 69% 35 % 54 % 54 % 

Kypros 83 % 
97 % 

95 % 44 % 68 % 70% 45 % 53 % 54 % 

Latvia 8 % 
47 % 

46 % 32 % 39 % 44% 27 % 57 % 49 % 

Liettua 55 % 
74 % 

72 % 48 % 54 % 55% 32 % 59 % 57 % 

Luxemburg 34 % 
44 % 

44 % 43 % 73 % 79% 29 % 58 % 58 % 

Unkari 46 % 
86 % 

88 % 34 % 66 % 69% 30 % 57 % 59 % 

Malta 77 % 
98 % 

98 % 42 % 86 % 89% 23 % 32 % 31 % 

Alankomaat 28 % 
57 % 

59 % 45 % 65 % 68% 8 % 34 % 34 % 

Itävalta 26 % 
52 % 

50 % 37 % 69 % 72% 21 % 47 % 48 % 

Puola 59 % 
74 % 

78 % 30 % 50 % 55% 25 % 53 % 56 % 

Portugali 63 % 
79 % 

77 % 36 % 72 % 71% 18 % 48 % 46 % 

Romania 77 % 
92 % 

93 % 45 % 64 % 67% 25 % 63 % 64 % 

Slovenia 63 % 
88 % 

89 % 39 % 66 % 71% 23 % 62 % 63 % 

Slovakia 57 % 
78 % 

79 % 36 % 55 % 59% 18 % 41 % 40 % 

Suomi 30 % 
30 % 

30 % 35 % 45 % 51% 35 % 45 % 46 % 

Ruotsi 22 % 
22 % 

22 % 36 % 62 % 65% 25 % 35 % 38 % 

Yhdistynyt 

kuningas-

kunta 59 % 82 % 84 % 55 % 70 % 73% 32 % 50 % 49 % 

EU 28 59 % 
79 % 

81 % 42 % 64 % 69% 28 % 50 % 50 % 
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Perustelu 

Luvut (päästörajat) on otettu komission vaikutustenarviointiin sisältyvästä 75 prosentin 

kaventamistavoitetta koskevasta skenaariosta, joka on sekä komission vaikutustenarvioinnin 

että Euroopan parlamentin vaikutustenarvioinnin perusteella tehokkain vaihtoehto.  

 

Tarkistus  39 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II – taulukko (b) 

 

Komission teksti 

Taulukko (b): Ammoniakin (), pienhiukkasten () ja metaanin () päästöjen vähentämisvelvoitteet. 

Polttoaineiden myynti, perusvuosi 2005. 

Jäsenvaltio NH3:n vähennykset vuoteen 

2005 verrattuna  
PM2,5:n vähennykset vuoteen 

2005 verrattuna  
CH4:n vähennykset 

vuoteen 2005 verrattuna 

Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2020 

vuoteen 

2029  

 Kaikki 

vuodet 

alkaen 

vuodesta 

2030 

Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2020 

vuoteen 

2029 

 Kaikki 

vuodet 

alkaen 

vuodesta 

2030 

 Kaikki 

vuodet 

alkaen 

vuodesta 

2030 

Belgia 2 %  16 % 20 %  47 %  26 % 

Bulgaria 3 %  10 % 20 %  64 %  53 % 

Tšekki 7 %  35 % 17 %  51 %  31 % 

Tanska 24 %  37 % 33 %  64 %  24 % 

Saksa 5 %  39 % 26 %  43 %  39 % 

Viro 1 %  8 % 15 %  52 %  23 % 

Kreikka 7 %  26 % 35 %  72 %  40 % 

Espanja 3 %  29 % 15 %  61 %  34 % 

Ranska 4 %  29 % 27 %  48 %  25 % 

Kroatia 1 %  24 % 18 %  66 %  31 % 

Irlanti 1 %  7 % 18 %  35 %  7 % 

Italia 5 %  26 % 10 %  45 %  40 % 

Kypros 10 %  18 % 46 %  72 %  18 % 

Latvia 1 %  1 % 16 %  45 %  37 % 

Liettua 10 %  10 % 20 %  54 %  42 % 

Luxemburg 1 %  24 % 15 %  48 %  27 % 
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Unkari 10 %  34 % 13 %  63 %  55 % 

Malta 4 %  24 % 25 %  80 %  32 % 

Alankomaat 13 %  25 % 37 %  38 %  33 % 

Itävalta 1 %  19 % 20 %  55 %  20 % 

Puola 1 %  26 % 16 %  40 %  34 % 

Portugali 7 %  16 % 15 %  70 %  29 % 

Romania 13 %  24 % 28 %  65 %  26 % 

Slovenia 1 %  24 % 25 %  70 %  28 % 

Slovakia 15 %  37 % 36 %  64 %  41 % 

Suomi 20 %  20 % 30 %  39 %  15 % 

Ruotsi 15 %  17 % 19 %  30 %  18 % 

Yhdistynyt 

kuningaskunta 8 %  21 % 30 %  47 %  41 % 

EU 28 6 %  27 % 22 %  51 %  33 % 

Tarkistus 

Taulukko (b): Ammoniakin (NH3), pienhiukkasten (PM2,5) ja elohopean (Hg) päästöjen 

vähentämisvelvoitteet. Polttoaineiden myynti, perusvuosi 2005. 

Jäsenvaltio NH3:n vähennykset vuoteen 

2005 verrattuna  
PM2,5:n vähennykset vuoteen 

2005 verrattuna  
Hg:n vähennykset 

vuoteen 2005 

verrattuna 

Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2020 

vuoteen 

2024 

Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2025 

vuoteen 

2029 

Kaikki 

vuodet 

alkaen 

vuodesta 

2030 

Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2020 

vuoteen 

2024 

Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2025 

vuoteen 

2029 

Kaikki 

vuodet 

alkaen 

vuodesta 

2030 

Kaikki 

vuodet 

vuodesta 

2020 

vuoteen 

2029 

Kaikki 

vuodet 

alkaen 

vuodesta 

2030 

Belgia 2 % 16 % 16 % 20 % 46 % 47 %   

Bulgaria 3 % 11 % 10 % 20 % 60 % 64 %   

Tšekki 7 % 35 % 35 % 17 % 47 % 51 %   

Tanska 24 % 40 % 37 % 33 % 62 % 64 %   

Saksa 5 % 46 % 39 % 26 % 41 % 43 %   

Viro 1 % 23 % 8 % 15 % 48 % 52 %   

Kreikka 7 % 28 % 26 % 35 % 71 % 72 %   

Espanja 3 % 30 % 29 % 15 % 61 % 61 %   

Ranska 4 % 31 % 29 % 27 % 43 % 48 %   

Kroatia 1 % 31 % 24 % 18 % 65 % 66 %   

Irlanti 1 % 14 % 7 % 18 % 32 % 35 %   
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Italia 5 % 29 % 26 % 10 % 42 % 45 %   

Kypros 10 % 23 % 18 % 46 % 73 % 72 %   

Latvia 1 % 1 % 1 % 16 % 52 % 45 %   

Liettua 10 % 10 % 10 % 20 % 55 % 54 %   

Luxemburg 1 % 25 % 24 % 15 % 47 % 48 %   

Unkari 10 % 38 % 34 % 13 % 61 % 63 %   

Malta 4 % 26 % 24 % 25 % 79 % 80 %   

Alankomaat 13 % 24 % 25 % 37 % 38 % 38 %   

Itävalta 1 % 20 % 19 % 20 % 54 % 55 %   

Puola 1 % 29 % 26 % 16 % 31 % 40 %   

Portugali 7 % 22 % 16 % 15 % 69 % 70 %   

Romania 13 % 29 % 24 % 28 % 61 % 65 %   

Slovenia 1 % 26 % 24 % 25 % 73 % 70 %   

Slovakia 15 % 41 % 37 % 36 % 62 % 64 %   

Suomi 20 % 20 % 20 % 30 % 37 % 39 %   

Ruotsi 15 % 20 % 17 % 19 % 33 % 30 %   

Yhdistynyt 

kuningas-

kunta 8 % 22 % 21 % 30 % 47 % 47 % 

  

EU 28 6 % 30 % 27 % 22 % 48 % 51 %   

Perustelu 

Luvut (päästörajat) on otettu komission vaikutustenarviointiin sisältyvästä 75 prosentin 

kaventamistavoitetta koskevasta skenaariosta, joka on sekä komission vaikutustenarvioinnin 

että Euroopan parlamentin vaikutustenarvioinnin perusteella tehokkain vaihtoehto. 

 

Tarkistus  40 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite III – 1 osa – otsikko 

 

Komission teksti Tarkistus 

TOIMENPITEITÄ, JOITA VOIDAAN 

SISÄLLYTTÄÄ KANSALLISEEN 

ILMAN PILAANTUMISEN 

VALVONTAOHJELMAAN 

TOIMENPITEET, JOTKA ON 

SISÄLLYTETTÄVÄ KANSALLISEEN 

ILMAN PILAANTUMISEN 

VALVONTAOHJELMAAN 
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Perustelu 

Jos maatalousala ei osallistu päästöjen vähentämiseen, talouden muiden alojen, kuten 

teollisuuden ja energia-alan, on pantava täytäntöön enemmän kustannuksia aiheuttavia 

toimenpiteitä samojen ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Tarkistus  41 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite III – 1 osa – A kohta – 1 alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot laativat ammoniakkipäästöjen 

vähentämiseen liittyvästä hyvästä 

maatalouskäytännöstä vuonna 2001 

annettujen UNECE:n ohjeiden (Framework 

Code for Good Agricultural Practice for 

Reducing Ammonia Emissions)3 pohjalta 

ammoniakkipäästöjen vähentämistä 

koskevat kansalliset ohjeet, jotka kattavat 

ainakin seuraavat seikat:  

Jäsenvaltiot laativat ammoniakkipäästöjen 

vähentämiseen liittyvästä hyvästä 

maatalouskäytännöstä vuonna 2001 

annettujen UNECE:n ohjeiden (Framework 

Code for Good Agricultural Practice for 

Reducing Ammonia Emissions)3 pohjalta 

ammoniakkipäästöjen vähentämistä 

koskevat kansalliset ohjeet. Kansalliset 

ohjeet voivat sisältää seuraavat seikat:  

__________________ __________________ 

3 Päätös ECE/EB.AIR/75, 28a kohta.  3 Päätös ECE/EB.AIR/75, 28a kohta.  

Perustelu 

On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat itse löytää kustannustehokkaimmat toimenpiteet. 

Tarkistus lisäisi joustavuutta. 

 

Tarkistus  42 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite III – 1 osa – A kohta – 3 alakohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jäsenvaltiot vähentävät epäorgaanisista 

lannoitteista vapautuvia 

ammoniakkipäästöjä seuraavilla tavoilla: 

3. Jäsenvaltiot vähentävät epäorgaanisista 

lannoitteista vapautuvia 

ammoniakkipäästöjä tarvittavassa määrin 

ja liitteessä II esitettyjä kansallisia 

velvoitteita noudattaen seuraavilla tavoilla: 

Perustelu 

On tärkeää, että jäsenvaltiot voivat itse löytää kustannustehokkaimmat toimenpiteet. 
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Tarkistus lisäisi joustavuutta. 

 

Tarkistus  43 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite V – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltiot varmistavat, että niiden 

seurantapaikkojen verkosto on niiden 

ekosysteemityyppejä edustava 

(makeanveden ekosysteemit, 

luonnontilassa ja osittain luonnontilassa 

olevat ekosysteemit, metsäekosysteemit). 

1. Jäsenvaltiot varmistavat, että niiden 

seurantapaikkojen verkosto on niiden 

ekosysteemityyppejä edustava 

(makeanveden ekosysteemit, 

luonnontilassa ja osittain luonnontilassa 

olevat ekosysteemit). 

Perustelu 

Metsäekosysteemit sisältyvät luonnontilassa ja osittain luonnontilassa oleviin 

ekosysteemityyppeihin. 
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