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Tarkistus 286
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) edellä olevassa 7 ja 18 artiklassa 
säädettyjen yleisesti sitovien sääntöjen 
hyväksymistä.

Poistetaan.

Or. nl

Perustelu

Ottaen huomioon vaatimuksen, että kullekin IPPC-laitokselle on hankittava lupa ja sen, että 
julkishallinto osallistuu lupamenettelyyn, asianosaisilla kansalaisilla on kuitenkin 
mahdolliksia julkiseen osallistumiseen silloin, kun yleisesti sitovista säännöistä aiheutuu 
seurauksia tietyissä tilanteissa. Jos kaikkien yksittäisten kansalaisten sallitaan osallistua 
yleisesti sitovien sääntöjen hyväksymiseen, kärsisi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevan vertailuasiakirjan täytäntöönpano vakavan takaiskun.

Tarkistus 287
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) poikkeusten myöntämistä 16 artiklan 
3 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yleisön määritelmä tulisi palauttaa lainsäädäntöön sen takaamiseksi, että kansalaisjärjestöt 
otetaan huomioon julkisen osallistumisen yhteydessä.

Yleisöä ja kansalaisjärjestöjä tulisi myös kuulla keskeisistä päätöksistä, jotka liittyvät 
mahdolliseen poikkeamiseen parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta, millä taataan 
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tarvittava avoimuus.

Tarkistus 288
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Asian katsotaan liittyvän 
ympäristönsuojelua edistävien ja 
kansallisen lainsäädännön vaatimukset 
täyttävien valtioista riippumattomien 
järjestöjen etuun.

Or. en

Perustelu

Yleisön määritelmä tulisi palauttaa lainsäädäntöön sen takaamiseksi, että kansalaisjärjestöt 
otetaan huomioon julkisen osallistumisen yhteydessä.

Yleisöä ja kansalaisjärjestöjä tulisi myös kuulla keskeisistä päätöksistä, jotka liittyvät 
mahdolliseen poikkeamiseen parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta, millä taataan 
tarvittava avoimuus.

Tarkistus 289
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan a ja 
b alakohtaa ei sovelleta, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

(a) uusi laitos tai olennainen muutos 
kuuluvat direktiivin 85/337/ETY 
soveltamisalaan,
(b) kaikki tarvittavat lupaehdot kuuluvat 
yleisesti sitovien sääntöjen 
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soveltamisalaan,
(c) ei ole tarpeen antaa tiukempia 
määräyksiä 19 artiklan säännösten 
noudattamiseksi.

Or. nl

Perustelu

Poikkeus on epäselvä, eikä sitä olisi helppo soveltaa käytännössä, koska 
päätöksentekoprosessin alussa ei vielä ole selvää, aiotaanko erityisiä ehtoja asettaa.

Tarkistus 290
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan a ja 
b alakohtaa ei sovelleta, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
taattava, että vahvistetut lupahakemukset 
julkistetaan ja ne ovat yleisön saatavissa 
verkossa kolmen viikon kuluessa niiden 
vastaanottamisesta siihen saakka, kunnes 
asianomaiset toimet päättyvät kokonaan.

(a) uusi laitos tai olennainen muutos 
kuuluvat direktiivin 85/337/ETY 
soveltamisalaan,
(b) kaikki tarvittavat lupaehdot kuuluvat 
yleisesti sitovien sääntöjen 
soveltamisalaan,
(c) ei ole tarpeen antaa tiukempia 
määräyksiä 19 artiklan säännösten 
noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Århusin yleissopimuksen mukaisesti tiedot ympäristöön vaikuttavista lupaehdoista olisi aina 
julkistettava.
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Tarkistus 291
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä olevan 1 kohdan a ja 
b alakohtaa ei sovelleta, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät:

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
taattava, että vahvistetut lupahakemukset 
julkistetaan ja ne ovat pysyvästi yleisön 
saatavissa verkossa kolmen viikon 
kuluessa niiden vastaanottamisesta siihen 
saakka, kunnes asianomaiset toimet 
päättyvät kokonaan.

(a) uusi laitos tai olennainen muutos 
kuuluvat direktiivin 85/337/ETY 
soveltamisalaan,
(b) kaikki tarvittavat lupaehdot kuuluvat 
yleisesti sitovien sääntöjen 
soveltamisalaan,
(c) ei ole tarpeen antaa tiukempia 
määräyksiä 19 artiklan säännösten 
noudattamiseksi.

Or. en

Perustelu

Århusin yleissopimuksen velvoitteiden mukaan on olennaista, että sekä paikalliset ja 
kansalliset kansalaisjärjestöt katsotaan nimenomaiseksi osaksi asianomaista "yleisöä". 
Oikeus tutustua luvan takana olevaan päätöksentekoperusteeseen on keskeinen tekijä, jonka 
avulla yleisö voi osallistua tehokkaasti, ja siksi vahvistetut lupahakemukset on asetettava 
pysyvästi yleisön saataviin verkossa kolmen viikon kuluessa niiden vastaanottamisesta..
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Tarkistus 292
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun päätös luvan myöntämisestä, 
tarkistamisesta tai ajanmukaistamisesta tai 
yleisesti sitovien sääntöjen hyväksymisestä 
tai ajanmukaistamisesta on tehty, 
toimivaltaisen viranomaisen on saatettava 
yleisön saataville seuraavat tiedot:

3. Kun päätös luvan myöntämisestä, 
tarkistamisesta tai ajanmukaistamisesta tai 
yleisesti sitovien sääntöjen hyväksymisestä 
tai ajanmukaistamisesta on tehty, 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
saatettava Internetiin ja yleisön saataville 
seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Yleisön ja kansalaisjärjestöjen tulisi saada tarvittavat tiedot helposti Internetin kautta.

Tarkistus 293
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun päätös luvan myöntämisestä, 
tarkistamisesta tai ajanmukaistamisesta tai 
yleisesti sitovien sääntöjen hyväksymisestä 
tai ajanmukaistamisesta on tehty, 
toimivaltaisen viranomaisen on saatettava 
yleisön saataville seuraavat tiedot:

3. Kun päätös luvan myöntämisestä, 
tarkistamisesta tai ajanmukaistamisesta tai 
yleisesti sitovien sääntöjen hyväksymisestä 
tai ajanmukaistamisesta on tehty, 
toimivaltaisen viranomaisen on saatettava 
pysyvästi yleisön saataville Internetiin 
seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että sekä paikallisilla että kansallisilla kansalaisjärjestöillä että asianomaisella 
yleisöllä – mukaan lukien tavallista työaikaa noudattavat ihmiset, joiden olisi vaikea tutustua 
julkisiin rekistereihin – on tarpeelliset työkalut ja pääsy tietoihin Internetissä, minkä avulla 
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toimivaltaiset viranomaiset saavat tärkeää tukea noudattamisen arvioinnissa ja mikä auttaa 
varhaisvaroitusjärjestelmän kautta estämään suurempia terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvia riskejä.

Tarkistus 294
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tiedot siitä, miten luvassa tai yleisesti 
sitovissa säännöissä mainitut päästöjen 
raja-arvot on määritelty verrattuna parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa 
vertailuasiakirjoissa kuvattuihin parhaisiin 
käytettävissä oleviin tekniikkoihin ja niihin 
liitettyihin päästötasoihin,

(e) tiedot siitä, miten 15 artiklassa 
tarkoitetut ehdot tai yleisesti sitovissa 
säännöissä mainitut lupaehdot on 
määritelty verrattuna parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevissa 
vertailuasiakirjoissa kuvattuihin parhaisiin 
käytettävissä oleviin tekniikkoihin ja niihin 
liitettyihin päästötasoihin,

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten antama perustelu ei saa rajoittua päästöjen raja-arvoihin, 
vaan sen tulisi koskea kaikkia lupaehtoja.

Tarkistus 295
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) jos on myönnettu 16 artiklan 3 kohdan 
mukainen poikkeus, syyt poikkeuksen 
myöntämiselle sekä asetetut ehdot,

(f) jos on myönnetty 16 artiklan 3 kohdan 
mukainen poikkeus, erityiset syyt 
poikkeuksen myöntämiselle 16 artiklan 
3 kohdan perusteiden mukaisesti sekä 
asetetut ehdot;

Or. en
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Perustelu

On tärkeää, että yleisö saa yksityiskohtaisen perustelun poikkeuksen myöntämiselle.

Tarkistus 296
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
Tietojen vaihtaminen

Komissio organisoi tietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden ja kiinnostuneen 
teollisuuden sekä ympäristönsuojelua 
edistävien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen kanssa
(a) laitosten ympäristönsuojelun tasosta 
päästöjen, pilaantumisen kulutuksen ja 
raaka-aineiden luonteen, energian käytön 
tai jätteen muodostumisen osalta;
(b) käytetystä tekniikasta, siihen liittyvästä 
tarkkailusta ja niiden kehityksestä.

Or. en

Perustelu

Katso 14 artiklaan esitettyä tarkistusta. 14 ja 29 artiklan yhdistäminen ja mukauttaminen on 
tärkeää taattaessa käynnissä oleva BREF-asiakirjojen kehittämis- ja hyväksymisprosessi.

Tarkistus 297
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

29 artikla Poistetaan.
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Tietojen vaihtaminen
Komissio organisoi tietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden ja kiinnostuneen 
teollisuuden sekä ympäristönsuojelua 
edistävien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen kanssa
(a) laitosten ympäristönsuojelun tasosta 
päästöjen, pilaantumisen kulutuksen ja 
raaka-aineiden luonteen, energian käytön 
tai jätteen muodostumisen osalta;
(b) käytetystä tekniikasta, siihen liittyvästä 
tarkkailusta ja niiden kehityksestä.

Or. en

Perustelu

Tämä artikla siirtyy 14 artiklaan. Tämä tarkistus raukeaa, jos 14 artiklaan esitettyä 
tarkistusta ei hyväksytä.

Tarkistus 298
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
ilmoittaakseen komissiolle joka kolmas 
vuosi ja ensimmäisen kerran 18 
kuukauden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta saatavilla olevat edustavat 
tiedot liitteessä laitosten paikallisista 
kapasiteeteista, päästöjen raja-arvoista, 
päästöistä ja muista 
ympäristövaikutuksista sekä raja-arvoista, 
jotka on määritetty erityisten 
toimintaluokkien mukaisesti liitettä I 
vastaavalla tavalla, sekä parhaista 
käytettävissä olevista tekniikoista, joista 
nämä arvot johdetaan erityisesti 
16 artiklaa noudattaen. Myöhempiä 
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ilmoituksia varten kyseisiä tietoja 
täydennetään tämän artiklan 3 kohdassa 
ja 67 artiklassa säädettyjen menettelyjen 
mukaisesti. Tietoja päivitetään ja 
jäsennellään ottaen huomioon 
ohjeasiakirja tietojen keräämisen ja 
välittämisen parantamisesta 
käyttökelpoisten parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevien 
johtopäätösten tekemiseksi, ja ne 
annetaan komission sekä yleisön 
saataviin sähköisessä muodossa. Komissio 
julkaisee arviointikertomuksen 
sähköisessä muodossa EU:n virallisilla 
kielillä.

Or. en

Perustelu

BREF-asiakirjojen laatu riippuu olennaisesti Sevillan prosessiin tuotujen tietojen laadusta ja 
määrästä pyrittäessä helpottamaan käyttökelpoisten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevien johtopäätösten tekemistä. Siksi on tärkeää, että tiedot ovat pelkkiä asetettuja 
päästöjen raja-arvoja laajempia ja ne käsittävät myös tietoja laitoskohtaisesta kapasiteetista. 
Laitoskohtaisten päästöraja-arvojen julkaiseminen antaa yleisölle mahdollisuuden tarkistaa, 
sovelletaanko normeja laajalti EU:ssa, mutta ei tietyssä paikallisessa laitoksessa.

Tarkistus 299
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

-1. Tietojen vaihtamiseksi jäsenvaltioiden 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
ilmoittaakseen komissiolle joka kolmas 
vuosi ja ensimmäisen kerran 18 
kuukauden kuluessa tämän direktiivin 
voimaansaattamisesta saatavilla olevat 
edustavat tiedot liitteessä laitosten 
paikallisista kapasiteeteista, päästöjen 
raja-arvoista, päästöistä ja muista 
ympäristövaikutuksista sekä raja-arvoista, 
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jotka on määritetty erityisten 
toimintaluokkien mukaisesti liitettä I 
vastaavalla tavalla, sekä parhaista 
käytettävissä olevista tekniikoista, joista 
nämä arvot johdetaan erityisesti
16 artiklaa noudattaen. Myöhempiä 
ilmoituksia varten kyseisiä tietoja 
täydennetään 67 artiklassa säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jotta tilannetta voidaan arvioida objektiivisesti, BREF-asiakirjojen laatijoiden on voitava 
johtaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevia johtopäätöksiä luotettavista ja 
saatavissa olevista tiedoista, joita jäsenvaltiot toimittavat ja joita on saatu seurannan avulla. 
Tiedonvaihtofoorumi hyväksyi äskettäin ohjeasiakirjan tietojen keräämisen ja välittämisen 
parantamiseksi tavalla, joka auttaa tekemään käyttökelpoisia päätelmiä. Sen tulisi olla 
pohjana välitettävien tietojen muodolle ja sisällölle.

Tarkistus 300
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio organisoi tietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden ja kiinnostuneen 
teollisuuden sekä ympäristönsuojelua 
edistävien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen kanssa.

Komissio organisoi tietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden ja kiinnostuneen 
teollisuuden sekä ympäristönsuojelua 
edistävien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen kanssa noudattaen 
teollisuusjärjestelmien toimittajien, 
toiminnanharjoittajien ja 
ympäristöjärjestöjen yhtäläistä 
osallistumista. Komissio kehittää ja 
julkaisee säännöt, jotka koskevat tietojen 
keräämistä ja parhaan käytettävissä 
olevan tekniikan ja siihen liittyvien 
päästötasojen määrittämistä. 
Tietojenvaihto koskee:

Or. en
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Perustelu

Edustuksen tasapaino Sevillan prosessissa on hyvin kyseenalainen, koska keskimäärin 40 % 
edustajista on jäsenvaltioista, 49 % teollisuudesta ja koska ympäristöalan 
kansalaisjärjestöjen edustajia on vain yksi. Käytännössä jäsenvaltioiden edustajat korvataan 
myös usein teollisuuden edustajilla. Olisi tasapainotettava ainakin yksityisiä etuja 
toiminnanharjoittajien ja teollisuusjärjestelmien toimittajien välillä. Viimeksi mainituilla on 
selvempi tarve kunnianhimoisen parhaan käytettävissä olevan tekniikan käyttöönottoon.

Tarkistus 301
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio organisoi tietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden ja kiinnostuneen 
teollisuuden sekä ympäristönsuojelua 
edistävien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen kanssa.

Komissio organisoi tietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden ja kiinnostuneen 
teollisuuden, joita edustavat yhtäläisesti 
teollisuusjärjestelmien toimittajat ja 
toiminnanharjoittajat, sekä 
ympäristönsuojelua edistävien valtiosta 
riippumattomien järjestöjen kanssa. 
Komissio kehittää ja julkaisee säännöt, 
jotka koskevat tietojen keräämistä ja 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan ja 
siihen liittyvien päästötasojen 
määrittämistä. Tietoja on vaihdettava 
seuraavien osa-alueiden osalta:

Or. en

Perustelu

Sevillan prosessiin kuuluu teknisiä asiantuntijoita, jotka edustavat keskimäärin 
40-prosenttisesti jäsenvaltioita, 49-prosenttisesti teollisuuden sidosryhmiä ja joista vain yksi 
on ympäristöalan kansalaisjärjestö. Tasapuolisen toteutuksen ja vähemmistön mielipiteiden 
huomioon ottamisen vuoksi ainakin yksityiset edut tulisi tasapainottaa toiminnanharjoittajien 
ja teollisuusjärjestelmien toimittajien välillä. Sevillan prosessin tavoitteiden tukemiseksi EY:n 
on myös kehitettävä sääntöjä, joiden avulla voidaan määrittää paras käytettävissä oleva 
tekniikka ja siihen liittyvä päästöraja.
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Tarkistus 302
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio organisoi tietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden ja kiinnostuneen 
teollisuuden sekä ympäristönsuojelua 
edistävien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen kanssa.

Komissio organisoi tietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten edustajien ja kiinnostuneen 
teollisuuden sekä ympäristönsuojelua 
edistävien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen kanssa

Or. en

Perustelu

Paikalliset ja alueelliset viranomaiset eivät kuulu Sevillan prosessiin. Koska alueelliset ja 
paikalliset viranomaiset myöntävät lupia ja vastaavat tarkastuksista, niillä on tärkeää tietoa 
parhaista käytettävissä olevista tekniikoista, ja siksi Sevillan prosessia voidaan parantaa 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten osallistumisen avulla.

Tarkistus 303
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio organisoi tietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden ja kiinnostuneen 
teollisuuden sekä ympäristönsuojelua 
edistävien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen kanssa.

Komissio organisoi tietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden, paikallisten ja alueellisten 
viranomaisten edustajien ja kiinnostuneen 
teollisuuden sekä ympäristönsuojelua 
edistävien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen kanssa

Or. en

Perustelu

Paikalliset ja alueelliset viranomaiset eivät kuulu Sevillan prosessiin. Koska alueelliset ja 
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paikalliset viranomaiset myöntävät lupia ja vastaavat tarkastuksista, niillä on tärkeää tietoa 
parhaista käytettävissä olevista tekniikoista, ja siksi Sevillan prosessia voidaan parantaa 
paikallisten ja alueellisten viranomaisten osallistumisen avulla.

Tarkistus 304
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio organisoi tietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden ja kiinnostuneen 
teollisuuden sekä ympäristönsuojelua 
edistävien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen kanssa.

Komissio organisoi tietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden ja kiinnostuneen 
teollisuuden, komission sekä 
ympäristönsuojelua edistävien valtiosta 
riippumattomien järjestöjen välillä.

Or. de

Perustelu

On selvennettävä nimenomaisesti, että tietojenvaihto, joka liittyy parasta teknistä käytäntöä 
koskevien vertailuasiakirjojen laatimiseen ja muokkaamiseen, on monenvälinen prosessi, 
johon komissio osallistuu.

Tarkistus 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Komissio organisoi tietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden ja kiinnostuneen 
teollisuuden sekä ympäristönsuojelua 
edistävien valtiosta riippumattomien 
järjestöjen kanssa.

Komissio organisoi tietojen vaihtoa 
jäsenvaltioiden ja kiinnostuneen 
teollisuuden, komission sekä 
ympäristönsuojelua edistävien valtiosta 
riippumattomien järjestöjen kanssa

Or. en



PE412.328v01-00 16/68 AM\743551FI.doc

FI

Perustelu

Selvennetään komission tekstiä entisestään. Sevillan prosessi on monenvälinen prosessi, 
johon kuuluu myös komissio.

Tarkistus 306
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) käytetystä tekniikasta, siihen liittyvästä 
tarkkailusta ja niiden kehityksestä.

(b) käytetystä tekniikasta, siihen liittyvästä 
tarkkailusta ja niiden kehityksestä, sekä 
toteutettujen toimien tehokkuudesta ja 
niiden myönteisestä vaikutuksesta 
ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Or. pl

Perustelu

Tietojenvaihdon avulla tulisi ensisijaisesti osoittaa, että parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden soveltaminen vaikuttaa myönteisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen, ja 
vakuuttaa suuri yleisö niiden tarkoituksenmukaisuudesta.

Tarkistus 307
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 2 kohta – johdantokappale ja 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy ensimmäisen kohdan 
soveltamiseksi toimenpiteitä, jotta voidaan 
määritellä:

Komissio hyväksyy ensimmäisen kohdan 
soveltamiseksi suuntaviivoja, jotta voidaan 
määritellä:

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 

Kyseisistä suuntaviivoista, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
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käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. nl

Perustelu

Toimenpiteiden hyväksyminen vaikuttaa liian pitkälle menevältä ratkaisulta. Tässä tilanteessa 
olisi parempi puhua suuntaviivoista.

Tarkistus 308
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä lukua sovelletaan polttoainetyypistä 
riippumatta energiantuotantoon 
suunniteltuihin polttolaitoksiin, joiden 
mitattu lämpöarvo on vähintään 50 MW.

Tätä lukua sovelletaan polttoainetyypistä 
riippumatta energiantuotantoon 
suunniteltuihin polttolaitoksiin, joiden 
mitattu lämpöarvo on vähintään 20 MW.

Or. en

Perustelu

On asianmukaista jättää II luvun säännösten ulkopuolelle polttolaitokset, joiden teho on 20–
50 MW (katso tarkistusta 54). Kun otetaan huomioon tarve käsitellä tällaisten laitosten 
ilmakehäpäästöjä, niiden tulisi kuitenkin kuulua III luvun alaisuuteen, ja niille tulisi määrätä 
erityisiä päästöjen valvontaan liittyviä toimia. Tällainen tarkistus voidaan hyväksyä 
työjärjestyksen 80 a artiklan mukaisesti: pienet polttolaitokset kuuluvat III lukuun eivätkä II 
lukuun, kuten komissio on ehdottanut.

Tarkistus 309
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä lukua sovelletaan polttoainetyypistä 
riippumatta energiantuotantoon 
suunniteltuihin polttolaitoksiin, joiden 

Tätä lukua sovelletaan polttoainetyypistä 
riippumatta energiantuotantoon 
suunniteltuihin polttolaitoksiin, joiden 
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mitattu lämpöarvo on vähintään 50 MW. mitattu lämpöarvo on vähintään 20 MW.

Or. en

Perustelu

I liitettä vastaavasti suurten polttolaitosten rajan tulisi myös olla 20 MW 31 artiklassa.

Tarkistus 310
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kahden tai useamman erillisen 
polttolaitokset savukaasut päästetään 
ilmaan yhteisen piipun kautta, tällaisten 
laitosten yhdistelmää on pidettävä yhtenä 
polttolaitoksena ja niiden kapsiteetit olisi 
laskettava yhteen.

1. Jos kahden tai useamman erillisen 
polttolaitoksen savukaasut päästetään 
ilmaan yhteisen savuhormin kautta, 
tällaisten laitosten yhdistelmää on 
pidettävä yhtenä polttolaitoksena, tekniset 
ja taloudelliset seikat huomioon ottaen, ja 
niiden kapsiteetit olisi laskettava yhteen.

Or. fi

Tarkistus 311
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

(j) laitokset, joissa käytetään muita jätteitä 
kuin 38 artiklan 2 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettuja kiinteitä tai nestemäisiä 
jätteitä,

(j) laitokset, jotka kuuluvat IV luvun 
alaisuuteen ja joissa käytetään muita 
jätteitä kuin 38 artiklan 2 kohdan a 
alakohdassa tarkoitettuja kiinteitä tai 
nestemäisiä jätteitä,

Or. en
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Perustelu

Jätteiden polttaminen tulisi jättää soveltamisalan ulkopuolelle kuten nykyisessä suuria 
polttolaitoksia koskevassa direktiivissä. Tämän laajemman direktiivin vuoksi polttoaineen 
määritelmää ei voida rajoittaa tässä III luvussa käsiteltyihin polttoaineisiin. Helpoin tapa 
tehdä tämä on jättää ulkopuolelle laitokset, jotka kuuluvat polttoa ja rinnakkaispolttoa 
koskevan IV luvun alaisuuteen.

Tarkistus 312
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta– j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) jätteenpolttolaitoksiksi katsotaan 
laitokset, joissa harjoitetaan jätteistä 
saadun polttoaineen polttoa tai
rinnakkaispolttoa.

Or. en

Perustelu

Selvennys on tarpeen, jotta voidaan välttää oikeudellinen epävarmuus liittyen 
"rinnakkaispolttolaitosten" luokitteluun (pääasiallinen tarkoitus on tuottaa energiaa ...) ja 
"jätteenpolttolaitosten" luokitteluun or (tarkoitettu jätteiden lämpökäsittelyyn. Tämä on 
tarpeellinen säännös, kun otetaan huomioon sellaisten laitosten yhä suurempi määrä, jotka 
käyttävät jätteistä saatua polttoainetta (jätteistä saatu polttoaine tai kiinteä 
kierrätyspolttoaine), jolla on lähes sama koostumus ja joka sisältää lähes saman määrän 
saastuttavia aineita kuin yhdyskuntajäte.

Tarkistus 313
Glenis Willmott

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 kohta– j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) laitokset, joiden mitattu lämpöteho 
on enintään 500 MW, joille on myönnetty 
lupa ennen 27 päivää marraskuuta 2002 
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ja jotka ovat toiminnassa enintään 
1 500 tuntia vuodessa viiden vuoden 
liukuvan keskiarvon avulla mitattuna.

Or. en

Perustelu

Tämä laajentaisi poikkeukset, jotka koskevat kiinteitä polttoaineita käyttäviä laitoksia, jotka 
sisältyvät suuria polttolaitoksia koskevaan direktiiviin ja jotka sisältyvät ehdotuksen V liitteen 
1 osaan, koskemaan kaikkia laitoksia polttoainetyypistä riippumatta. Tämä on tarpeen, koska 
on olemassa myös kaasua tai nestemäistä polttoainetta käyttäviä laitoksia, joita käytetään 
valmiustilassa tai varmistuksena ja joita näiden poikkeusten on tarkoitus koskea. Tähän 
sovellettaisiin luonnollisesti ehdotuksen II luvun säännöksiä ja näin parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan perustuvia päästörajoja.

Tarkistus 314
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun kaksi tai useampia erillisiä 
polttolaitoksia, joille on myönnetty lupa tai 
jotka ovat toimittaneen täydellisen 
lupahakemuksen 72 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun määräajan jälkeen rakennetaan 
siten, että niiden savukaasut voitaisiin 
tekniset ja taloudelliset tekijät huomioon 
ottaen poistaa yhteisen piipun kautta, 
tällaisten laitosten muodostamaa 
kokonaisuutta pidetään yhtenä 
polttolaitoksena, ja niiden kapasiteetit on 
yhdistettävä.

2. Kun kaksi tai useampia erillisiä 
polttolaitoksia, joille on myönnetty lupa, 
tai jotka ovat toimittaneen täydellisen 
lupahakemuksen 72 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun määräajan jälkeen, rakennetaan 
siten, että toimivaltaisten viranomaisten 
mielestä niiden savukaasut voitaisiin, 
tekniset ja taloudelliset tekijät huomioon 
ottaen, poistaa yhteisen piipun kautta, 
tällaisten laitosten muodostamaa 
kokonaisuutta pidetään yhtenä 
polttolaitoksena, ja niiden kapasiteetit on 
yhdistettävä.

Or. fi
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Tarkistus 315
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Laskettaessa polttolaitosten 
yhteenlaskettua mitattua lämpötehoa, 
laskelmiin ei oteta mukaan yksittäisiä 
polttolaitoksia, joiden mitattu lämpöteho 
on alle 20 MW.

Or. en

Perustelu

Yhdistämissäännön osalta tulisi selventää, että se koskee vain yksittäisiä polttolaitoksia, 
joiden mitattu lämpöteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 20 MW. Tällainen tarkistus voidaan 
hyväksyä työjärjestyksen 80 a artiklan mukaisesti, koska ehdotettu kohta liittyy läheisesti 1 
kohtaan.

Tarkistus 316
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
32 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a artikla
Erityiset pieniä polttolaitoksia koskevat 

toimet
1. Ennen 2 kohdan mukaisen sopimuksen 
tekemistä V liitettä ei sovelleta 
polttolaitoksiin, joiden nimellinen 
lämpökapasiteetti on vähemmän kuin 
50 MW.
2. Komissio esittää V liitteeseen 
kohtuullisen ajan kuluessa mutta 
kuitenkin viimeistään vuonna 2012 
tarkistuksia, joissa käsitellään 
päästörajoja, valvontavaatimuksia ja 
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noudattamisen arviointisääntöjä 1 
kohdassa tarkoitetuille laitoksille. 
Tällaisen ehdotuksen tulee tarvittaessa 
sisältää erityisvaatimuksia olemassa 
oleville polttolaitoksille, ja siinä tulee olla 
riittävä siirtymäkausi muutettujen 
säännösten noudattamista varten.

Or. en

Perustelu

2 luvun tulee kattaa myös polttolaitokset, joiden nimellislämpökapasiteetti on alle 50 MW. 
Tällaisille laitoksille määritetään erityisiä säännöksiä V liitteessä parhaan käytettävissä 
olevan tekniikan perusteella yhteispäätösmenettelyllä. Tällainen tarkistus voidaan hyväksyä 
työjärjestyksen 80 a artiklan mukaisesti: pienet polttolaitokset kuuluvat III lukuun eivätkä II 
lukuun, kuten komissio on ehdottanut.

Tarkistus 317
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kaikissa luvissa, jotka koskevat 
polttolaitoksia, joille on myönnetty lupa, 
tai jotka ovat jättäneet täydellisen 
lupahakemuksen ennen 72 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua päivämäärää, 
edellyttäen, että laitoksen toiminta 
käynnistyy enintään vuoden kuluttua tästä 
päivämäärästä, on mainittava edellytykset, 
joilla varmistetaan, että näiden laitosten 
päästöt eivät ylitä liitteessä V olevassa
1 osassa vahvistettuja rikkidioksidi-, typen 
oksidi- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoja.

2. Kaikissa luvissa, jotka koskevat 
polttolaitoksia, joille on myönnetty lupa, 
tai jotka ovat jättäneet täydellisen 
lupahakemuksen ennen 72 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua päivämäärää, 
edellyttäen, että laitoksen toiminta 
käynnistyy enintään vuoden kuluttua tästä 
päivämäärästä, on mainittava edellytykset, 
joilla varmistetaan, että näiden laitosten 
päästöt eivät tekniset ja taloudelliset seikat 
huomioon ottaen ylitä liitteessä V 1 osassa 
vahvistettuja rikkidioksidi-, typen oksidi-
ja hiukkaspäästöjen raja-arvoja.

Or. fi



AM\743551FI.doc 23/68 PE412.328v01-00

FI

Tarkistus 318
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Luvissa, jotka koskevat 2 kohdassa 
tarkoitettuja 20 vuotta käytössä olleita 
polttolaitoksia, päästöjä on vähennettävä 
25 vuoden käytön aikana sen 
takaamiseksi, että näiden laitosten 
aiheuttamat ilmakehäpäästöt eivät ylitä 
V liitteen 2 osassa määritettyjä 
päästörajoja. Päästöjen vähentäminen ei 
ole tarpeen, jos polttolaitos lopettaa 
toimintansa 20 vuoden ja 
10 000 käyttötunnin jälkeen.

Or. en

Perustelu

Nykyisissä laitoksissa käyttöaika, jona päästörajat ovat uusien laitosten päästörajoja 
korkeammat, tulisi rajoittaa 20 vuoteen. Viisi vuotta tämän kauden jälkeen asianomaiseen 
olemassa olevaan laitokseen tulee soveltaa uuden laitoksen päästörajoja. Tämän tarkistuksen 
avulla päästöjä voidaan rajoittaa merkittävästi Euroopassa.

Tarkistus 319
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Nykyiset direktiivin 2001/80/EY 
2 artiklan 10 kohdassa määritetyt 
laitokset, jotka vastaavat täysin direktiivin 
2001/80/EY 4 artiklan 3 kohdan 
säännöksiä, kuuluvat edelleen näiden 
vaatimusten alaisuuteen, eikä niihin 
sovelleta V liitteen mukaisia päästörajoja.
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Or. en

Perustelu

Direktiivissä 2001/80/EY asetetaan kaksi päästövähennysten vaihetta vuosina 2008 ja 2016. 
Vakauden ja investointikehyksen varmuuden takaamiseksi nykyisiä laitoksia (joille on alun 
perin myönnetty lupa ennen 1.7.1987), jotka jo noudattavat saman direktiiviin III–VII 
liitteessä määritettyjä päästörajoja, tulisi käyttää näiden päästörajojen mukaisesti myös 
vuoden 2016 jälkeen.

Tarkistus 320
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jos polttolaitosta laajennetaan, liitteessä 
V olevassa 2 osassa yksilöityjä päästöraja-
arvoja on sovellettava muutoksen kohteena 
olevaan laitoksen osaan ja ne on 
määritettävä suhteessa koko polttolaitoksen 
mitattuun lämpöarvoon.

6. Jos polttolaitosta laajennetaan vähintään 
20 MW, liitteessä V olevassa 2 osassa 
yksilöityjä päästöraja-arvoja on 
sovellettava muutoksen kohteena olevaan
laitoksen osaan ja ne on määritettävä 
suhteessa koko polttolaitoksen mitattuun
lämpöarvoon.

Or. en

Perustelu

Tämän säännöksen ei tule koske polttolaitoksen vähäistä laajentamista.

Tarkistus 321
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Polttolaitokset voidaan vapauttaa 
päästörajojen noudattamisesta 
typpioksidien (NOx) ja rikkidioksidin 
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(SO2) osalta 15 ja 16 artiklan perusteella, 
jos polttolaitoksiin sovelletaan 8 kohdassa 
tarkoitettua kansallista 
päästövähennyssuunnitelmaa ja jos V ja 
VI liitteen erityissäännöksiä noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Tuetaan komission aloitetta, jolla pyritään unionin sääntöihin muihin aineisiin kuin 
kasvihuonekaasuihin liittyvälle päästökaupalle. Aloite tulisi toteuttaa niin, että 
päästökauppaa koskevat unionin säännöt tulevat voimaan samanaikaisesti IPPC-direktiivin 
kanssa. Jos tämä ei ole toteutettavissa, tällainen säännös voi sisältyä IPPC-direktiiviin. 
Olemassa olevat kansalliset järjestelmät voisivat sitten jatkaa pilottihankkeena tai 
koeluontoisesti kaudella, jona siirrytään muiden aineiden kuin kasvihuonekaasujen 
päästökauppaa koskeviin unionin sääntöihin. 

Tarkistus 322
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Sanotun rajoittamatta polttolaitoksia 
koskevien III luvun säännösten 
noudattamista ja ottaen huomioon 
kustannukset ja hyödyt sekä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/81/EY, annettu 23 päivänä 
lokakuuta 2001, tiettyjen ilman 
epäpuhtauksien kansallisista 
päästörajoista ja direktiivin 96/62/EY, 
mukaiset jäsenvaltioiden velvoitteet 
jäsenvaltiot voivat määrittää ja ottaa 
käyttöön polttolaitoksille kansallisen 
päästöjen vähennyssuunnitelman.
Kansallisella päästöjen 
vähentämissuunnitelmalla on 
vähennettävä typpioksidien (NOx) ja 
rikkidioksidin (SO2) vuotuisia 
kokonaispäästöjä polttolaitoksista tasoille, 
jotka olisi saavutettu soveltamalla parasta 
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käytettävissä olevaa tekniikkaa soveltaen 
pohjana kunkin laitoksen vuotuista 
käyttöaikaa, käytettyä polttoainetta ja 
lämpötehoa viiden edellisen käyttövuoden 
keskiarvon mukaisesti.
Kansallisen päästöjen 
vähentämissuunnitelman piiriin kuuluvan 
laitoksen sulkemisen seurauksena eivät 
suunnitelman piiriin edelleen kuuluvien 
laitosten vuosittaiset kokonaispäästöt saa 
kasvaa.

Or. en

Perustelu

Tuetaan komission aloitetta, jolla pyritään unionin sääntöihin muihin aineisiin kuin 
kasvihuonekaasuihin liittyvälle päästökaupalle. Aloite tulisi toteuttaa niin, että 
päästökauppaa koskevat unionin säännöt tulevat voimaan samanaikaisesti IPPC-direktiivin 
kanssa. Jos tämä ei ole toteutettavissa, tällainen säännös voi sisältyä IPPC-direktiiviin. 
Olemassa olevat kansalliset järjestelmät voisivat sitten jatkaa pilottihankkeena tai 
koeluontoisesti kaudella, jona siirrytään muiden aineiden kuin kasvihuonekaasujen 
päästökauppaa koskeviin unionin sääntöihin. 

Tarkistus 323
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 6 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 c. Kansallisia päästöjen 
vähentämissuunnitelmia koskevat 
seuraavat ehdot:
(a) suunnitelman on sisällettävä tavoitteet 
ja niihin liittyvät osatavoitteet, 
toimenpiteet ja aikataulut tavoitteiden ja 
osatavoitteiden saavuttamiseksi sekä 
valvontamekanismi,
(b) jäsenvaltioiden on esitettävä 
kansallinen päästöjen 
vähentämissuunnitelmansa komissiolle 
viimeistään 71 artiklan 1 kohdassa 
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tarkoitettuna päivänä,
(c) kuuden kuukauden kuluessa b 
alakohdassa tarkoitetun suunnitelman 
toimittamisesta komissio arvioi, täyttääkö 
suunnitelma tämän kohdan vaatimukset. 
Jos komissio katsoo, ettei näin ole, se 
ilmoittaa asiasta jäsenvaltiolle. 
Jäsenvaltion on seuraavien kolmen 
kuukauden kuluessa ilmoitettava 
toimenpiteistä, jotka se on toteuttanut 
varmistaakseen tämän kohdan 
vaatimusten täyttymisen.

Or. en

Perustelu

Tuetaan komission aloitetta, jolla pyritään unionin sääntöihin muihin aineisiin kuin 
kasvihuonekaasuihin liittyvälle päästökaupalle. Aloite tulisi toteuttaa niin, että 
päästökauppaa koskevat unionin säännöt tulevat voimaan samanaikaisesti IPPC-direktiivin 
kanssa. Jos tämä ei ole toteutettavissa, tällainen säännös voi sisältyä IPPC-direktiiviin. 
Olemassa olevat kansalliset järjestelmät voisivat sitten jatkaa pilottihankkeena tai 
koeluontoisesti kaudella, jona siirrytään muiden aineiden kuin kasvihuonekaasujen 
päästökauppaa koskeviin unionin sääntöihin. 

Tarkistus 324
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Toimivaltainen viranomainen voi 
myöntää poikkeuksen 2 kohdan 
velvoitteista ja asettaa tapauskohtaiset 
päästörajat seuraavissa tapauksissa 
voimalaitoksille, joiden lupa on myönnetty 
ennen 1 päivää heinäkuuta 1987:
(a) laitoksia käytetään 
huippukuormitusten aikana ja enintään 
1 500 tuntia vuodessa viiden vuoden 
liukuvan keskiarvon mukaan laskettuna;
(b) laitokset on liitetty erilliseen verkkoon 
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tai sisäiseen verkkoon tai ne sijaitsevat 
saarella ja niitä käytetään vähemmän 
kuin 2 500 tuntia vuodessa.

Or. en

Perustelu

Rajallinen käyttöaika huomioon ottaen nämä laitokset eivät ole merkittäviä päästötasojen 
kannalta, vaikka ne parantavatkin järjestelmän toimitusvarmuutta/vakautta, ja uusien 
velvoitteiden edellyttämiä investointeja ei olisi helppo saada takaisin. Lisäksi tällaisesta 
poikkeuksesta säädetään direktiivin 2001/80/EY 5 artiklassa.

Tarkistus 325
Glenis Willmott

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Jäsenvaltiot voivat määrittää ja 
toteuttaa kansallisen 
päästövähennyssuunnitelman joillekin tai 
kaikille laitoksille 33 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti ottaen huomioon kustannukset 
ja hyödyt sekä velvoitteensa tiettyjen 
ilman epäpuhtauksien kansallista 
päästörajoista annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
20../../EY ja ilmanlaatua koskevan 
direktiivin 2008/50/EY mukaisesti.
Kansallisen päästövähennyssuunnitelman 
avulla on vähennettävä olemassa olevien 
laitosten typpioksidien (NOx), 
rikkidioksidin (SO2) ja pölyn vuosittaisia 
kokonaispäästöjä tasoille, jotka olisi 
saavutettu soveltamalla V liitteessä olevan 
1 osan päästörajoja olemassa oleviin 
toimiviin laitoksiin vuonna 2013 soveltaen 
pohjana kunkin laitoksen todellista
vuotuista käyttöaikaa, käytettyä 
polttoaineitta ja lämpötehoa ottaen 
huomioon viiden viimeisen 
toimintavuoden keskiarvo vuoteen 2013 
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saakka se mukaan lukien.
Kansallisen päästöjen 
vähentämissuunnitelman piiriin kuuluvan 
laitoksen sulkemisen seurauksena eivät 
suunnitelman piiriin edelleen kuuluvien 
laitosten vuosittaiset kokonaispäästöt saa 
kasvaa.
Kansallisia päästöjen 
vähentämissuunnitelmia koskevat 
seuraavat ehdot:
(a) suunnitelman on sisällettävä tavoitteet 
ja niihin liittyvät osatavoitteet, 
toimenpiteet ja aikataulut tavoitteiden ja 
osatavoitteiden saavuttamiseksi sekä 
valvontamekanismi,
(b) jäsenvaltioiden on toimitettava 
kansallinen päästöjen 
vähentämissuunnitelmansa komissiolle 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2015;
(c) kuuden kuukauden kuluessa b 
alakohdassa tarkoitetun suunnitelman 
toimittamisesta komissio arvioi, täyttääkö 
suunnitelma tämän kohdan vaatimukset. 
Jos komissio katsoo, ettei näin ole, se 
ilmoittaa asiasta jäsenvaltiolle. 
Asianomaisen jäsenvaltion on seuraavien 
kolmen kuukauden kuluessa ilmoitettava 
komissiolle toimenpiteistä, jotka se on 
toteuttanut varmistaakseen tämän kohdan 
vaatimusten täyttymisen;
(d) komissio laatii viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2013 suuntaviivat 
jäsenvaltioille näiden suunnitelmien 
valmistelun tueksi.

Or. en

Perustelu

Kansallisen päästövähennyssuunnitelman on oltava edelleen käytettävissä vuoden 2016 
jälkeen joustavuuden parantamiseksi. Kansallinen päästövähennyssuunnitelma antaa selvät 
rajat siihen osallistuvien laitosten vuosittaisille kokonaismassapäästöille, ja näin se ohjaa 
saastuttavien aineiden määriä, jotka puolestaan määrittävät päästöasteen. Se myös 
mahdollistaa lupien siirtämisen osallistuvien laitosten kesken. On erittäin tärkeää säilyttää 
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tällainen joustavuus etenkin, kun komissio ei ole esittänyt muuta ehdotusta.

Tarkistus 326
Glenis Willmott

Ehdotus direktiiviksi
33 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Sanotun rajoittamatta direktiivin 
2008/50/EY soveltamista olemassa olevat 
laitokset voidaan jättää 33 artiklan 
2 kohdan vaatimusten ulkopuolelle 
seuraavin ehdoin:
(a) olemassa olevan laitoksen käyttäjä 
sitoutuu toimivaltaiselle viranomaiselle 
[kolme vuotta voimaantulon jälkeen] 
mennessä toimittamassaan kirjallisessa 
ilmoituksessa olemaan käyttämättä 
laitosta enempää kuin 20 000 
käyttötunnin ajan ajanjaksona, joka alkaa 
1 päivänä tammikuuta 2016 ja päättyy 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023,
(b) käyttäjän on toimitettava joka vuosi 
toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot siitä, 
kuinka paljon laitoksen jäljellä olevasta 
sallitusta käyttöajasta on käytetty ja 
kuinka paljon sitä on vielä jäljellä,
(c) toimivaltaisen viranomaisen on 
taattava, että 33 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen saastuttavien aineiden 
päästöjen raja-arvot pysyvät vähintään 
yhtä tiukkoina kuin laitoksen luvan 
sisältämät arvot toiminnanharjoittajan 
kirjallisen ilmoituksen päivänä, tai 
tapauksissa, joissa on ollut voimassa 
oleva lupa 1 päivänä tammikuuta 2008, 
niiden on oltava vähintään yhtä tiukkoja 
kuin tähän lupaan mahdollisesti sisältyvä 
päästöraja.

Or. en
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Perustelu

Mahdollisuus jättäytyä ulkopuolelle "rajoitettujen käyttötuntien" perusteella, jonka 
muotoilussa on sovellettu nykyiseen suuria polttolaitoksia koskevaan direktiiviin sisältyvää 
säännöstä, antaisi nykyisille joustavuutta toiminnan jatkamiseksi vähän hiilidioksidipäästöjä 
aiheuttavien korvaavien laitosten rakentamiseen ja käyttöönottoon saakka, kun hiilidioksidin 
talteenoton ja varastoinnin toteutettavuutta koskeva odotettu demonstrointihanke on toteutettu 
ensi vuosikymmenen ensimmäisellä puoliskolla ja kun uusiutuvia energialähteitä on kehitetty 
entisestään. Nämä ehdotuksen II luvun säännökset ja siten parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskeva säännökset suojelisivat edelleen ympäristöä samoin kuin parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan perustuvat päästörajat ja laitosten käyttötuntien
rajoittaminenkin.

Tarkistus 327
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
33 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a artikla
Hiilidioksidin päästörajat

1. 1 päivästä tammikuuta 2010 luvat 
alkaen kaikille sähköä tuottaville suurille 
polttolaitoksille, joiden kapasiteetti on 300 
megawattia tai enemmän, joille 
myönnetään rakennuslupa, tai joille 
tällaisen menettelyn puuttuessa 
myönnetään alkuperäinen käyttölupa, 
sisältävät 1 päivänä tammikuuta 2010 tai 
sen jälkeen ehdot, jotka edellyttävät, että 
noudatetaan päästörajaa 350 grammaa 
hiilidioksidia tuotetun sähkön 
kilowattituntia kohden.
2. 1 päivään tammikuuta 2018 mennessä 
kaikki sähköä tuottavien suurten 
polttolaitosten, joiden kapasiteetti on 
300 megawattia tai enemmän, luvat 
lukuun ottamatta edellä 1 kohdassa 
tarkoitettuja laitoksia sisältävät ehdot, 
jotka edellyttävät, että noudatetaan 
päästörajaa 350 grammaa hiilidioksidia 
tuotetun sähkön kilowattituntia kohden.
3. Toimivaltainen kansallinen 
viranomainen tarkastelee vuosittain edellä 
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1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja päästörajoja.
4. Komissio tarkastelee tämän artiklan 
säännöksiä kesäkuun 30 päivään 2014 
mennessä ottaen huomioon 
kokonaiskehityksen kasvihuonekaasujen 
päästöjen vähentämisessä sekä 
mahdollisten vähentämismenetelmien 
mahdollisen panoksen. Tarkistamisessa 
on käsiteltävä etenkin edellä 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetun päästörajan 
alentamista ja 2 kohdassa tarkoitetun 
päivämäärän aikaistamista, siinä on 
otettava käyttöön vaiheittainen menettely 
ja laajennettava soveltamisalaa laajoihin 
polttolaitoksiin muualla kuin sähköalalla. 
Tarkastelun jälkeen komissio esittää 
ehdotuksia tarvittaessa.

Or. en

Perustelu

On tehtävä kompromissi energiavarmuuden ja ilmastopolitiikan vaatimusten välillä. 
Ehdotetaan, että pienet yhteistuotantoa palvelevat voimalat, joiden kapasiteetti on alle 300 
megawattia, jätettäisiin hiilidioksidirajan soveltamisen ulkopuolelle.

Tarkistus 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
33 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a artikla
Hiilidioksidin päästörajat

1. 1 päivästä tammikuuta 2010 alkaen 
luvat kaikille sähköä tuottaville suurille 
polttolaitoksille, joiden kapasiteetti on yli 
300 megawattia ja joille myönnetään 
rakennuslupa tai joille tällaisen 
menettelyn puuttuessa myönnetään 
alkuperäinen käyttölupa, sisältävät 1 
päivänä tammikuuta 2010 tai sen jälkeen 
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ehdot, jotka edellyttävät, että noudatetaan 
päästörajaa 450 grammaa hiilidioksidia 
tuotetun sähkön kilowattituntia kohden.
2. 1 päivään tammikuuta 2025 mennessä 
kaikki sähköä tuottavien suurten 
polttolaitosten, joiden kapasiteetti on yli 
300 megawattia tai enemmän luvat 
lukuun ottamatta edellä 1 kohdassa 
tarkoitettuja laitoksia, sisältävät ehdot, 
jotka edellyttävät, että noudatetaan 
päästörajaa 450 grammaa hiilidioksidia 
tuotetun sähkön kilowattituntia kohden.
3. Toimivaltainen kansallinen 
viranomainen tarkastelee vuosittain edellä 
1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja päästörajoja.
4. Komissio tarkastelee tämän artiklan 
säännöksiä kesäkuun 30 päivään 2014 
mennessä ottaen huomioon 
kokonaiskehityksen kasvihuonekaasujen 
päästöjen vähentämisessä sekä 
mahdollisten vähentämismenetelmien 
mahdollisen panoksen. Tarkistamisessa 
on käsiteltävä etenkin edellä 1 ja 
2 kohdassa tarkoitetun päästörajan 
alentamista ja 2 kohdassa tarkoitetun 
päivämäärän aikaistamista, tai siinä on 
otettava käyttöön vaiheittainen menettely 
ja laajennettava soveltamisalaa laajoihin 
polttolaitoksiin muualla kuin sähköalalla. 
Tarkastelun jälkeen komissio esittää 
ehdotuksia tarvittaessa.

Or. en

Perustelu

Suuret polttolaitokset aiheuttavat paljon hiilidioksidipäästöjä ja vaikuttavat näin 
merkittävästi ilmastonmuutokseen. Päästökauppajärjestelmä antaa hyvän kehyksen 
kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiselle koko taloudessa, mutta se ei anna riittävän 
voimakasta hintasignaalia, jolla estettäisiin uusien ja hyvin suurten hiilidioksidin 
pistekuormituslähteiden tulo järjestelmään. Siksi IPPC-direktiiviin tarvitaan säännöksiä, 
jotka edellyttävät hiilidioksidin ilmakehään päätyvien päästöjen rajoja uusilta suurilta 
laitoksilta.
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Tarkistus 329
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle päästöjen 
puhdistinlaitteiden toimintahäiriöstä tai 
rikkoutumisesta 48 tunnin kuluessa.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava
toimivaltaiselle viranomaiselle 
mahdollisimman nopeasti ja joka 
tapauksessa kahdeksan tunnin kuluessa
päästöjen puhdistinlaitteiden 
toimintahäiriöstä tai rikkoutumisesta.

Or. en

Perustelu

Ei ole syytä soveltaa lievempiä ehtoja poltto- ja rinnakkaispolttolaitoksiin rinnastettaviin 
laitoksiin sekä vuoden jakson (12 kuukautta) aikana esiintyvän tavanomaisesta poikkeavan 
toiminnan pituuden suhteen että riskin havaitsemiseen ja toimivaltaisten viranomaisten 
asianomaisiin toimiin ryhtymiseen liittyvien määräaikojen osalta.

Tarkistus 330
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilman puhdistinlaitteita tapahtuvan 
toiminnan yhteenlaskettu kesto ei saa 
ylittää 120:tä tuntia minkään 
12 kuukauden jakson aikana.

Ilman puhdistinlaitteita tapahtuvan 
toiminnan yhteenlaskettu kesto ei saa 
ylittää 60:tä tuntia minkään 12 kuukauden 
jakson aikana.

Or. en

Perustelu

Ei ole syytä soveltaa lievempiä ehtoja poltto- ja rinnakkaispolttolaitoksiin rinnastettaviin 
laitoksiin sekä vuoden jakson (12 kuukautta) aikana esiintyvän tavanomaisesta poikkeavan 
toiminnan pituuden suhteen että riskin havaitsemiseen ja toimivaltaisten viranomaisten 
asianomaisiin toimiin ryhtymiseen liittyvien määräaikojen osalta.
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Tarkistus 331
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
35 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilman epäpuhtauksia tarkkaillaan liitteessä 
V olevan 3 osan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilman epäpuhtauksia tarkkaillaan liitteessä 
V olevan 3 osan mukaisesti. Jäsenvaltiot 
voivat vaatia, että toiminnanharjoittaja 
vastaa kyseisestä tarkkailusta aiheutuvista 
kustannuksista.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioilla tulisi olla oikeus edellyttää eräissä tapauksissa toiminnanharjoittajan 
osallistuvan päästöjen tarkkailuun. Tämä mahdollisuus sisältyy jo voimassa olevaan 
lainsäädäntöön eikä sitä pitäisi poistaa.

Tarkistus 332
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitettujen päästöjen raja-arvojen 
sijasta voidaan soveltaa seuraavia 
rikkidioksidipäästöjen keskiarvoja 
(riippumatta käytetyistä 
polttoaineyhdistelmistä):
(a) 4 artiklan 1 ja 3 kohdassa 
tarkoitettujen laitosten osalta: 
1000 mg/Nm3 jalostamon kaikkien 
tällaisten laitosten keskiarvona,
(b) 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
uusien laitosten osalta: 600 mg/Nm3 
jalostamon kaikkien tällaisten laitosten 
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keskiarvona, kaasuturbiineita lukuun 
ottamatta.
Raja-arvoja ajantasaistetaan jatkuvasti 
tekninen kehitys ja taloudelliset 
näkökohdat huomioon ottaen.
Toimivaltaisten viranomaisten on 
varmistettava, että tämän säännöksen 
soveltaminen ei johda olemassa olevien 
laitosten päästöjen lisääntymiseen.

Or. de

Perustelu

Peruuttaa olemassa olevan ja hyväksi havaitun lainsäädännön poistamisen. Nämä arvot 
muodostavat perustavat suuntaviivat toiminnanharjoittajille ja lupaviranomaisille paikkaan 
sidottujen päästörajojen määrittämisessä. Kyseessä on kaasuvirtojen määrän mukaan 
painotettu keskiarvo kaikista jalostamon prosessipolttolaitoksista (kokoaminen ryhmäksi).

Tarkistus 333
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Tätä d lukua on sovellettava sellaisiin 
jätteenpolttolaitoksiin ja jätteen 
rinnakkaispolttoon käytettäviin laitoksiin, 
joissa poltetaan tai rinnakkaispoltetaan 
kiinteitä tai nestemäisiä jätteitä.

1. Tätä d lukua on sovellettava sellaisiin 
jätteenpolttolaitoksiin ja jätteen 
rinnakkaispolttoon käytettäviin laitoksiin, 
joissa poltetaan tai rinnakkaispoltetaan 
kiinteitä tai nestemäisiä jätteitä, jätteestä 
valmistetut polttoaineet mukaan lukien.

Or. en

Perustelu

Luku IV koskee kiinteiden tai nestemäisten jätteiden polttamista tai rinnakkaispolttoa 
(38 artikla). Soveltamisalan osalta olisi tehtävä selväksi, että jätteestä saadut polttoaineet 
(jätteistä saatu polttoaine tai kiinteä kierrästyspolttoaine) kuuluvat aina näiden säännösten 
piiriin. Ainakin yhdessä jäsenvaltiossa sovellettu käytäntö tekee välttämättömäksi sen, että 
jätteistä saatu polttoaine ja kiinteä kierrätyspolttoaine luokitellaan jätteeksi, joka on mainittu 
jäteluettelossa koodilla 19 12 10 (palava jäte).
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Tarkistus 334
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Seuraaviin vaarallisiin jätteisiin ei 
sovelleta tämän direktiivin 41 artiklan 
2 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitettuja erityisvaatimuksia.
(a) palavat nestemäiset jätteet mukaan 
lukien direktiivin 98/XXX * ... artiklassa 
määritellyt jäteöljyt edellyttäen, että ne 
täyttävät seuraavat vaatimukset:
(i) polykloorattujen aromaattisten 
hiilivetyjen, esimerkiksi polykloorattujen 
bifenyylien (PCB) tai pentaklooratun 
fenolin (PCP), massapitoisuus ei ole 
suurempi kuin asiaankuuluvassa yhteisön 
lainsäädännössä on säädetty;
(ii) tehollinen lämpöarvo on vähintään 
30 MJ kilogrammaa kohti;
(b) palavat nestemäiset jätteet, jotka eivät 
voi aiheuttaa niiden poltosta suoraan 
syntyvissä savukaasuissa muita kuin 
direktiivin 93/12/ETY 1 artiklan 
1 kohdassa määritellystä kaasuöljystä 
syntyviä päästöjä tai suurempaa 
päästöpitoisuutta kuin tällä tavoin 
määritellyn kaasuöljyn poltosta aiheutuu.

Or. en

Perustelu

Tämän, jätteen poltosta ja rinnakkaispoltosta annettuun yhteisön säädökseen vuodesta 1996 
sisältyneen vaatimuksen poistaminen ei ole perusteltua. 40 prosentin rajoituksella pyritään 
suojelemaan perinteisten polttolaitosten markkinaosuutta rinnakkaispolttolaitosalan 
kehittymisen riskiltä. Käytetyt öljyt eivät ole jätettä, jota tavallisesti käsitellään 
polttolaitoksissa. Näin ollen muutokseen ei ole tarvetta.
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Tarkistus 335
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) edellä olevan 3 artiklan 21 kohdan 
b alakohdassa lueteltuja jätteitä,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jätteenpolttodirektiivissä 2000/76/EY säädetään hyvin tarkasti poikkeuksista ja on olennaista 
pitää ne ennallaan. Nämä poikkeukset voitaisiin yhdistää biomassan määritelmän eräisiin 
osiin, mutta niiden on joka tapauksessa katettava kaikki biomassa. Siksi voi olla parempi 
siirtää ne jälleen 38 artiklaan (niitä ei poisteta kuten vastaavia muutettuja kohtia). Tämä 
tarkistus liittyy saman esittäjän ehdottamaan tarkistukseen 30, joka koskee tarvetta soveltaa 
yhtä ainoaa biomassan määritelmää.

Tarkistus 336
Glenis Willmott

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(iii a) eläinten ruhoista saatu ja 
polttoaineena käytetty tali, kuten siitä on 
säädetty muiden kuin ihmisravinnoksi 
tarkoitettujen eläimistä saatavien 
sivutuotteiden terveyssäännöistä 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 20/2002.

Or. en

Perustelu

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 
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recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
amendment is essential.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 337
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
38 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) jätteiden yhteispolttolaitokset, joiden 
nimellislämpökapasiteetti on pienempi 
kuin 500 kW ja joissa käsitellään 
vuosittain enintään 50 tonnia yrityksen 
omia jätteitä, mikäli nämä laitokset 
kuuluvat kansallisen lainsäädännön 
alaisuuteen ja lupa sisältää polttamista 
koskevia vaatimuksia ja etenkin 
päästörajoja.

Or. de

Perustelu

Jätteiden polttamisen sääntely ja erityisesti lupahakemus, päästörajojen sääntely ja valvonta 
on suunnattu suuremmalle käytettävälle jätemäärälle. Pienten määrien polttaminen on siksi 
jätettävä näiden säännösten ulkopuolelle, ja siihen tulee soveltaa vain 
jätteenkäsittelylaitoksia koskevia yleisiä säännöksiä.
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Tarkistus 338
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
38 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tätä lukua ei sovelleta eläinrasvan 
lämpökäsittelyyn sen saantipaikalla.

Or. de

Perustelu

Eläinrasvaa voidaan sen koostumuksen perusteella verrata lämmitysöljyyn. Direktiivin 
soveltaminen eläinrasvan polttoon ja yhteispolttoon aiheuttaa suhteetonta vaivaa, jota ei 
voida puolustella ympäristönäkökohdilla. Jos eläinrasvaa ei voida käyttää eläinruhojen 
käsittelylaitoksessa, se on lisäksi kuljetettava toisiin laitoksiin.

Tarkistus 339
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) poltto- ja rinnakkaispolttoprosessin 
aikana syntyvä lämpö hyödynnetään niin 
hyvin kuin se on käytännössä mahdollista, 
lämmön-, prosessihöyryn tai sähkön
tuotannon;

(b) poltto- ja rinnakkaispolttoprosessin 
aikana syntyvä lämpö hyödynnetään niin 
hyvin kuin se on käytännössä mahdollista, 
esimerkiksi yhdistetyn lämmön- ja 
energiantuotannon, prosessihöyryn 
tuotannon tai kaukojäähdytyksen tai -
lämmön tuotannon avulla;

Or. en

Perustelu

Uudelleenlaaditun tekstin vaikutus on merkittävä, koska sillä edistetään ainoastaan sähköä 
tuottavia polttolaitoksia, kun edellisessä tekstissä harkittiin ainoastaan "lämpö ja energia" -
vaihtoehtoa. Tämä ei ole energiatehokasta ja edistää polttamista muiden 
ympäristöystävällisempien ja energiatehokkaampien jätteenkäsittelytekniikoiden 
kustannuksella. Yhä useammat laitokset tuottavat tai valmistautuvat tuottamaan 
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kaukojäähdytystä.

Tarkistus 340
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
39 artikla – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) energiatehokkuutta koskevat, 
parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden mukaiset 
vähimmäisvaatimukset täyttyvät,

Or. en

Tarkistus 341
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lueteltava jäteluokat, joiden käsittely on 
sallittu, käyttäen ainakin Euroopan 
jäteluetteloa koskevassa komission 
päätöksessä 2000/532/EY vahvistettuja 
jäteluokkia, jos mahdollista, ja tarvittaessa 
esitettävä tiedot jätteen määrästä kunkin 
jäteluokan osalta;

(a) lueteltava jäteluokat, joiden käsittely on 
sallittu, käyttäen mahdollisuuksien 
mukaan ainakin Euroopan jäteluetteloa 
koskevassa komission päätöksessä 
2000/532/EY vahvistettuja jäteluokkia, jos 
mahdollista, ja tarvittaessa esitettävä tiedot 
jätteen määrästä kunkin jäteluokan osalta;

Or. de

Perustelu

Tarkistus vastaa nykyistä oikeusperustaa. Jäteluettelon sanamukaista huomioon ottamista ei 
pidä vaatia muutetulla sanamuodolla. Kun jätteet lajitellaan jäteluokkiin Euroopan 
jäteluettelon mukaisesti, ei voida ottaa huomioon jätteiden erilaista laatua. Nämä tiedot ovat 
tarpeen parhaan mahdollisen käsittelytavan käyttämiseksi. Lisäksi suunnitteilla on Euroopan 
jäteluettelon tarkistaminen sen puutteiden vuoksi.
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Tarkistus 342
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) lueteltava jäteluokat, joiden käsittely on 
sallittu, käyttäen ainakin Euroopan 
jäteluetteloa koskevassa komission 
päätöksessä 2000/532/EY vahvistettuja 
jäteluokkia, jos mahdollista, ja tarvittaessa 
esitettävä tiedot jätteen määrästä kunkin 
jäteluokan osalta;

(a) lueteltava jäteluokat, joiden käsittely on 
sallittu, käyttäen ainakin Euroopan 
jäteluetteloa koskevassa komission 
päätöksessä 2000/532/EY vahvistettuja 
kuusinumeroisia jäteluokkia, jos 
mahdollista, ja tarvittaessa esitettävä tiedot 
jätteen sallitusta määrästä kunkin 
jäteluokan osalta;

Or. en

Perustelu

Lupamenettelyn on koskettava sangen hyvin määriteltyjä jäteluokkia ja laitoksen 
jätteenkäsittelykapasiteetin kokonaismäärä olisi suhteutettava siihen jätteen enimmäismäärä, 
joka lähetetään kyseiseen laitokseen vuosittain.

Tarkistus 343
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) ilmoitettava laitoksen jätteenpolton tai 
rinnakkaispolton kapasiteetti;

(b) ilmoitettava laitoksen jätteenpolton tai 
rinnakkaispolton kapasiteetti sekä sen 
jätteen vuotuinen enimmäismäärä, joka 
voitaisiin käsitellä polttamalla tai 
rinnakkaispolttamalla;

Or. en

Perustelu

Lupamenettelyn on koskettava sangen hyvin määriteltyjä jäteluokkia ja laitoksen 
jätteenkäsittelykapasiteetin kokonaismäärä olisi suhteutettava siihen jätteen enimmäismäärä, 
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joka lähetetään kyseiseen laitokseen vuosittain.

Tarkistus 344
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
40 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) vaarallisen jätteen pienin ja suurin 
massavirta, sen pienimmät ja suurimmat 
lämpöarvot ja suurimmat sallitut 
pitoisuudet epäpuhtauksille kuten PCB, 
PCP, kloori, fluori, rikki ja raskasmetallit 
sekä muut pilaavat aineet.

(b) jätteiden yhteispolttolaitoksissa jätteen 
pienin ja suurin massavirta, sen pienimmät 
ja suurimmat lämpöarvot ja suurimmat
epäpuhtauksien (esim. PCB, PCP, kloori, 
fluori, rikki ja arseeni) ja raskasmetallien 
(esim. Sb, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Ni, Hg, Zn) 
pitoisuudet.

Or. de

Perustelu

"Epäpuhtauksien" käsite on laaja, ja sitä on konkretisoitava esimerkkien avulla. Samoin 
"raskasmetalleista" on esitettävä esimerkkejä.

Tarkistus 345
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
41 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6. Poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksessa tai 
polttolinjalla ei saa missään olosuhteissa 
jatkaa jätteenpolttoa keskeytymättä yli 
neljää tuntia, jos päästöjen raja-arvot 
ylittyvät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
45 artiklan 4 kohdan c alakohdan 
soveltamista.

6. Poltto- tai rinnakkaispolttolaitoksessa tai 
polttolinjalla ei saa missään olosuhteissa 
jatkaa jätteenpolttoa keskeytymättä yli 
neljää tuntia, jos liitteen VI 3, 4 ja 5 osassa 
vahvistetut päästöjen raja-arvot ylittyvät, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
45 artiklan 4 kohdan c alakohdan 
soveltamista.

Or. en
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Perustelu

Parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät päästörajat ovat ne, jotka odotetaan 
saatavan tuloksena, kun tietyllä alalla sovelletaan jätteenpolttodirektiivissä asetettujen 
päästörajojen saavuttamiseksi tekniikoita, jotka on määritelty vastaavassa 
vertailuasiakirjassa. Tavanomaisesta poikkeavat käyttötilanteet olisi määriteltävä suhteessa 
kyseisiin oikeudellisesti sitoviin päästöjen raja-arvoihin.

Tarkistus 346
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

Häiriön tapahtuessa toiminnanharjoittajan 
on rajoitettava toimintaa tai keskeytettävä 
se mahdollisimman nopeasti, kunnes 
tavanomainen toiminta voi jatkua.

Häiriön tapahtuessa toiminnanharjoittajan 
on rajoitettava toimintaa tai keskeytettävä 
se mahdollisimman nopeasti, kunnes 
tavanomainen toiminta voi jatkua, sekä 
ilmoitettava häiriöstä toimivaltaisille 
viranomaisille mahdollisimman nopeasti.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on oltava tietoisia laitoksen mahdollisista toimintahäiriöistä.

Tarkistus 347
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
45 artikla - 4 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) aina, kun jatkuvat mittaukset osoittavat, 
että jokin päästörajoista ylittyy 
savukaasujen puhdistinlaitteiden häiriöiden 
tai vikojen vuoksi.

(c) aina, kun jatkuvat mittaukset osoittavat, 
että jokin liitteen VI 3, 4 ja 5 osassa 
vahvistetuista päästörajoista ylittyy 
savukaasujen puhdistinlaitteiden häiriöiden 
tai vikojen vuoksi.

Or. en
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Perustelu

Parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät päästörajat ovat ne, jotka odotetaan 
saatavan tuloksena, kun tietyllä alalla sovelletaan jätteenpolttodirektiivissä asetettujen 
päästörajojen saavuttamiseksi tekniikoita, jotka on määritelty vastaavassa 
vertailuasiakirjassa. Tavanomaisesta poikkeavat käyttötilanteet olisi määriteltävä suhteessa 
kyseisiin oikeudellisesti sitoviin päästöjen raja-arvoihin.

Tarkistus 348
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toiminnanharjoittajan on määriteltävä 
kunkin jäteluokan massa komission 
päätöksellä 2000/532/EY hyväksytyn 
Euroopan jäteluettelon mukaisesti ennen 
jätteen hyväksymistä 
jätteenpolttolaitokseen tai jätettä 
käyttävään rinnakkaispolttolaitokseen.

2. Toiminnanharjoittajan on 
mahdollisuuksien mukaan määriteltävä 
kunkin jäteluokan massa komission 
päätöksellä 2000/532/EY hyväksytyn 
Euroopan jäteluettelon mukaisesti ennen 
jätteen hyväksymistä 
jätteenpolttolaitokseen tai jätettä 
käyttävään rinnakkaispolttolaitokseen.

Or. de

Perustelu

Tarkistus vastaa nykyistä oikeusperustaa. Jäteluettelon sanamukaista huomioon ottamista ei 
pidä vaatia muutetulla sanamuodolla. Kun jätteet lajitellaan jäteluokkiin Euroopan 
jäteluettelon mukaisesti, ei voida ottaa huomioon jätteiden erilaista laatua. Nämä tiedot ovat 
tarpeen parhaan mahdollisen käsittelytavan käyttämiseksi. Lisäksi suunnitteilla on Euroopan 
jäteluettelon tarkistaminen sen puutteiden vuoksi.

Tarkistus 349
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) jätteiden yhteispolttolaitoksessa 
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poltettavien jätteiden on täytettävä 
VI liitteessä olevan 9 osan vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Katso tarkistusta VI liitteessä olevaan 9 osaan (uusi). Jotta haitallisten aineiden kuormitusta 
jäämäaineissa ja tuotteissa voitaisiin rajoittaa, käytettäessä jätteitä jätteiden 
yhteispolttolaitoksissa on määritettävä raja-arvot käytettävien jätteiden vähimmäislaadulle ja 
on määritettävä laadunvarmistusta koskevia vaatimuksia.

Tarkistus 350
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
47 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

(5) Toimivaltainen viranomainen voi 
myöntää jätteenpolttolaitoksille tai jätettä 
käyttäville rinnakkaispolttolaitoksille, jotka 
ovat II osan soveltamisalaan kuuluvien 
laitoksen osia ja joissa poltetaan tai 
rinnakkaispoltetaan ainoastaan kyseisessä 
laitoksessa syntyneitä jätteitä, luvan 
poiketa 2, 3 ja 4 kohdan säännöksistä.

(5) Toimivaltainen viranomainen voi 
myöntää jätteenpolttolaitoksille tai jätettä 
käyttäville rinnakkaispolttolaitoksille, 
joissa poltetaan tai rinnakkaispoltetaan 
ainoastaan kyseisessä laitoksessa 
syntyneitä jätteitä, luvan poiketa 2, 3 ja 
4 kohdan säännöksistä.

Or. de

Perustelu

Tarkistus vastaa nykyistä oikeusperustaa. Ei ole selvää, miksi tämä poikkeussäännös koskisi 
vain suuria laitoksia, mutta ei pieniä laitoksia, jotka eivät siis kuulu II lukuun.
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Tarkistus 351
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Polttojätteen määrä ja haitallisuus on 
minimoitava. Silloin, kun tämä on 
asianmukaista, polttojäte on kierrätettävä
välittömästi itse laitoksessa tai sen 
ulkopuolella.

(1) Polttojätteen määrä ja haitallisuus on 
minimoitava. Silloin, kun tämä on 
asianmukaista, polttojäte on käsiteltävä 
välittömästi itse laitoksessa tai sen 
ulkopuolella.

Or. de

Perustelu

Tarkistus kattaa hyödyntämisen ja käsittelyn. Yrityksen sisällä tapahtuva käsittely on joskus 
ympäristösyistä – pitemmän käsittelyn vuoksi – parempi tapa kuin hyödyntäminen laitoksen 
ulkopuolella. Siksi sitä ei pidä sulkea pois.

Tarkistus 352
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
48 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ennen polttojätteen käsittely- tai 
kierrätystapojen määrittämistä on tehtävä 
tarvittavat tutkimukset, jotta voidaan 
selvittää polttojätteiden fysikaaliset ja 
kemialliset ominaisuudet ja 
pilaamispotentiaali. Näiden testien on 
koskettava jätteen liukoisen jakeen ja 
raskasmetallien liukoisen jakeen 
kokonaismäärää.

(3) Ennen polttojätteen käsittely- tai 
kierrätystapojen määrittämistä on tehtävä 
tarvittavat tutkimukset, jotta voidaan 
selvittää polttojätteiden fysikaaliset ja 
kemialliset ominaisuudet ja 
pilaamispotentiaali.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksen mukaan testit rajoittuvat eluaattipitoisuuksien määrittämiseen. Tämä 
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eluaattitesti on tehtävä joka tapauksessa jatkokäsittelystä riippumatta. Koska on olemassa 
käsittelytapoja, joissa merkityksellisiä ovat esimerkiksi vain kokonaispitoisuudet mutta eivät 
eluaattipitoisuudet – esimerkiksi savun mukana kulkeutuvan tuhkan hyödyntämisessä –
kohdan viimeinen virke on poistettava. Poistamisella varmistettaisiin, että seuraavia 
käsittelymenetelmiä koskevat testit – toisin sanoen käsittelymenettelyn kulloisiakin 
vaatimuksia vastaavasti – on tehtävä.

Tarkistus 353
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) ”olemassa olevalla laitoksella” 
toimivaa laitosta ;, jolle on myönnetty 
lupa ennen 1 päivää huhtikuuta 2001 tai 
joka on toimittanut täydellisen 
lupahakemuksen ennen 1 päivää 
huhtikuuta 2001, edellyttäen, että 
mainitun laitoksen toiminta käynnistyi 
viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2002;

Poistetaan.

Or. pl

Perustelu

Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa annettu "laitoksen" määritelmä on täysin asianmukainen. 
Tätä uutta määritelmää ei näin ollen tarvita, semminkin kun se kattaa olemassa olevat 
laitokset.

Tarkistus 354
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) ”orgaanisella yhdisteellä” yhdistettä, 
joka sisältää alkuaineista ainakin hiiltä ja 
yhtä tai useampaa seuraavista: vety, 
halogeeni, happi, rikki, fosfori, pii tai 
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typpi, lukuun ottamatta hiilen oksideja ja 
epäorgaanisia karbonaatteja ja 
bikarbonaatteja,

Or. en

Perustelu

Tämä määritelmä olisi sijoitettava 3 artiklan sijasta 52 artiklaan syistä, jotka on annettu 3 
artiklaa koskevan tarkistusehdotuksen yhteydessä.

Tarkistus 355
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 b) "haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä" 
orgaanista yhdistettä, jonka höyrynpaine 
293,15 K:n lämpötilassa on vähintään 
0,01 kPa tai jolla on vastaava haihtuvuus 
tietyissä käyttöolosuhteissa.

Or. en

Perustelu

Nämä määritelmät olisi sijoitettava 3 artiklan sijasta 52 artiklaan syistä, jotka on annettu 3 
artiklaa koskevan tarkistusehdotuksen yhteydessä.

Tarkistus 356
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 c) "orgaanisella liuottimella” mitä 
hyvänsä haihtuvaa orgaanista yhdistettä, 
jota käytetään sellaisenaan tai yhdessä 
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muiden aineiden kanssa ilman, että siinä 
tapahtuu kemiallisia muutoksia mihin 
tahansa seuraavista:
(a) raaka-aineiden, tuotteiden tai 
jäteaineiden liuottamiseen;
(b) puhdistusaineena epäpuhtauksien 
liuottamiseen;
(c) liuotteena,
(d) dispergointiväliaineena;
(e) viskositeetin säätäjänä;
(f) pintajännityksen poistajana;
(g) pehmittimenä;
(h) säilöntäaineena.

Or. en

Perustelu

Nämä määritelmät olisi sijoitettava 3 artiklan sijasta 52 artiklaan syistä, jotka on annettu 3 
artiklaa koskevan tarkistusehdotuksen yhteydessä.

Tarkistus 357
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
52 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

(11) ”uudelleenkäytöllä” laitoksesta 
talteenotettujen orgaanisten liuottimien 
käyttöä teknisiin tai kaupallisiin 
tarkoituksiin, myös polttoaineeksi, mutta ei 
kuitenkaan tällaisen talteenotetun 
orgaanisen liuottimen loppusijoitusta 
jätteenä;

(11) ” uudelleenkäytöllä” laitoksesta 
talteenotettujen orgaanisten liuottimien 
käyttöä teknisiin tai kaupallisiin 
tarkoituksiin, mutta ei kuitenkaan tällaisen 
talteenotetun orgaanisen liuottimen 
loppusijoitusta jätteenä;

Or. en
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Perustelu

Hiljan jätepuitedirektiivissä hyväksytyn hierarkian mukaan se käsite, joka pitäisi määritellä 
on "hyödyntäminen polttamalla", ei "uudelleenkäyttö".

Tarkistus 358
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
54 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Poiketen 1 kohdan a alakohdasta, jos 
toiminnanharjoittaja osoittaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle, että 
yksittäisen laitoksen ei ole teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollista noudattaa 
hajapäästöjä koskevaa raja-arvoa, 
toimivaltainen viranomainen voi antaa 
luvan ylittää raja-arvot edellyttäen, että 
tästä ei ole odotettavissa merkittäviä 
vaaroja ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle ja että toiminnanharjoittaja 
osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, 
että laitoksessa käytetään parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa.

2. Poiketen 1 kohdan a alakohdasta, jos 
toiminnanharjoittaja osoittaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle, että 
yksittäisen laitoksen ei ole teknisesti ja 
taloudellisesti mahdollista noudattaa 
hajapäästöjä koskevaa raja-arvoa, 
toimivaltainen viranomainen voi antaa 
luvan ylittää raja-arvot edellyttäen, että 
tästä ei ole odotettavissa merkittäviä 
vaaroja ihmisten terveydelle tai 
ympäristölle ja että toiminnanharjoittaja 
osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle, 
että laitoksessa käytetään parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa ja 
noudatetaan täysimääräisesti 
työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden 
suojelemisesta työpaikalla esiintyviin 
kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 
annetun direktiivin 1998/24/EY 
säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Laitoksen päästörajoja koskevien poikkeusten salliminen voi aiheuttaa ongelmia 
työntekijöiden terveyden suojelun suhteen, siksi toimivaltaisen viranomaisen olisi kyseisiä 
poikkeuksia myöntäessään otettava huomioon myös direktiivin 98/24 säännökset ja päätöksen 
olisi perustuttava ainoastaan teknisiin syihin.
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Tarkistus 359
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
57 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä 8 artiklassa 
säädetään, jäsenvaltiot voivat päättää, että 
toiminnanharjoittajan on toimitettava 
kertomus ainoastaan toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnön perusteella.

Or. en

Perustelu

Voimassa olevan direktiivin 1999/13/EY 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot voivat 
ottaa toiminnanharjoittajan osalta käyttöön velvoitteen, jonka mukaan tämän on toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle noudattamisen valvomiseen tarvittavat tiedot vain 
pyydettäessä. Tämäntapaisen joustavuuden salliminen on kohtuullinen ja voimassa pidettävä
yksinkertaistaminen luvussa V käsiteltyjen laitosten toiminnanharjoittajia ajatellen, ottaen 
huomioon, että kyseiset laitokset ovat usein pk-yrityksiä. Tämä 57 artiklaa koskeva tarkistus 
voidaan hyväksyä työjärjestyksen 80 a artiklan mukaisesti, koska ehdotettu kohta liittyy 
läheisesti komission ehdotukseen vuotuisesta vaatimustenmukaisuuskertomuksesta (8 artikla), 
joka koskee myös luvussa 5 tarkoitettujen laitosten toiminnanharjoittajia.

Tarkistus 360
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
59 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tiedot olisi saatettava ajan tasalle ja 
julkistettava Internetissä EU:n virallisilla 
kielillä.

Or. en

Perustelu

Århusin yleissopimuksen mukaisesti ja ottaen huomioon muiden asiaan liittyvien tietojen ja 
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kertomusten saatavuus Internetissä, mitä on vaadittu muissa tätä direktiiviä koskevissa 
tarkistuksissa, nämä tiedot olisi pidettävä ajan tasalla ja ilmoitettava kansalaisille Internetin 
välityksellä.

Tarkistus 361
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 55 artiklassa tarkoitettujen ja 
lupa- tai rekisteröintiedellytysten mukaisen 
päästöjen tarkkailun tulosten, jotka ovat 
toimivaltaisen viranomaisen hallussa, on 
oltava yleisön saatavilla.

2. Edellä 55 artiklassa tarkoitettujen ja 
lupa- tai rekisteröintiedellytysten mukaisen 
päästöjen tarkkailun tulosten, jotka ovat 
toimivaltaisen viranomaisen hallussa, on 
oltava yleisön saatavilla muun muassa 
Internetissä.

Or. pl

Perustelu

Internet on yksinkertaisin ja helpoin tapa tiedottaa yleisölle.

Tarkistus 362
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
komission saataville saatetaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa koskevat tiedot 
ja edustavat tiedot päästöistä ja muista 
ympäristövaikutuksista sekä tiedot 
päästöjen raja-arvoista, parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta ja 
15 ja 16 artiklan mukaisesti myönnetyistä 
poikkeuksista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
komission ja yleisön saataville saatetaan 
pysyvästi tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa koskevat tiedot ja 
edustavat tiedot laitosten kapasiteeteista, 
päästöistä ja muista ympäristövaikutuksista 
sekä tiedot päästöjen raja-arvoista, parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta ja 
15 ja 16 artiklan mukaisesti myönnetyistä 
poikkeuksista.

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ja Jäsenvaltioiden on kehitettävä ja 
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säännöllisesti ajantasaistettava kansalliset 
tietojärjestelmät, jotta ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat 
saatavilla sähköisessä muodossa.

säännöllisesti ajantasaistettava kansalliset 
tietojärjestelmät, jotta ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat 
pysyvästi yleisön saatavilla sähköisessä 
muodossa, ottaen huomioon 
ohjeasiakirjan tietojen keräämisen ja 
välittämisen parantamiseksi tavalla, joka 
auttaa tekemään käyttökelpoisia 
päätelmiä parhaista käytettävissä olevista 
tekniikoista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki 35, 43, 55 ja 65 artiklassa 
tarkoitettujen päästöjen ja ympäristön 
tarkkailujen tulokset saatetaan 
29 artiklan 2 kohdassa mainitun 
tietojenvaihdon saataville.

Or. en

Perustelu

Jotta todellista tilannetta voidaan arvioida objektiivisesti BREF-asiakirjojen laatijoiden on 
voitava tehdä parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevia johtopäätöksiä luotettavista 
tiedoista, jotka jäsenvaltiot ovat saaneet tämän direktiivin mukaisen seurannan avulla. Koska 
jäsenvaltioilla on kyseiset tiedot sähköisessä muodossa, ne olisi julkistettava: 
tiedonvaihtofoorumi hyväksyi äskettäin "ohjeasiakirjan", johon tietojen muodon ja sisällön 
olisi pohjauduttava.

Tarkistus 363
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
komission saataville saatetaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa koskevat tiedot 
ja edustavat tiedot päästöistä ja muista 
ympäristövaikutuksista sekä tiedot 
päästöjen raja-arvoista, parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta ja 
15 ja 16 artiklan mukaisesti myönnetyistä 
poikkeuksista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
komission ja yleisön saataville saatetaan 
järjestelmällisesti tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa koskevat tiedot ja 
edustavat tiedot laitosten kapasiteeteista, 
päästöistä ja muista ympäristövaikutuksista 
sekä tiedot päästöjen raja-arvoista, parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta ja 
15 ja 16 artiklan mukaisesti myönnetyistä 
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poikkeuksista.
Jäsenvaltioiden on kehitettävä ja 
säännöllisesti ajantasaistettava kansalliset 
tietojärjestelmät, jotta ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat 
saatavilla sähköisessä muodossa.

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ja 
säännöllisesti ajantasaistettava kansalliset 
tietojärjestelmät, jotta ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat yleisön 
saatavilla sähköisessä muodossa, ottaen 
huomioon ohjeasiakirjan tietojen 
keräämisen ja välittämisen 
parantamiseksi tavalla, joka auttaa 
tekemään käyttökelpoisia päätelmiä 
parhaista käytettävissä olevista 
tekniikoista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki päästöjen tarkkailun tulokset 
saatetaan 29 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun tietojenvaihdon saataville.

Or. en

Perustelu

Euroopan epäpuhtauspäästörekisteri (EPER) / epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva 
eurooppalainen rekisteri (EPRTR) julkistaa vuosittain tiedot kunkin laitoksen 
kokonaispäästöistä, mutta niistä on kansalaisille hyötyä vain, jos niiden yhteydessä mainitaan 
tieto laitosten kapasiteetista, jotta voidaan päätellä IPPC-direktiivin mukaiset tuotekohtaiset 
päästötasot. Laitoskohtaisten päästöraja-arvojen julkaiseminen antaa yleisölle 
mahdollisuuden tarkistaa, sovelletaanko normeja laajalti EU:ssa.

Tarkistus 364
Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
komission saataville saatetaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa koskevat tiedot 
ja edustavat tiedot päästöistä ja muista 
ympäristövaikutuksista sekä tiedot 
päästöjen raja-arvoista, parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta ja 
15 ja 16 artiklan mukaisesti myönnetyistä 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
komission saataville saatetaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa koskevat tiedot 
ja edustavat tiedot päästöistä ja muista 
ympäristövaikutuksista sekä tiedot 
päästöjen raja-arvoista, parhaan 
käyttökelpoisen tekniikan soveltamisesta 
15 ja 16 artiklan mukaisesti sekä 
16 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
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poikkeuksista. myönnetyistä poikkeuksista, mukaan 
lukien luettelo asianomaisista laitoksista 
ja niiden päästötasoista verrattuina 
parhaisiin käytettävissä oleviin 
tekniikoihin.

Or. en

Perustelu

Poikkeukset olisi rajattava mahdollisimman tarkoin.

Tarkistus 365
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava tiedot 
16 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
myönnetyistä poikkeuksista, mukaan 
lukien luettelo asianomaisista laitoksista 
ja niiden päästötasoista verrattuina 
parhaisiin käytettävissä oleviin 
tekniikoihin.

Or. en

Perustelu

Jotta komissio saa käyttöönsä kaikki tarvittavat välineet seuratakseen direktiivin 
noudattamista ja etenkin arvioidakseen, miten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevia poikkeuksia on sovellettu, on tarpeen edellyttää, että jäsenvaltiot toimittavat 
kyseiseen mahdollisuuteen turvautumista koskevat erityistiedot. Lisäksi jäsenvaltioiden 
toimittamat tiedot parhaan käytettävissä olevan tekniikan käytöstä ja päästötasoista palvelee 
myös BREF-asiakirjojen tarkistamista. Täytäntöönpanosta olisi toimitettava 
yhteenvetoraportteja, jotta varmistetaan asianmukainen tiedottaminen kansalaisille.
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Tarkistus 366
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut 
tiedot on toimitettava muodossa, jota on 
määrä käyttää 14 artiklassa tarkoitetun 
tiedonvaihdon yhteydessä.

Or. en

Perustelu

Jotta komissio saa käyttöönsä kaikki tarvittavat välineet seuratakseen direktiivin 
noudattamista ja etenkin arvioidakseen, miten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevia poikkeuksia on sovellettu, on tarpeen edellyttää, että jäsenvaltiot toimittavat 
kyseiseen mahdollisuuteen turvautumista koskevat erityistiedot. Lisäksi jäsenvaltioiden 
toimittamat tiedot parhaan käytettävissä olevan tekniikan käytöstä ja päästötasoista palvelee 
myös BREF-asiakirjojen tarkistamista. Täytäntöönpanosta olisi toimitettava 
yhteenvetoraportteja, jotta varmistetaan asianmukainen tiedottaminen kansalaisille.

Tarkistus 367
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ja 
säännöllisesti ajantasaistettava kansalliset 
tietojärjestelmät, jotta ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat 
saatavilla sähköisessä muodossa.

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ja 
säännöllisesti ajantasaistettava kansalliset 
tietojärjestelmät, jotta ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat 
saatavilla sähköisessä muodossa. 
Jäsenvaltioiden on saatettava 
kansalaisten saataville yhteenveto 
toimitetuista tiedoista.

Or. en
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Perustelu

Jotta komissio saa käyttöönsä kaikki tarvittavat välineet seuratakseen direktiivin 
noudattamista ja etenkin arvioidakseen, miten parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevia poikkeuksia on sovellettu, on tarpeen edellyttää, että jäsenvaltiot toimittavat 
kyseiseen mahdollisuuteen turvautumista koskevat erityistiedot. Lisäksi jäsenvaltioiden 
toimittamat tiedot parhaan käytettävissä olevan tekniikan käytöstä ja päästötasoista palvelee 
myös BREF-asiakirjojen tarkistamista. Täytäntöönpanosta olisi toimitettava 
yhteenvetoraportteja, jotta varmistetaan asianmukainen tiedottaminen kansalaisille.

Tarkistus 368
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Selvitykseen on myös sisällyttävä 
vertailutiedot laitosten ominaispäästöistä 
verrattuna parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevien asiakirjojen 
mukaisiin päästötasoihin.

Or. fi

Tarkistus 369
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
67 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 370
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
68 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio mukauttaa tarvittaessa vuoden 
kuluessa asiaan liittyvän parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevan 
vertailuasiakirjan valmiiksi saattamisesta 
pitääkseen parhaat käytettävissä olevat 
tekniikat ajantasaisina liitteessä V olevaa 
1 ja 2 osaa, liitteessä VI olevaa 3, 4, ja 
5 osaa, liitteessä VII olevaa 2, 3 ja 4 osaa 
sekä liitteessä VIII olevaa 1 ja 3 osaa 
vahvistamalla tarpeen mukaan tiukempia 
päästörajoja, joita sovelletaan päästöjen 
rajoittamista koskevina 
vähimmäisvaatimuksina.
Komissio vahvistaa vuoden kuluessa 
29 artiklassa tarkoitetun tietojenvaihdon 
valmiiksi saattamisesta ja parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevan 
vertailuasiakirjan perusteella päästöjen 
raja-arvot, joita sovelletaan 
vähimmäisvaatimuksina tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluvien, muiden kuin 
ensimmäisessä kohdassa mainittujen 
toimintojen ja laitosten osalta. Kyseiset 
vähimmäisvaatimukset on kohdistettava 
asianomaisten toimintojen ja laitosten 
merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin ja 
niiden on oltava yhdenmukaiset 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuissa 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa kuvatuilla 
parhailla käytettävissä olevilla tekniikoilla 
saavutettavissa olevien päästötasojen 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisessa turvaverkolla vahvistetaan EU:n laajuiset alakohtaiset 
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vähimmäisvaatimukset ja huolehditaan tärkeän vähimmäissuojan tarjoamisesta parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden kehnon täytäntöönpanon jatkumista vastaan sekä sitä 
vastaan, että jäsenvaltiot ja teollisuusalat voivat saada epäoikeudenmukaista taloudellista 
etua edellä mainitun puutteellisen täytäntöönpanon johdosta. Siksi vähimmäisvaatimukset 
olisi ulotettava muille aloille selkeän aikataulun mukaisesti tämän direktiivin tultua voimaan.
Eurooppalaisen turvaverkon pitäisi perustua teknisiin näkökohtiin, jotka pohjautuvat 
parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla saavutettaviin tuloksiin, ja kyseisiin 
vähimmäisvaatimuksiin sisältyvien tavoitteiden kunnianhimoisuutta ei pitäisi vesittää 
minkään politisoidun prosessin avulla.

Tarkistus 371
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
68 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio mukauttaa liitteessä V olevan 
3 ja 4 osan, liitteessä VI olevan 1, 2, 6, 7 ja 
8 osan, liitteessä VII olevan 5, 6, 7 ja 
8 osan sekä liitteessä VIII olevan 2 ja
4 osan tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Komissio mukauttaa liitteessä V olevan 3 
ja 4 osan, liitteessä VI olevan 1, 2, 6, 7 ja 8 
osan, liitteessä VII olevan 5, 6, 7 ja 8 osan 
sekä liitteessä VIII olevan 2, 4 ja 5 osan 
tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Or. en

Perustelu

Eurooppalaisessa turvaverkolla vahvistetaan EU:n laajuiset alakohtaiset 
vähimmäisvaatimukset ja huolehditaan tärkeän vähimmäissuojan tarjoamisesta parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden kehnon täytäntöönpanon jatkumista vastaan sekä sitä 
vastaan, että jäsenvaltiot ja teollisuusalat voivat saada epäoikeudenmukaista taloudellista 
etua edellä mainitun puutteellisen täytäntöönpanon johdosta. Siksi vähimmäisvaatimukset 
olisi ulotettava muille aloille selkeän aikataulun mukaisesti tämän direktiivin tultua voimaan.
Eurooppalaisen turvaverkon pitäisi perustua teknisiin näkökohtiin, jotka pohjautuvat 
parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla saavutettaviin tuloksiin, ja kyseisiin 
vähimmäisvaatimuksiin sisältyvien tavoitteiden kunnianhimoisuutta ei pitäisi vesittää 
minkään politisoidun prosessin avulla.
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Tarkistus 372
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
68 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio mukauttaa liitteessä V olevan 
3 ja 4 osan, liitteessä VI olevan 1, 2, 6, 7 
ja 8 osan, liitteessä VII olevan 5, 6, 7 ja 
8 osan sekä liitteessä VIII olevan 2 ja 
4 osan tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Komissio mukauttaa liitteen V, VI, VII ja 
VIII tieteen ja tekniikan kehitykseen

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella ulotetaan valvonnan käsittävä sääntelymenettely liitteiden kaikkiin osiin sen 
varmistamiseksi, että ne voidaan pitää tehokkaasti ajan tasalla tieteen ja tekniikan kehityksen 
huomioon ottamiseksi.

Tarkistus 373
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
68 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

68 a artikla
Vähimmäisvaatimukset

1. Päästöjen rajoittamista koskevia 
vähimmäisvaatimuksia (päästöjen raja-
arvoja) ja valvontaa ja sääntöjen 
noudattamista koskevia vaatimuksia 
voidaan asettaa, mikäli voidaan osoittaa, 
että kyseisten vähimmäisvaatimusten 
avulla ihmisten terveyden ja ympäristön 
suojelun taso paranee.
Arvioidessa vähimmäisvaatimusten 
asettamisen tarpeellisuutta on otettava 
huomioon asianomaisten teollisten 
toimintojen ympäristövaikutukset sekä 
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parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden sovellettavuusaste kyseisissä 
toiminnoissa.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia, 
päätetään 69 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
2. Kyseiset vähimmäisvaatimukset on 
kohdistettava asianomaisten toimintojen 
merkittävimpiin ympäristövaikutuksiin ja 
ne on asetettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella lisätään komitologiamenettelyllä vahvistettaville vähimmäisvaatimuksille 
omistettu artikla (vastaavat säännökset sisältyvät hiljan hyväksyttyyn jätepuitedirektiiviin). 
Tämä tarkistus ehdotetaan esittelijän ehdottaman Eurooppalaista turrvaverkkoa koskevan 
tarkistuksen sijaan. Tätä sovelletaan vain, kun ympäristönsuojelua on tarpeen tehostaa 
lainsäädännön täytäntöönpanosta ja parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden 
käyttöönottoasteesta saatujen kokemusten perusteella. Kyse on tehokkaasta välineestä 
parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden täytäntöönpanon tukemiseksi tapauksissa, joissa 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien uusien vaatimusten toteuttaminen ei olisi 
asianmukaista.

Tarkistus 374
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
70 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
seuraamukset, joita sovelletaan tämän 
direktiivin nojalla annettujen kansallisten 
säännösten rikkomiseen. Näin säädettyjen 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
säännökset komissiolle viimeistään 

Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
"saastuttaja maksaa" -periaatteen ja 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 
seuraamukset, joita sovelletaan tämän 
direktiivin nojalla annettujen kansallisten 
säännösten rikkomiseen. Näin säädettyjen 
seuraamusten on oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia. 
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[päivä/kuukausi/vuosi (esimerkiksi 
1 päivänä tammikuuta 2011)] sekä niiden 
mahdollisista myöhemmistä muutoksista 
mahdollisimman pian.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä 
säännökset komissiolle viimeistään 
[päivä/kuukausi/vuosi (esimerkiksi 
1 päivänä tammikuuta 2011)] sekä niiden 
mahdollisista myöhemmistä muutoksista 
mahdollisimman pian.

Or. pl

Tarkistus 375
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
72 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kumotaan direktiivi 2001/80/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä 
IX olevassa A osassa mainituilla 
säädöksillä, 1 päivästä tammikuuta 2016, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä IX 
olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, 
joiden kuluessa niiden on saatettava 
mainitut direktiivit osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

2. Kumotaan direktiivi 2001/80/EY, 
sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä 
IX olevassa A osassa mainituilla 
säädöksillä, 1 päivästä tammikuuta 2014, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä IX 
olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, 
joiden kuluessa niiden on saatettava 
mainitut direktiivit osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sovellettava niitä.

Or. en

Perustelu

Suurten polttolaitosten osalta ei ole tarpeen viivyttää kumoamista kahdella vuodella; tarkistus 
liittyy ehdotettuun 73 artiklan 3 kohdan poistamiseen.

Tarkistus 376
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä I olevan 1 osan 2 kohdassa, 1. Liitteessä I olevan 1 osan 2 kohdassa, 
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1 osan 3 kohdassa, 1 osan 4 kohdassa, 
2 osan 1–4 kohdassa, 2 osan 5 kohdan a ja 
b alakohdassa, 2 osan 6 kohdassa, 3 osassa, 
4 osan 1–6 kohdassa, 5 osan 1 kohdassa, 
5 osan 2 kohdassa, 5 osan 3 kohdan a ja 
b kohdassa, 5 osan 4 kohdassa, 6 osan 
1 kohdan a ja b alakohdassa, 6 osan 
2-5 kohdassa, 6 osan 6 kohdan b ja 
c alakohdassa, 6 osan 7 kohdassa ja 6 osan 
8 kohdassa tarkoitettujen laitosten sekä 
1 osan 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten, 
joiden mitattu lämpöteho on alle 50 MW ja 
6 osan 6 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen laitosten, joissa on alle 
40 000 siipikarjapaikkaa ja jotka olivat 
toiminnassa ennen 71 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua päivämäärää, osalta 
jäsenvaltioiden on sovellettava 71 artiklan 
1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä lakeja, 
asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä 
[päivä/kuukausi/vuosi (esimerkiksi 
1 päivästä tammikuuta 2014 eli 3 vuoden
kuluttua voimaantulosta)].

1 osan 3 kohdassa, 1 osan 4 kohdassa, 
2 osan 1–4 kohdassa, 2 osan 5 kohdan a ja 
b alakohdassa, 2 osan 6 kohdassa, 1 osassa, 
4 osan 1–6 kohdassa, 5 osan 1 kohdassa, 
5 osan 2 kohdassa, 5 osan 3 kohdan a ja 
b kohdassa, 5 osan 4 kohdassa, 6 osan 
1 kohdan a ja b alakohdassa, 6 osan 
2-5 kohdassa, 6 osan 6 kohdan b ja 
c alakohdassa, 6 osan 7 kohdassa ja 6 osan 
8 kohdassa tarkoitettujen laitosten sekä 
1 osan 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten, 
joiden mitattu lämpöteho on alle 20 MW ja 
6 osan 6 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen laitosten, joissa on alle 
36 000 siipikarjapaikkaa ja jotka olivat 
toiminnassa ennen 71 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua päivämäärää, osalta 
jäsenvaltioiden on sovellettava 71 artiklan 
1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä lakeja, 
asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä 
[päivä/kuukausi/vuosi (esimerkiksi 
1 päivästä tammikuuta 2012 eli 1 vuoden
kuluttua voimaantulosta)].

Or. en

Perustelu

Suurten polttolaitosten ja muiden lueteltujen laitosten osalta on säännösten 
voimaantulopäivää aikaistettava kahdella vuodella. IPPC-direktiivi hyväksyttiin vuonna 1996 
ja se oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 30. lokakuuta 1999 mennessä, kun 
kaikilla olemassa olevilla laitoksilla oli aikaa 30. lokakuuta 2007 asti alkaa noudattaa 
direktiiviä täysimääräisesti. Jäsenvaltioilla on ollut 11 vuotta aikaa sopeutua tähän 
lainsäädäntöön. Kun tähän uudelleenlaadittuun tekstiin ei sisälly merkittäviä muutoksia ja 
osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista koskevia vaatimuksia kansallisella tasolla, on 
asianmukaista asettaa osaksi kansallista lainsäädäntöä ottamisen ensimmäiseksi 
määräpäiväksi 1. tammikuuta 2012.
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Tarkistus 377
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteessä I olevan 2 osan 5 kohdan 
c alakohdassa, 5 osan 3 kohdan c, d ja 
e alakohdassa, 6 osan 1 kohdan 
c alakohdassa, 6 osan 9 alakohdassa ja 
6 osan 10 alakohdassa tarkoitettujen 
laitosten sekä 1 osan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitosten, joiden mitattu 
lämpöteho on alle 50 MW ja 6 osan 
6 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
laitosten, joissa on alle 40 000
siipikarjapaikkaa ja jotka olivat 
toiminnassa ennen 71 artiklan 1 kodhassa 
tarkoitettua päivämäärää, osalta 
jäsenvaltioiden on sovellettava 71 artiklan 
1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä lakeja, 
asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä 
[päivä/kuukausi/vuosi (esimerkiksi 
1 päivästä heinäkuuta 2015 eli 4,5 vuotta
voimaantulosta)].

2. Liitteessä I olevan 2 osan 5 kohdan 
c alakohdassa, 5 osan 3 kohdan c, d ja 
e alakohdassa, 6 osan 1 kohdan 
c alakohdassa, 6 osan 9 alakohdassa ja 
6 osan 10 alakohdassa tarkoitettujen 
laitosten sekä 1 osan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitosten, joiden mitattu 
lämpöteho on alle 50 MW ja 6 osan 
6 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
laitosten, joissa on alle 36 000
siipikarjapaikkaa ja jotka olivat 
toiminnassa ennen 71 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua päivämäärää, osalta 
jäsenvaltioiden on sovellettava 71 artiklan 
1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä lakeja, 
asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä 
[päivä/kuukausi/vuosi (esimerkiksi 
1 päivästä heinäkuuta 2013 eli 2,5 vuotta
voimaantulosta)].

Or. en

Perustelu

Suurten polttolaitosten ja muiden lueteltujen laitosten osalta on säännösten 
voimaantulopäivää aikaistettava kahdella vuodella. IPPC-direktiivi hyväksyttiin vuonna 1996 
ja se oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 30. lokakuuta 1999 mennessä, kun 
kaikilla olemassa olevilla laitoksilla oli aikaa 30. lokakuuta 2007 asti alkaa noudattaa 
direktiiviä täysimääräisesti. Jäsenvaltioilla on ollut 11 vuotta aikaa sopeutua tähän 
lainsäädäntöön. Kun tähän uudelleenlaadittuun tekstiin ei sisälly merkittäviä muutoksia ja 
osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista koskevia vaatimuksia kansallisella tasolla, on 
asianmukaista asettaa osaksi kansallista lainsäädäntöä ottamisen ensimmäiseksi 
määräpäiväksi 1. tammikuuta 2012.
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Tarkistus 378
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liitteen III soveltamisalaan kuuluvien 
polttolaitosten osalta jäsenvaltioiden on 
sovellettava 71 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti hyväksyttyjä lakeja, asetuksia 
ja hallinnollisia määräyksiä 1 päivästä 
tammikuuta 2016.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivi olisi pantava täytäntöön samalla tavoin kuin muidenkin laitosten osalta.

Tarkistus 379
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liitteen III soveltamisalaan kuuluvien 
polttolaitosten osalta jäsenvaltioiden on 
sovellettava 71 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti hyväksyttyjä lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä 1 päivästä 
tammikuuta 2016.

3. Liitteen III soveltamisalaan kuuluvien 
polttolaitosten osalta jäsenvaltioiden on 
sovellettava 71 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti hyväksyttyjä lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä 1 päivästä 
tammikuuta 2014.

Or. en

Perustelu

Suurten polttolaitosten ja muiden lueteltujen laitosten osalta on säännösten 
voimaantulopäivää aikaistettava kahdella vuodella. IPPC-direktiivi hyväksyttiin vuonna 1996 
ja se oli saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä 30. lokakuuta 1999 mennessä, kun 
kaikilla olemassa olevilla laitoksilla oli aikaa 30. lokakuuta 2007 asti alkaa noudattaa 
direktiiviä täysimääräisesti. Jäsenvaltioilla on ollut 11 vuotta aikaa sopeutua tähän 
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lainsäädäntöön. Kun tähän uudelleenlaadittuun tekstiin ei sisälly merkittäviä muutoksia ja 
osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista koskevia vaatimuksia kansallisella tasolla, on 
asianmukaista asettaa osaksi kansallista lainsäädäntöä ottamisen ensimmäiseksi 
määräpäiväksi 1. tammikuuta 2012.

Tarkistus 380
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Liitteen III soveltamisalaan kuuluvien 
polttolaitosten osalta jäsenvaltioiden on 
sovellettava 71 artiklan 1 kohdan
mukaisesti hyväksyttyjä lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä 1 päivästä 
tammikuuta 2016.

3. Tämän direktiivin 33 artiklan 3 kohdan 
ja liitteeseen V kuuluvan 2 osan 
soveltamisalaan kuuluvien polttolaitosten 
osalta jäsenvaltioiden on sovellettava 
71 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjä lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä 1 päivästä 
tammikuuta 2016.

Tämän direktiivin 33 artiklan 2 kohdan ja 
liitteeseen V kuuluvan 1 osan 
soveltamisalaan kuuluvien polttolaitosten 
osalta jäsenvaltioiden on sovellettava 
71 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
hyväksyttyjä lakeja, asetuksia ja 
hallinnollisia määräyksiä 1 päivästä 
tammikuuta 2020.

Or. en

Perustelu

Euroopan energiavalikoiman ja -kysynnän tulevaisuudennäkymät ovat epäselvät useista 
syistä, kuten kansallisista päästörajoista annetun direktiivin kehityksestä, EU:n 
päästökauppajärjestelmän tarkistuksesta ja hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 
koskevasta direktiivistä. Energia-alan olennaisimpia tehtäviä on järjestää siirtyminen 
vähähiiliseen energiavalikoimaan, mikä prosessi edellyttää uusia investointeja ja tietyn osan 
kapasiteetista käytöstä poistamista. Siksi on välttämätöntä, että uudessa direktiivissä 
teollisuuden päästöistä käsitellään aikataulukysymystä ilman, että nykyisille, oletettavasti 
suljettaville laitoksille aiheutetaan lisäkustannuksia.
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Tarkistus 381
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jätettä rinnakkaispolttavien 
polttolaitosten on sovellettava liitteessä VI 
olevan 4 osan 3 kohdan 1 alakohtaa 
31 päivään joulukuuta 2015.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivi olisi pantava täytäntöön samalla tavoin kuin muidenkin laitosten osalta.
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