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Tarkistus 382
Robert Sturdy

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa 1 osan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitosten yhteenlaskettua 
mitattua lämpötehoa, näihin laskelmiin 
otetaan mukaan terveydenhuoltolaitosten 
polttolaitosten osalta ainoastaan niiden 
normaali käyttökapasiteetti.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella tunnustetaan sairaaloiden tarve suureen varakapasiteettiin, joka on 
elintärkeää potilaiden hoidon varmistamiseksi voimakatkoksen aikana. Tällä vältetään myös 
rankaisemasta sairaaloita niiden potentiaalisista päästöistä todellisten päästöjen sijaan.

Tarkistus 383
Glenis Willmott

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa 1 osan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitosten yhteenlaskettua 
mitattua lämpötehoa, näihin laskelmiin 
otetaan mukaan terveydenhuoltolaitosten 
polttolaitosten osalta ainoastaan niiden 
normaali käyttökapasiteetti.

Or. en
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Perustelu

Tällä tarkistuksella tunnustetaan sairaaloiden tarve suureen varakapasiteettiin, joka on 
elintärkeää potilaiden hoidon varmistamiseksi voimakatkoksen aikana. Tällä vältetään myös 
rankaisemasta sairaaloita niiden potentiaalisista päästöistä todellisten päästöjen sijaan.

Tarkistus 384
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – johdanto-osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa 1 osan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitosten yhteenlaskettua 
mitattua lämpötehoa, näihin laskelmiin ei 
otetan mukaan polttolaitoksia, joiden 
mitattu lämpöteho on alle 50 MW ja joita 
käytetään enintään 350 tuntia vuodessa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Polttolaitokset, joiden mitattu lämpöteho on 3–50 MW, olisi otettava huomioon, laskettaessa 
yhteen kapasiteetteja sen määrittelemäksi, ylittävätkö nämä polttolaitokset tämän direktiivin 
20 MW:n kynnysarvon. 

Tarkistus 385
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – johdanto-osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

Laskettaessa 1 osan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitosten yhteenlaskettua 
mitattua lämpötehoa, näihin laskelmiin ei 
otetan mukaan polttolaitoksia, joiden 
mitattu lämpöteho on alle 50 MW ja joita 
käytetään enintään 350 tuntia vuodessa.

Poistetaan.
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Or. en

Justificationa

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net benefits vary between 
13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The CAFE evaluation method 
also suggest for the major 100 plants the estimated health benefits are 3.4 times bigger than 
the estimated control costs (without including damage to ecosystems and buildings) and that 
22.823 premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 
highest emitters would have applied BAT. Combustion units with a thermal capacity between 
3-50 MW should be considered when adding together the capacities in order to determine 
whether those combustion units pass the 20 MW threshold of this Directive.

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

Tarkistus 386
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 2.5. kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) muita kuin rautametalleja käsittelevät 
valimot, joissa tuotetaan 
valumetallituotteita ja joiden 
tuotantokapasiteetti ylittää 2,4 tonnia hyviä 
valuja päivässä lyijyn ja kadmiumin osalta 
tai 12 tonnia päivässä kaikkien muiden 
metallien osalta.

(c) muita kuin rautametalleja käsittelevät 
valimot, joissa tuotetaan 
valumetallituotteita ja joiden 
tuotantokapasiteetti ylittää 2,4 tonnia 
päivässä lyijyn ja kadmiumin osalta tai 
12 tonnia päivässä kaikkien muiden 
metallien osalta.

Or. en

Perustelu

Huonot valut ovat yhtä haitallisia ympäristölle kuin hyvät valut, niinpä nämä kaksi sanaa 
voidaan poistaa.
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Tarkistus 387
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3.1. kohta

Komission teksti Tarkistus

3.1. Klinkkerin (sementti) tuotanto 
kiertouuneissa, joiden tuotantokapasiteetti 
ylittää 500 tonnia päivässä, tai kalkin 
tuotanto kiertouuneissa tai muun 
tyyppisissä uuneissa, joiden 
tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia 
päivässä.

3.1. Klinkkerin (sementti) tuotanto 
kiertouuneissa, joiden tuotantokapasiteetti 
ylittää 50 tonnia päivässä, tai kalkin 
tuotanto kiertouuneissa tai muun 
tyyppisissä uuneissa, joiden 
tuotantokapasiteetti ylittää 50 tonnia 
päivässä.

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa erehdykseltä, että kiertouunien kynnysarvo muutetaan 50 tonnista 500 tonniin 
päivässä. Tämä on korjattava.

Tarkistus 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 3.5. kohta

Komission teksti Tarkistus

3.5. Keraamis tuotteiden, 
valmistus polttamalla, erityisesti kattotiilet, 
tiilet, tulenkestävät rakennuskivet, laatat, 
hiekkakivi tai posliini, kun 
tuotantokapasiteetti ylittää 75 tonnia 
päivässä tai lastauskapasiteetti ylittää 
300 kg/m3 uunia kohden.

3.5. Keraamisten tuotteiden, 
valmistus polttamalla, erityisesti kattotiilet, 
tiilet, tulenkestävät rakennuskivet, laatat, 
hiekkakivi tai posliini, kun 
tuotantokapasiteetti ylittää 75 tonnia 
päivässä ja lastauskapasiteetti ylittää 
300 kg/m3 uunia kohden.

Or. xm

Perustelu

Hyvin pienet laitokset, kuten jaksoittain käytettävät uunit ja laboratorioissa ja 
käsityöteollisuudessa käytettävät muut kuin teolliset uunit olisi jätettävä edelleen direktiivin 
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soveltamisalan ulkopuolelle. Tämän tarkistuksen johdosta perustetta, jonka mukaan uunin 
kapasiteetti ylittää 4m3, ei tarvita jättämään soveltamisalan ulkopuolelle laitoksia, joita 
direktiivissä ei tarkoiteta. Samalla sillä voidaan yhtenäistää ja yksinkertaistaa keraamisia 
tuotteita valmistavien laitosten määritelmää koko Euroopassa, huolehtia 
ympäristönsuojelusta ja vähentää hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 389
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 4.1. kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4.1. Orgaanisen kemian tuotteiden
valmistus, kuten:

4.1. Orgaanisen kemian perustuotteiden
valmistus, kuten:

Or. en

Perustelu

Uudelleenlaadintaehdotuksella pyritään selkeyttämään (toimituksellisilla muutoksilla) 
sanamuotoa ja säilyttämään IPPC-direktiivin nykyinen, kemiallisten aineiden 
valmistustoiminnan kattava soveltamisala. Sanan "perus-" poistaminen voisi laajentaa 
huomattavasti soveltamisalaa sisällyttämällä siihen mahdollisesti sekoitukset, joissa tapahtuu 
kemiallista vuorovaikutusta. Tämä saattaisi vaikuttaa monille aloille, ilman että se on 
komission varsinainen tarkoitus. Niinpä esitämme alkuperäisen tekstin säilyttämistä, jotta 
tarkoitetun soveltamisalan selkeys ja oikeusvarmuus säilyvät.

Tarkistus 390
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 4.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4.2 Epäorgaanisten kemian tuotteiden
kuten seuraavien tuotteiden, valmistus:

4.2. Epäorgaanisten kemian 
perustuotteiden, kuten seuraavien 
tuotteiden, valmistus:

Or. en
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Perustelu

Uudelleenlaadintaehdotuksella pyritään selkeyttämään (toimituksellisilla muutoksilla) 
sanamuotoa ja säilyttämään IPPC-direktiivin nykyinen, kemiallisten aineiden 
valmistustoiminnan kattava soveltamisala. Sanan "perus-" poistaminen voisi laajentaa 
huomattavasti soveltamisalaa sisällyttämällä siihen mahdollisesti sekoitukset, joissa tapahtuu 
kemiallista vuorovaikutusta. Tämä saattaisi vaikuttaa monille aloille, ilman että se on 
komission varsinainen tarkoitus. Niinpä esitämme alkuperäisen tekstin säilyttämistä, jotta 
tarkoitetun soveltamisalan selkeys ja oikeusvarmuus säilyvät. 

Tarkistus 391
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5.1. kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) varastointi, kun varastokapasiteetti ylittä 
10 tonnia,

f) varastointi (D15, R13), kun 
kokonaiskapasiteetti ylittää 10 000 m3,

Or. de

Perustelu

Varastoinnissa vain kokonaiskapasiteetti on järkevä määrän raja-arvo. Luvat perustuvat 
näihin kapasiteetteihin. Lisäksi luokittelu R- ja D-koodien mukaan olisi säilytettävä, koska 
sitä käytetään jätehuollossa.

Tarkistus 392
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5.2. kohta

Komission teksti Tarkistus

5.2. Vaarattomien jätteiden poltto, kun 
kapasiteetti ylittää 3 tonnia tunnissa.

5.2. Vaarattomien jätteiden poltto ja 
rinnakkaispoltto, kun kapasiteetti ylittää 
3 tonnia tunnissa.

Or. en
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Perustelu

Jotta päästötasot ovat samat, vaarattoman jätteen rinnakkaispoltto on lisättävä 
soveltamisalaan, kuten vaaralliset jätteet 5.1. kohdan c alakohdassa.

Tarkistus 393
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5.2. kohta

Komission teksti Tarkistus

5.2. Vaarattomien jätteiden poltto, kun 
kapasiteetti ylittää 3 tonnia tunnissa.

5.2. Vaarattomien jätteiden poltto ja 
rinnakkaispoltto, kun kapasiteetti ylittää 
3 tonnia tunnissa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus liittyy tarkistukseen, jolla esitetään uutta johdanto-osan 23 a kappaletta.

Tarkistus 394
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5.3. kohta

Komission teksti Tarkistus

5.3. Vaarattomien jätteiden loppukäsittely
tai hyödyntäminen, kun kapasiteetti ylittää 
50 tonnia päivässä, mukaan luettuna 
seuraavat toiminnot:

5.3. Vaarattomien jätteiden loppukäsittely 
tai hyödyntäminen mukaan luettuna 
seuraavat toiminnot:

Or. en

Perustelu

Jotta päästötasot ovat samat, vaarattoman jätteen rinnakkaispoltto on lisättävä 
soveltamisalaan, kuten vaaralliset jätteet 5.1. kohdan c alakohdassa.
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Ympäristövaikutusten vuoksi muiden jätteenkäsittelyoperaatioiden, mukaan lukien niiden, 
joissa käsitellään alle 50 tonnia päivässä, olisi kuuluttava tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 395
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5.3. kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) biologinen käsittely, a) biologinen käsittely (D8),

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksessa IPPC-järjestelmä ulotetaan koskemaan komposti- ja 
biokaasulaitoksia. Laajentaminen ei ole perusteltua, koska nämä toiminnat eivät ole 
päästöjen suhteen verrattavissa IPPC-järjestelmään jo kuuluvien toimintojen kanssa.

Tarkistus 396
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5.3. kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jätteen esikäsittely rinnakkaispolttoa 
varten,

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

IPPC-järjestelmän laajentaminen koskemaan näitä toimintoja ei ole perusteltua, koska nämä 
toiminnat eivät ole päästöjen suhteen verrattavissa IPPC-järjestelmään jo kuuluvien 
toimintojen kanssa.
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Tarkistus 397
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5.3. kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) tuhkan ja kuonan käsittely, Poistetaan.

Or. de

Perustelu

IPPC-järjestelmän laajentaminen koskemaan näitä toimintoja ei ole perusteltua, koska nämä 
toiminnat eivät ole päästöjen suhteen verrattavissa IPPC-järjestelmään jo kuuluvien 
toimintojen kanssa.

Tarkistus 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5.3. kohta – alakohta d

Komission teksti Tarkistus

(d) tuhkan ja kuonan käsittely, (d) sellainen tuhkan ja kuonan käsittely, 
jota muut teollisen toiminnan luokat eivät 
kata;

Or. en

Perustelu

Liitteessä I esitetyt muun teollisen toiminnan luokat kattavat jo osittain jotkut komission 
ehdotukseen sisältyvät uudet toiminnot. Olisi täten selvennettävä, että uusilla toiminnoilla 
viitataan tapauksiin, joissa niitä ei jo kateta.
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Tarkistus 399
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5.3. kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) metalliromun käsittely. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

IPPC-direktiivillä pyritään kattamaan ympäristön kannalta erityisen tärkeät 
teollisuustoiminnot. Metalliromun käsittelyyn liittyvien yksinkertaisten mekaanisten 
prosessien sisällyttäminen ei olisi tämän tavoitteen mukaista. Sitä paitsi nykyinen 
jätepuitedirektiivi tarjoaa täysin sopivan oikeusperustan tällaisten toimintojen valvonnalle. 
Sitä on äskeisen parlamentin tarkistamisen jälkeen parannettu edelleen lupien, rekisteröinnin 
ja vähimmäisstandardien aloilla.

Tarkistus 400
Kathy Sinnott

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5.3. kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) metalliromun käsittely. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

IPPC-direktiivillä pyritään kattamaan ympäristön kannalta erityisen tärkeät 
teollisuustoiminnot. Metalliromun käsittelyyn liittyvien yksinkertaisten mekaanisten 
prosessien sisällyttäminen ei olisi tämän tavoitteen mukaista. Sitä paitsi nykyinen 
jätepuitedirektiivi tarjoaa täysin sopivan oikeusperustan tällaisten toimintojen valvonnalle. 
Sitä on äskeisen parlamentin tarkistamisen jälkeen parannettu edelleen lupien, rekisteröinnin 
ja vähimmäisstandardien aloilla.
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Tarkistus 401
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5.3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) metalliromun käsittely. Poistetaan.

Or. en

Perustelu

IPPC-direktiivillä pyritään kattamaan ympäristön kannalta erityisen tärkeät 
teollisuustoiminnot. Metalliromun käsittelyyn liittyvien yksinkertaisten mekaanisten 
prosessien sisällyttäminen ei olisi tämän tavoitteen mukaista. Sitä paitsi nykyinen 
jätepuitedirektiivi tarjoaa täysin sopivan oikeusperustan tällaisten toimintojen valvonnalle. 
Sitä on äskeisen parlamentin tarkistamisen jälkeen parannettu edelleen lupien, rekisteröinnin 
ja vähimmäisstandardien aloilla.

Tarkistus 402
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5.3. kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) metalliromun käsittely. e) metalliromun murskauslaitokset (R4, 
R12).

Or. de

Perustelu

IPPC-järjestelmän laajentaminen koskemaan metalliromun pelkkää varastointia ei ole 
perusteltua, koska tämä toiminta ei ole päästöjen suhteen verrattavissa IPPC-järjestelmään 
jo kuuluvien toimintojen kanssa. Lisäksi luokittelu R- ja D-koodien mukaan olisi säilytettävä, 
koska sitä käytetään jätehuollossa.
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Tarkistus 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5.3. kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) metalliromun käsittely. (e) sellainen metalliromun käsittely, jota 
muut teollisen toiminnan luokat eivät 
kata;

Or. en

Perustelu

Liitteessä I esitetyt muun teollisen toiminnan luokat kattavat jo osittain jotkut komission 
ehdotukseen sisältyvät uudet toiminnot. Olisi täten selvennettävä, että uusilla toiminnoilla 
viitataan tapauksiin, joissa niitä ei jo kateta.

Tarkistus 404
Robert Sturdy

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.3.a. Liitettä I ei sovelleta vaarattomien 
jätteiden hyödyntämisessä käytettäviin 
biologisiin ja fysikaalis-kemiallisiin 
käsittelyprosesseihin, jotka kuuluvat jo 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä 
21 päivänä toukokuuta 1991 annetun 
neuvoston direktiivin 91/271/EY1

soveltamisalaan ja joiden tuloksena 
syntyy ainoastaan ympäristön, erityisesti 
maaperän, suojelusta käytettäessä 
puhdistamolietettä maanviljelyssä 
12 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa 
direktiivissä 86/278/ETY tarkoitettua 
käsiteltyä lietettä.
1 EUVL L 181, 4.7.1986, s. 6.

Or. en
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Perustelu

Yhdyskuntajätevesidirektiivin täytäntöönpano on johtanut huomattaviin parannuksiin 
ympäristön kannalta. Niitä on vahvistanut vesipuitedirektiivin ja sen tytärdirektiivien 
täytäntöönpano. Niinpä IPPC-direktiivin vaatimusten soveltaminen muuhun lainsäädäntöön 
lisäisi jälleen säätelyä, mikä on paremman säätelyn ja lainsäädännön selkiyttämisen 
vastaista. Lisäksi jäteveden käsittely ei ole teollista toimintaa.

Tarkistus 405
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 5.4. kohta

Komission teksti Tarkistus

5.4. Kaatopaikat, joihin tuodaan enemmän 
kuin 10 tonnia jätettä päivässä tai joiden 
kokonaiskapasiteetti on enemmän kuin 
25000 tonnia, lukuun ottamatta 
inerttijätteen kaatopaikkoja.

5.4. Kaatopaikat, joiden 
kokonaiskapasiteetti on enemmän kuin 
25 000 tonnia, lukuun ottamatta 
inerttijätteen kaatopaikkoja (D1, D5, D12).

Or. de

Perustelu

Kaatopaikkojen suhteen vain kokonaiskapasiteetti on järkevä määrän raja-arvo. Luvat 
perustuvat näihin kapasiteetteihin. Lisäksi luokittelu R- ja D-koodien mukaan olisi 
säilytettävä, koska sitä käytetään jätehuollossa.

Tarkistus 406
Robert Sturdy

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.4. kohta - a alakohta

Komission teksti Tarkistus

6.4. Teurastamotoiminta, 
tuotantokapasiteetin ylittäessä 50 tonnia 
ruhoja päivässä,

6.4. (a) Teurastamotoiminta, 
tuotantokapasiteetin ylittäessä 50 tonnia 
ruhoja päivässä (neljännesvuosittain 
laskettavan keskiarvon perusteella),

Or. en



PE412.329v01-00 16/117 AM\743553FI.doc

FI

Perustelu

Luonnoksen mukaisena direktiivin teksti kattaa paljon pienempiä teurastamoja, maatilojen 
rehumyllyjä ja nestemäisen rehun valmistusyksikköjä, joita muutokset liitteen I 6.4. kohtaan 
koskevat myös . Palauttamalla sanat "neljännesvuosittain laskettavan keskiarvon perusteella" 
ei rangaista pienempiä tuottajia, joilla voi olla valmiudet tuottaa tietty määrä mutta jotka 
eivät kuitenkaan tee niin.

Tarkistus 407
Robert Sturdy

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.4 kohta – b alakohta  ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) kasviperäiset raaka-aineet valmiiden 
tuotteiden tuotannon ylittäessä 300 t/päivä.

(ii) kasviperäiset raaka-aineet valmiiden 
tuotteiden tuotannon ylittäessä 300 t/päivä 
(neljännesvuosittain laskettavan 
keskiarvon perusteella).

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen I 6.4 kohdan a alakohtaa koskevat perustelut.

Tarkistus 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.4. kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) kasviperäiset raaka-aineet valmiiden 
tuotteiden tuotannon ylittäessä 300 t/päivä.

(ii) kasviperäiset raaka-aineet valmiiden 
tuotteiden tuotannon ylittäessä 300 t/päivä 
(neljännesvuosittain laskettavan 
keskiarvon perusteella).

Or. en
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Perustelu

Tällä säädetään, että valmiiden tuotteiden tuotannon arvo olisi laskettava kolmen kuukauden 
jakson keskiarvona. Päiväkohtaisten tuotantohuippujen (jotka johtuvat lähinnä raaka-
ainevirtojen vaihteluista ja vuodenajoista sekä maataloustoimintaan vaikuttavista 
ympäristötekijöistä) ei tulisi aiheuttaa IPPC-direktiivin soveltamista, jos nämä huiput 
tasaantuvat kolmen kuukauden jaksolla. Niinpä ei ole syytä muuttaa nykyistä 
lähestymistapaa.

Tarkistus 409
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.4. kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) kasviperäiset raaka-aineet valmiiden 
tuotteiden tuotannon ylittäessä 300 t/päivä.

ii) kasviperäiset raaka-aineet valmiiden 
tuotteiden tuotannon ylittäessä 300 t/päivä 
(neljännesvuosittain laskettavan 
keskiarvon perusteella).

Or. fr

Perustelu

Kasviperäisten raaka-aineiden viitejaksona on pidettävä kolmen kuukauden ajanjaksoa. Ei 
ole mitään syytä muuttaa tätä sääntöä, jonka sekä ala että toimivaltaiset viranomaiset ovat 
sisäistäneet.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-
antava ryhmä totesi selkeästi 6. kesäkuuta 2008 julkaistussa raportissaan, että tämä 
komission esittämä muutos muuttaa sisältöä ja kuuluu siten uudelleenlaatimismenettelyyn. 

Tarkistus 410
Robert Sturdy

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.4 kohta – b alakohta  iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) eläin- ja kasviperäisten raaka-aineiden 
seos valmiin tuotteen tuotantokapasiteen

(iii) eläin- ja kasviperäisten raaka-aineiden 
seos valmiin tuotteen tuotantokapasiteetin
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ylittäessä päivässä: ylittäessä päivässä (neljännesvuosittain 
laskettavan keskiarvon perusteella):

– 75 tonnia, jos A yhtä suuri tai suurempi 
kuin 10 tai

75 tonnia, jossa valmiin tuotteen 
tuotantokapasiteetin sisältämien 
kasviperäisten raaka-aineiden määrä 
jaetaan neljällä.

– [300-(22.5x A)] kaikissa muissa 
tapauksissa
joissa ”A” on valmiin tuotteen 
tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-
aineen osuus (prosentteina)

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen I 6.4 kohdan a alakohtaa koskevat perustelut.

Tarkistus 411
Robert Sturdy

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.4 kohta – b alakohta  i alakohta

Komission teksti Tarkistus

(i) eläinperäiset raaka-aineet (paitsi 
ainoastaan maito) valmiiden tuotteiden 
tuotannon ylittäessä 75 t/päivä,

(i) eläinperäiset raaka-aineet (paitsi 
ainoastaan maito) valmiiden tuotteiden 
tuotannon ylittäessä 75 t/päivä 
(neljännesvuosittain laskettavan 
keskiarvon perusteella),

Or. en

Perustelu

Ks. liitteen I 6.4 kohdan a alakohtaa koskevat perustelut.
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Tarkistus 412
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.4. kohta – b alakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(iii) eläin- ja kasviperäisten raaka-aineiden 
seos valmiin tuotteen tuotantokapasiteen
ylittäessä päivässä:

(iii) eläin- ja kasviperäisten raaka-aineiden 
seos valmiin tuotteen tuotantokapasiteetin
ylittäessä päivässä:

– 75 tonnia, jos A yhtä suuri tai suurempi 
kuin 10 tai

– 75 tonnia, jossa valmiin tuotteen 
tuotantokapasiteetin sisältämien 
kasviperäisten raaka-aineiden määrä 
jaetaan neljällä.

– [300-(22.5x A)] kaikissa muissa 
tapauksissa
joissa ”A” on valmiin tuotteen 
tuotantokapasiteetin eläinperäisen raaka-
aineen osuus (prosentteina)

Or. fr

Perustelu

Komission esittämä useamman vaihdoehdon sääntö on erittäin monimutkainen, ja 
kansallisilla viranomaisilla olisi sen käyttäjinä suuria vaikeuksia panna se täytäntöön. Se ei 
etenkään heijasta nykyisessä direktiivissä säädettyä suhdetta eläin- ja kasviperäisten raaka-
aineiden tuotantokattojen välillä (1:4 eli 75 tonnia eläinperäisiä raaka-aineita, 300 tonnia 
kasviperäisiä raaka-aineita). Tässä tarkistuksessa sovelletaan johdonmukaisesti suhdetta 1:4 
kaikissa mahdollisissa seoksissa.

Tarkistus 413
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.6. kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) broileripaikkoja on yli 40 000 tai 
munivien kanojen paikkoja on yli 30 000
tai ankkapaikkoja on yli 24 000 tai 
kalkkunapaikkoja on yli 11 500,

(a) broileripaikkoja on yli 36 000 tai 
munivien kanojen paikkoja on yli 27 000
tai ankkapaikkoja on yli 22 000 tai 
kalkkunapaikkoja on yli 10 000,
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Or. en

Justification

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007) suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys. 
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
positive environmental impact are high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold. 
For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 
when applying a >37.000 threshold.

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

Tarkistus 414
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.6. kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) broileripaikkoja on yli 40 000 tai 
munivien kanojen paikkoja on yli 30 000
tai ankkapaikkoja on yli 24 000 tai 
kalkkunapaikkoja on yli 11 500,

(a) broileripaikkoja on yli 36 000 tai 
munivien kanojen paikkoja on yli 27 000
tai ankkapaikkoja on yli 22 000 tai 
kalkkunapaikkoja on yli 10 000,

Or. en

Perustelu

Alterra-tutkimuksessa laskettiin raja-arvot siipikarjalle käyttäen pohjana tuotantosikojen 
raja-arvoja (>30kg) ja oletettuna erittyvän typen määrän keskiarvona 11 kg eläintä kohti 
vuodessa, mikä tarkoittaa, että IPPC-kynnysarvo on 22 000 kg typpeä vuodessa laitosta 
kohden. Kuitenkin jos lasketaan kynnysarvot käyttäen Alterran keskiarvoja erittyvän typen 
määräksi, saadaan alempia arvoja: 36 667 broileria, 27 500 munivaa kanaa, 22 000 ankkaa 
ja 10 476 kalkkunaa. 
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Tarkistus 415
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.6. kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) broileripaikkoja on yli 40 000 tai 
munivien kanojen paikkoja on yli 30 000 
tai ankkapaikkoja on yli 24 000 tai 
kalkkunapaikkoja on yli 11 500,

(a) siipikarjapaikkoja on yli 40 000,

Or. nl

Perustelu

Tällä palautetaan alkuperäisen direktiivin säännös, sillä komission esittämä muutos ei ole 
suhteessa näiden laitosten ympäristövaikutuksiin ja on siten erittäin ongelmallinen.

Tarkistus 416
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.6. kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) broileripaikkoja on yli 40 000 tai 
munivien kanojen paikkoja on yli 30 000 
tai ankkapaikkoja on yli 24 000 tai 
kalkkunapaikkoja on yli 11 500,

(a) siipikarjapaikkoja on yli 40 000,

Or. en

Perustelu

Jos siipikarjan määritelmä jaetaan, enemmän laitoksia tulee direktiivin soveltamisalaan. On 
kyseenalaista, lisääkö tämä huomattavasti ympäristölle koituvaa hyötyä, kun taas 
hallinnollisesta taakasta tulee merkittävä.



PE412.329v01-00 22/117 AM\743553FI.doc

FI

Tarkistus 417
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.6. kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseessä ovat muut siipikarjalajit kuin 
a kohdassa tarkoitetut tai a, b ja 
c kohdassa tarkoitettujen lajien samassa 
laitoksessa kasvatettavat eri tyypit, 
kynnysarvo on laskettava edellä 
vahvistettuja kynnysarvoja vastaavien 
erittyvää typpeä kuvaavien tekijöiden 
perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jos siipikarjan määritelmä jaetaan, enemmän laitoksia tulee direktiivin soveltamisalaan. On 
kyseenalaista, lisääkö tämä huomattavasti ympäristölle koituvaa hyötyä, kun taas 
hallinnollisesta taakasta tulee merkittävä.

Tarkistus 418
Robert Sturdy

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.6. kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kyseessä ovat muut siipikarjalajit kuin 
a kohdassa tarkoitetut tai a, b ja 
c kohdassa tarkoitettujen lajien samassa 
laitoksessa kasvatettavat eri tyypit, 
kynnysarvo on laskettava edellä 
vahvistettuja kynnysarvoja vastaavien 
erittyvää typpeä kuvaavien tekijöiden 
perusteella.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tässä kohdassa viitataan " kynnysarvoja vastaavaan erittyvän typen tasoihin", joita e ole 
määritelty eikä niille ole viitteitä. Ei ole myöskään mekanismia täyden yhteispäätösmenettelyn 
puuttuessa tehdä niin myöhemmin. Joka tapauksessa niiden laitosten määrittely, joihin 
säädöstä sovelletaan, lisää säätelykustannuksia.

Tarkistus 419
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.6. a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6.6.a. Vesieliöiden tehokasvatus tai 
lihotus seuraavissa tapauksissa:
(a) laitokset, jotka laskevat jätevetensä 
suoraan ja joiden tuotanto on
– vähintään 45 000 kg kalaa vuodessa 
läpivirtaus- ja 
uudelleenkierrätysjärjestelmissä, jotka 
laskevat jätevettä ainakin 30:nä päivänä 
vuodessa
– vähintään 45 000 kg kalaa vuodessa 
verkkokasseissa tai verkkoaltaissa,
(b) suoraan meri- ja rannikkovesillä 
sijaitsevat laitokset, joiden tuotanto on 
vähintään 1 000 tonnia simpukoita
hehtaaria kohden vuodessa,
(c) kun yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2000/60/EY1 mukaisesti 
määritelty vesialueen toimivaltainen 
viranomainen näin päättää sen paikan 
olosuhteet huomioon ottaen, johon laitos 
sijoitetaan, parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen 
mukaisesti.
____________
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. en
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Perustelu

Vesiviljelyn ottaminen IPPC-direktiivin soveltamisalaan mahdollistaa systemaattisten 
lähestymistapojen etsimisen ja kehittämisen tämän toiminnan aiheuttaman saastumisen 
vähentämiseksi alkulähteellä ja siten vesiviljelyn ympäristövaikutusten parantamisen.

Tarkistus 420
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.9. kohta

Komission teksti Tarkistus

6.9. Puun ja puutuotteiden suojaus 
tuotantokapasiteetin ylittäessä 75 m3
päivässä.

6.9. Puun ja puutuotteiden suojaus 
tuotantokapasiteetin ylittäessä 50 m3
päivässä.

Or. en

Perustelu

Kynnysarvo olisi laskettava 50 m³:iin päivässä, jotta se on johdonmukainen eurooppalaisen 
PRTR-kynnysarvon kanssa ja jotta vähennetään tiettyjä ympäristövaikutuksia, kuten VOC-
päästöjä, jotka ovat peräisin liuotinpohjaisista aineista, ja maaperän ja veden saastumista, 
joka on peräisin tehoaineista (biosidit) tai muista luontoperäisistä ympäristölle haitallisista 
aineista.

Tarkistus 421
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 6.9. kohta

Komission teksti Tarkistus

6.9. Puun ja puutuotteiden suojaus 
tuotantokapasiteetin ylittäessä 75 m3
päivässä.

6.9. Puun ja puutuotteiden suojaus 
tuotantokapasiteetin ylittäessä 50 m3
päivässä.

Or. en
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Perustelu

Kynnysarvo olisi laskettava 50 m³:iin päivässä, jotta se on johdonmukainen eurooppalaisen 
PRTR-kynnysarvon kanssa ja jotta vähennetään tiettyjä ympäristövaikutuksia, kuten VOC-
päästöjä, jotka ovat peräisin liuotinpohjaisista aineista, ja maaperän ja veden saastumista, 
joka on peräisin tehoaineista (biosidit) tai muista luontoperäisistä ympäristölle haitallisista 
aineista.

Tarkistus 422
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Liite II - SOL (uusi)

Komission teksti Tarkistus

SOL
1. Rikin oksidit ja muut rikkiyhdisteet
2. Typen oksidit ja muut typpiyhdisteet
3. Maaperässä esiintyvät haihtuvat 
orgaaniset yhdisteet
4. Organofosforiyhdisteet
5. Asbestikuidut 
6. Kloori ja sen yhdisteet
7. Organohalogeeniyhdisteet ja aineet, 
jotka maaperässä voivat muodostaa 
sellaisia yhdisteitä.
8. Orgaaniset tinayhdisteet
9. Biosidit ja kasvinsuojeluaineet
10. Fluori ja sen yhdisteet
11. Pysyvät hiilivedyt ja pysyvät ja 
biokertyvät myrkylliset aineet
12. Metallit ja niiden yhdisteet
13. Arseeni ja sen yhdisteet
14. Syanidit
15. Happitasapainoon epäedullisesti 
vaikuttavat aineet maaperässä
16. Polyklooratut dibentsodioksiinit ja 
polyklooratut dibentsofuraanit.
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17. Aineet ja valmisteet, joilla osoitetaan 
olevan karsinogeenisia ja mutageenisia 
ominaisuuksia tai joiden esiintyminen 
maaperässä voi vaikuttaa lisääntymiseen

Or. pl

Perustelu

Ainoastaan ilmaa ja vettä saastuttavat aineet oli määritelty mutta maaperää saastuttavat 
aineet oli vielä luettelematta.

Tarkistus 423
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – VESI – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. Aineet, jotka on lueteltu yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY liitteessä X.

13. Aineet, jotka on lueteltu yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY liitteissä VIII ja X.

Or. en

Perustelu

Liittyy vesiviljelyn sisällyttämiseen IPPC-direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus 424
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Yleisölle on ilmoitettava (julkisin 
ilmoituksin tai muin asianmukaisin tavoin, 
kuten mahdollisuuksien mukaan sähköisin 

1. Århusin yleissopimuksen määräykset 
huomioon ottaen yleisölle on ilmoitettava 
(julkisin ilmoituksin tai muin 
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viestimin) seuraavat seikat päätöksenteon 
varhaisessa vaiheessa ja viimeistään heti, 
kun tiedot voidaan kohtuudella antaa:

asianmukaisin tavoin, kuten 
mahdollisuuksien mukaan sähköisin 
viestimin) seuraavat seikat päätöksenteon 
varhaisessa vaiheessa ja viimeistään heti, 
kun tiedot voidaan kohtuudella antaa:

Or. pl

Tarkistus 425
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Liite IV – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltiot päättävät yksityiskohtaisista 
järjestelyistä yleisölle tiedottamiseksi 
(esimerkiksi jakamalla ilmoituksia tietyllä 
alueella tai ilmoittamalla asiasta 
paikallisissa sanomalehdissä) sekä yleisön, 
jota asia koskee, kuulemiseksi (esimerkiksi 
kirjallisten lausuntojen tai julkisen 
kuulemisen avulla). On asetettava 
kohtuulliset määräajat, joilla 
mahdollistetaan, että yleisölle 
tiedottamiseen ja yleisön, jota asia koskee, 
valmistautumiseen sekä tehokkaaseen 
osallistumiseen ympäristöä koskevaan 
päätöksentekoon tämän liitteen mukaisesti 
jää riittävästi aikaa.

5. Jäsenvaltiot päättävät yksityiskohtaisista 
järjestelyistä yleisölle tiedottamiseksi 
(esimerkiksi jakamalla ilmoituksia tietyllä 
alueella tai ilmoittamalla asiasta 
paikallisissa sanomalehdissä) sekä yleisön, 
jota asia koskee, kuulemiseksi (esimerkiksi 
kirjallisten lausuntojen tai julkisen 
kuulemisen avulla). On asetettava 
kohtuulliset määräajat, joilla 
mahdollistetaan, että yleisölle 
tiedottamiseen ja yleisön, jota asia koskee, 
valmistautumiseen sekä tehokkaaseen 
osallistumiseen ympäristöä koskevaan 
päätöksentekoon Århusin yleissopimuksen 
ja tämän liitteen mukaisesti jää riittävästi 
aikaa.

Or. pl
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Tarkistus 426
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 2 kohta

Komission teksti

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttävien kattiloiden osalta.

Mitattu 
lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja 
ruskohiili

Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Polttolaitoksia , joissa käytetään kiinteitä polttoaineita ja joille myönnettiin lupa ennen 
27 päivää marraskuuta 2002 ja joiden toiminta-aika ei ylitä 1 500 tuntia vuodessa (viiden 
vuoden jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan rikkidioksidin osalta päästöraja-arvoa
800 mg/Nm3.

Tarkistus

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita
käyttävien kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja 
ruskohiili

Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400
>300 400 200 400 200

Polttolaitoksiin, joissa käytetään kiinteitä ja nestemäisiä polttoaineita ja joiden toiminta-aika 
ei ylitä 1500 tuntia vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan 
rikkidioksidin osalta päästöraja-arvoa 800 mg/Nm3.

Polttolaitoksiin, joissa käytetään kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita ja joille myönnettiin 
lupa ennen 27 päivää marraskuuta 2002 ja joiden toiminta-aika ei ylitä 20 000 tuntia 
seuraavan kahdeksan vuoden aikana, sovelletaan rikkidioksidin osalta päästöraja-arvoa 
800mg/Nm3.

Or. fi



AM\743553FI.doc 29/117 PE412.329v01-00

FI

Tarkistus 427
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 2 kohta – taulukko

Komission teksti

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttävien kattiloiden osalta.

Mitattu 
lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja 
ruskohiili

Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Tarkistus

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttävien kattiloiden osalta.

Mitattu 
lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja 
ruskohiili

Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200
> 300 200 200 200 200

Or. en

Perustelu

Teollisuuden päästöjen vähentäminen on tärkeintä ilman pilaantumisen osalta. IPPC-
direktiivi on merkittävä eurooppalainen toimi, jonka avulla jäsenvaltioilla on mahdollisuus 
saavuttaa päästötavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Sen vuoksi suurten polttolaitosten 
päästöjen raja-arvot on asetettava enemmän parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden 
mukaisesti, kuten vertailuasiakirjassa (BREF) todetaan.
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Tarkistus 428
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 2 kohta – taulukko

Komission teksti

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttävien kattiloiden osalta.

Mitattu 
lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja 
ruskohiili

Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Tarkistus

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttävien kattiloiden osalta.

Mitattu 
lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja 
ruskohiili

Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 200 200 200 350
150 *

100-300 100 200 200 250
150 *

> 300 20 200 50 200
100 **

* leijupolton osalta 

** kiertoleijupolton ja paineistetun leijupolton osalta 

Or. en

Justification

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total annual 
EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total 
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annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

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

Tarkistus 429
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 2 kohta – taulukko

Komission teksti

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttävien kattiloiden osalta.

Mitattu 
lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja 
ruskohiili

Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Tarkistus

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttävien kattiloiden osalta

Mitattu 
lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja 
ruskohiili

Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* leijupolton osalta 

** kiertoleijupolton ja paineistetun leijupolton osalta 

Or. en
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Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF dating back to 
2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 What could be 
achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into 
force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! This 
equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs 
for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

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

Tarkistus 430
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 2 kohta – taulukko

Komission teksti

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttävien kattiloiden osalta.

Mitattu 
lämpöteho
(MWth)

Kivihiili ja 
ruskohiili

Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200
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Tarkistus

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttävien kattiloiden osalta

Mitattu 
lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja 
ruskohiili

Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* leijupolton osalta 
** kiertoleijupolton ja paineistetun leijupolton osalta 

Or. en

Perustelu

Suuret polttolaitokset ovat kaiken kaikkiaan suurimpia ilmansaastuttajia ja tuottavat noin 
90 prosenttia kaikista teollisuuden päästöistä. EPER-rekisterin sisältämistä 
kokonaispäästöistä vuonna 2004 74 prosenttia rikkidioksidista, joka on keskeinen 
ilmansaaste, oli peräisin yli 50 MW:n polttolaitoksista (2 853 000 tonnia). Kansallisissa 
ennusteissa osuuden epäillään nouseva 78 prosenttiin (2010). Suurten polttolaitosten BREF-
asiakirjassa vuodelta 2006 todetaan, että esitetyt päästöjen raja-arvot olivat saavutettavissa 
rikkidioksidin osalta jo kyseisenä vuonna.

Tarkistus 431
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Kun yllä olevia päästöjen raja-arvoja ei 
voida saavuttaa polttoaineen 
ominaisuuksien vuoksi, laitoksissa, joiden 
mitattu lämpöteho on korkeintaan 
100 MW, on saavutettava vähintään 
60 prosentin rikinpoistoaste, ja 
laitoksissa, joiden mitattu lämpöteho on 
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yli 100 MW ja enintään 300 MW, on 
saavutettava 400 mg:n/Nm3 päästöraja-
arvo tai vähintään 92 prosentin
rikinpoistoaste, ja laitoksissa, joiden 
mitattu lämpöteho on yli 300 MW, 
400 mg:n/Nm3 päästöraja-arvo ja 
vähintään 95 prosentin rikinpoistoaste.

Or. de

Perustelu

Jos polttoaineen luonnollinen rikkipitoisuus on korkea eikä raja-arvoa voida noudattaa, olisi 
säädettävä voimassa olevan lainsäädännön tapaan korkeasta rikinpoistoasteesta. 
Tarkistuksen teksti vastaa pitkälti voimassa olevan direktiivin 2001/80/EY säännöksiä, mutta 
siihen on tehty asianmukaisia tiukennuksia. Säännöksillä ei ole kovin suurta vaikutusta 
rikkidioksidipäästöihin yhteisössä, mutta niillä on suuri taloudellinen merkitys kyseisille 
alueille.

Tarkistus 432
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 4 kohta

Komission teksti

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 300
Ruskohiilen pölypolton 

osalta 450

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Polttolaitoksiin, jotka käyttävät kiinteitä polttoaineita, joiden mitattu lämpöteho ei ylitä 
500 MW ja joille myönnettiin lupa ennen 27 päivää marraskuuta 2002 ja jotka eivät toimi 
yli 1500 tuntia vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan NOx-
päästöjen osalta raja-arvoa 450 mg/Nm3.

Kiinteitä polttoaineita käyttäviin polttolaitoksiin, joiden mitattu lämpötila on 500 MW tai 
enemmän ja joille myönnettiin lupa ennen 1 päivää tammikuuta 1987 ja jotka eivät toimi yli 
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1 500 tuntia vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan NOx-päästöjen 
osalta raja-arvoa 450 mg/Nm3.

Tarkistus

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MW/h)

Kivihiili, ruskohiili Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 600
ruskohiilen pölypolton osalta

450

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450

Polttolaitoksiin, jotka käyttävät kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita, joiden mitattu 
lämpöteho ei ylitä 500 MW ja jotka eivät toimi yli 1500 tuntia vuodessa (viiden vuoden 
jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan NOx-päästöjen osalta raja-arvoa (NO2:na mitattuna)
450 mg/Nm3.
Kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttäviin polttolaitoksiin, joiden mitattu lämpötila on 
500 MW tai enemmän ja jotka eivät toimi yli 1 500 tuntia vuodessa (viiden vuoden jakson 
liukuva keskiarvo), sovelletaan NOx-päästöjen osalta raja-arvoa 600 mg/Nm3.

Polttolaitoksiin, joissa käytetään kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita ja joille myönnettiin 
lupa ennen 27 päivää marraskuuta 2002 ja joiden toiminta-aika ei ylitä 20 000 tuntia 
seuraavan kahdeksan vuoden aikana, sovelletaan NOx-päästöjen osalta päästöraja-arvoa 
600mg/Nm3.

Or. fi

Tarkistus 433
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 4 kohta – taulukko

Komission teksti

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 300
Ruskohiilen pölypolton 

osalta 450

300 450
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100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Tarkistus

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili* Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* kivihiilen pölypolton osalta: päästöjen raja-arvo 90 mg/Nm3 laitoksissa, joiden mitattu 
lämpöteho on enintään 300 MWth.

Or. en

Justification

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 2014). 
EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the 
NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU abatement costs for NOx 
have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary 
between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be enhanced if the same 
high standards are implemented across the EU.

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

Tarkistus 434
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 4 kohta – taulukko

Komission teksti

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 300
Ruskohiilen pölypolton 

osalta 450

300 450
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100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Tarkistus

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili* Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 200
kivihiilen pölypolton osalta: 

päästöjen raja-arvo 
90mg/Nm3 laitoksissa, 

joiden mitattu lämpöteho on 
enintään 300 MWth

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50

Or. en

Perustelu

Suuret polttolaitokset ovat kaiken kaikkiaan suurimpia ilmansaastuttajia ja tuottavat noin 
90 prosenttia kaikista teollisuuden päästöistä. EPER-rekisterin sisältämistä 
kokonaispäästöistä vuonna 2004 74 prosenttia rikkidioksidista, joka on keskeinen 
ilmansaaste, oli peräisin yli 50 MW:n polttolaitoksista (2 853 000 tonnia). Kansallisissa 
ennusteissa osuuden epäillään nouseva 78 prosenttiin (2010). Suurten polttolaitosten BREF-
asiakirjassa vuodelta 2006 todetaan, että esitetyt päästöjen raja-arvot olivat saavutettavissa 
rikkidioksidin osalta jo kyseisenä vuonna. 

Tarkistus 435
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 4 kohta – taulukko

Komission teksti

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 300
Ruskohiilen pölypolton

300 450
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osalta 450
100-300 200 250 200

> 300 200 200 150

Tarkistus

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 300
Ruskohiilen polton osalta 

450

300 450

100-300 200
Ruskohiilen polton osalta 

400

250 200

> 300 200 200 150

Or. de

Perustelu

Laitosten, joiden mitattu lämpöteho on 50–100 MW, osalta raja-arvoa 450 mg/Nm3 ei pitäisi 
rajoittaa koskemaan vain ruskohiilen pölypolttoa. Samoin laitoksille, joiden mitattu 
lämpöteho on 100–300 MW, olisi asetettava raja-arvoksi 400 mg/Nm3 ruskohiilen polton 
osalta, koska tässä kokoluokassa raja-arvon 200 mg/m3 saavuttaminen ei ole taloudellisesti 
mahdollista polttimen koon vuoksi. 

Tarkistus 436
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 4 kohta – taulukko

Komission teksti

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 300
Ruskohiilen pölypolton 

osalta 450

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150
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Kiinteitä polttoaineita käyttäviin polttolaitoksiin, joiden mitattu lämpöteho ei ylitä 500 MW 
ja joille myönnettiin lupa ennen 27 päivää marraskuuta 2002 ja jotka eivät toimi yli 
1 500 tuntia vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan NOx-päästöjen 
osalta raja-arvoa 450 mg/Nm3.
Kiinteitä polttoaineita käyttäviin polttolaitoksiin, joiden mitattu lämpöteho on 500 MW tai 
enemmän ja joille myönnettiin lupa ennen 1 päivää tammikuuta 1987 ja jotka eivät toimi 
yli 1 500 tuntia vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan NOx-
päästöjen osalta raja-arvoa 450 mg/Nm3.

Tarkistus

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta*

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

* kivihiilen pölypolton osalta: päästöjen raja-arvo 90 mg/Nm3 laitoksissa, joiden mitattu 
lämpöteho on enintään 300 MWth

Or. en

Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
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evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

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

Tarkistus 437
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin
sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta
raja-arvoa (mg/Nm3):

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin
sovelletaan NOx-päästöjen osalta NO2:na 
ilmaistuna raja-arvoa (mg/Nm3):

Or. en

Perustelu

Tähän asti CO-päästöjen rajoittaminen koskee vain kaasumaisia polttoaineita. Niinpä CO-
päästöjen osalta eri polttoaineita ei pitäisi käsitellä samalla tavoin. Täten esitetään CO-
päästöjen raja-arvojen poistamista kokonaan. NOx-päästöt standardisoidaan NO2-päästöiksi.

Tarkistus 438
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta – taulukko

Komission teksti

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3):

NOx CO
Kaasukäyttöiset kattilat 100 100
Kaasuturbiinit (myös CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena 
maakaasua(1)

50(2)(3) 100

Kaasuturbiinit (myös CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena 
muuta kuin maakaasua(4)

90 100
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Kaasumoottorit 100 100

Tarkistus

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3):

NOx CO
Kaasukäyttöiset kattilat 100

Tiettyjen suurista 
polttolaitoksista ilmaan 

joutuvien 
epäpuhtauspäästöjen 

rajoittamisesta 23 päivänä 
lokakuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin 
2001/80/EY 4 artiklan 

1 kohdassa tarkoitettuja 
laitoksia koskee seuraava 

järjestely:

Masuunissa tai 
koksiuunissa tuotettuja 

kaasuja käyttävissä 
laitoksissa noudatetaan 

typpidioksidina ilmoitetun 
typpidioksidin ja 

typpimonoksidin osalta 
päästöjen raja-arvoa 

135 mg/Nm3.

100

Kaasuturbiinit (myös 
CCGT), jotka käyttävät 
polttoaineena maakaasua(1)

50(2)(3) 100

Kaasuturbiinit (myös 
CCGT), jotka käyttävät 
polttoaineena muuta kuin 
maakaasua(4) 

90 100

Kaasumoottorit 100 100

Or. de

Perustelu

Nykyisessä lainsäädännössä erotetaan päästövaatimusten yhteydessä vanhemmat ja 
uudemmat laitokset. Ero olisi säilytettävä masuunikaasun ja koksiuunissa tuotetun kaasun 
käytössä. Direktiivin 2001/80/EY 4 artiklan 1 kohtaan sisältyvän aikaa koskevan viittauksen 
(laitoksen käyttöönotto viimeistään marraskuussa 2003) vuoksi normia ei alenneta uusissa 
laitoksissa. Ottamalla raja-arvoksi 135 mg/Nm3 asetetaan direktiivin 2001/80/EY raja-arvoa 
tiukempi arvo, jossa otetaan huomioon masuunissa ja koksiuunissa tuotettujen kaasujen 
käytön erityispiirteet.
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Tarkistus 439
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta – taulukko

Komission teksti

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3):

NOx CO
Kaasukäyttöiset kattilat 100 100
Kaasuturbiinit (myös CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena 
maakaasua(1)

50(2)(3) 100

Kaasuturbiinit (myös CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena 
muuta kuin maakaasua(4) 

90 100

Kaasumoottorit 100 100

Tarkistus

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3): 

NOx CO
Kaasukäyttöiset kattilat 50 30
Kaasuturbiinit (myös CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena 
maakaasua(1)

50(2)(3) 50

Kaasuturbiinit (myös CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena 
muuta kuin maakaasua(4)

90 50

Kaasumoottorit 20 30

Or. en

Perustelu

Teollisuuden päästöjen vähentäminen on tärkeintä ilman pilaantumisen osalta. IPPC-
direktiivi on merkittävä eurooppalainen toimi, jonka avulla jäsenvaltioilla on mahdollisuus 
saavuttaa päästötavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Sen vuoksi suurten polttolaitosten 
päästöjen raja-arvot on asetettava enemmän parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden 
mukaisesti, kuten vertailuasiakirjassa (BREF) todetaan.
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Tarkistus 440
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta – taulukko

Komission teksti

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3):

NOx CO
Kaasukäyttöiset kattilat 100 100
Kaasuturbiinit (myös CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena 
maakaasua(1)

50(2)(3) 100

Kaasuturbiinit (myös 
CCGT), jotka käyttävät 
polttoaineena muuta kuin 
maakaasua(4)

90 100

Kaasumoottorit 100 100

Tarkistus

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3): 

NOx

Kaasukäyttöiset kattilat 50 30
Kaasuturbiinit (myös CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena 
maakaasua(1)

20(²) 5
lisäpolttoainetta käytettäessä 

(lämmön hyödyntäminen 
höyrygeneraattorin avulla) 30

Kaasumoottorit 20 30

Or. en

Justification

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)

Tarkistus 441
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta

Komission teksti

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3) :

NOx CO
Kaasukäyttöiset kattilat 100 100
Kaasuturbiinit (myös CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena 
maakaasua(1)

50(2)(3) 100

Kaasuturbiinit (myös CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena 
muuta kuin maakaasua(4)

90 100

Kaasumoottorit 100 100

Tarkistus

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3):

NOx

Kaasukäyttöiset kattilat, 
joiden mitattu lämpöteho on 
alle tai enintään 300 MW

150

Kaasukäyttöiset kattilat, 
joiden mitattu lämpöteho on 
yli 300 MW

100)(6)

Kaasuturbiinit (myös CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena 
maakaasua(1)

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10) 

Kaasuturbiinit (myös CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena 
muuta kuin maakaasua(4) 

90

Kaasumoottorit 200 (6)

Or. en
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Perustelu

Erilaiset vaatimukset kaasukäyttöisille kattiloille sen mukaan, minkä kokoisia ne ovat, on 
epäpuhtauspäästödirektiivin mukaista ja niiden tulisi säilyä. CO-päästöjen osalta eri 
polttoaineita ei pitäisi käsitellä samalla tavoin, koska toistaiseksi CO-päästöjen rajoittaminen 
koskee vain kaasumaisia polttoaineita. Niinpä olisi parempi poistaa CO-päästöt kokonaan.

Tarkistus 442
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta

Komission teksti

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3) :

NOx CO
Kaasukäyttöiset kattilat 100 100
Kaasuturbiinit (myös CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena 
maakaasua(1)

50(2)(3) 100

Kaasuturbiinit (myös 
CCGT), jotka käyttävät 
polttoaineena muuta kuin 
maakaasua(4)

90 100

Kaasumoottorit 100 100

Tarkistus

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3):

NOx CO
Kaasukäyttöiset kattilat 50 30
Kaasuturbiinit (myös CCGT-
järjestelmien 
kaasuturbiinit)(1)

20(2) 5
lisäpolttoainetta käytettäessä 

(lämmön hyödyntäminen 
höyrygeneraattorin avulla) 30

Kaasumoottorit 20 30

Or. en
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Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

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

Tarkistus 443
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta – Ohje 3

Komission teksti Tarkistus

(3) (3)Yhden kierron kaasuturbiinien 
osalta, jotka eivät kuulu yhteenkään 
huomautuksessa 2 mainittuun luokkaan 
ja joiden hyötysuhde on yli 35 % ISO-
olosuhteissa, NOx -päästöjen raja-arvo on 
50x*η/35, jossa η on kaasuturbiinin 
hyötysuhde prosentteina ISO-
olosuhteissa.

Poistetaan.

Or. en
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Justification

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

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

Tarkistus 444
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta – Ohje 3

Komission teksti Tarkistus

(3) (3)Yhden kierron kaasuturbiinien 
osalta, jotka eivät kuulu yhteenkään 
huomautuksessa 2 mainittuun luokkaan 
ja joiden hyötysuhde on yli 35 % ISO-
olosuhteissa, NOx -päästöjen raja-arvo on 
50x*η/35, jossa η on kaasuturbiinin 
hyötysuhde prosentteina ISO-
olosuhteissa.

Poistetaan.

Or. en

Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
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would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

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

Tarkistus 445
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta – Ohje 4

Komission teksti Tarkistus

(4) Näitä päästöraja-arvoja sovelletaan 
myös nestemäisinä polttoaineina kevyt- ja 
keskitisleitä käyttäviin kaasuturbiineihin.

Poistetaan.

Kaasuturbiinien osalta (mukaan luettuna 
CCGT) tässä kohdassa olevassa 
taulukossa vahvistettuja NOx- ja CO-
päästöjen raja-arvoja sovelletaan 
ainoastaan kuormituksen ollessa yli 
70 prosenttia.
Näitä päästöraja-arvoja ei sovelleta alle 
500 tuntia vuodessa toiminnassa oleviin 
hätätarkoituksessa käytettäviin 
kaasuturbiineihin. Tällaisten laitosten 
käyttäjien on tilastoitava tällainen 
käyttöaika .

Or. en

Justification

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
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abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

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

Tarkistus 446
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta – Ohje 4

Komission teksti Tarkistus

(4) Näitä päästöraja-arvoja sovelletaan 
myös nestemäisinä polttoaineina kevyt- ja 
keskitisleitä käyttäviin kaasuturbiineihin.

Poistetaan.

Kaasuturbiinien osalta (mukaan luettuna 
CCGT) tässä kohdassa olevassa 
taulukossa vahvistettuja NOx- ja CO-
päästöjen raja-arvoja sovelletaan 
ainoastaan kuormituksen ollessa yli 
70 prosenttia. 
Näitä päästöraja-arvoja ei sovelleta alle 
500 tuntia vuodessa toiminnassa oleviin 
hätätarkoituksessa käytettäviin 
kaasuturbiineihin. Tällaisten laitosten 
käyttäjien on tilastoitava tällainen 
käyttöaika .

Or. en

Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 
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Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

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

Tarkistus 447
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta – Ohje 4 – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaasuturbiinien osalta (mukaan luettuna 
CCGT) tässä kohdassa olevassa taulukossa 
vahvistettuja NOx- ja CO-päästöjen raja-
arvoja sovelletaan ainoastaan kuormituksen 
ollessa yli 70 prosenttia. 

(4 a) Kaasuturbiinien osalta (mukaan 
luettuna CCGT) tässä kohdassa olevassa 
taulukossa vahvistettuja NOx-päästöjen 
raja-arvoja sovelletaan ainoastaan 
kuormituksen ollessa yli 70 prosenttia.

Or. en

Perustelu

Jos CO-päästöjen raja-arvot otetaan käyttöön kaikille polttoaineille, ne lisätään tähän 
uudestaan.
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Tarkistus 448
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta – Ohje 4 – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näitä päästöraja-arvoja ei sovelleta alle 
500 tuntia vuodessa toiminnassa oleviin 
hätätarkoituksessa käytettäviin
kaasuturbiineihin. Tällaisten laitosten 
käyttäjien on tilastoitava tällainen 
käyttöaika.

(4 b) Näitä päästöraja-arvoja ei sovelleta 
alle 500 tuntia vuodessa toiminnassa 
oleviin kaasukäyttöisiin kattiloihin, 
kaasuturbiineihin tai kaasumoottoreihin.
Tällaisten laitosten käyttäjien on 
tilastoitava tällainen käyttöaika.

Or. en

Perustelu

Joitakin vanhoja kaasuturbiineja säilytetään hätätarkoituksessa tai varayksikköinä uusien 
korvaamiseksi, jos kyseessä on rikkoutuminen, huolto tai huippukysyntä. Näitä yksiköitä 
voidaan käyttää enintään 500 tuntia vuodessa mutta niiden kokonaispäästöt eivät ole 
merkittävät. Tässä tapauksessa päästöraja-arvoja ei tulisi soveltaa.

Tarkistus 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta – Ohje 4 – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näitä päästöraja-arvoja ei sovelleta alle 
500 tuntia vuodessa toiminnassa oleviin 
hätätarkoituksessa käytettäviin 
kaasuturbiineihin. Tällaisten laitosten 
käyttäjien on tilastoitava tällainen 
käyttöaika .

Näitä päästöraja-arvoja ei sovelleta alle 
500 tuntia vuodessa (viiden vuoden jakson 
liukuva keskiarvo) toiminnassa oleviin 
hätätarkoituksessa käytettäviin 
kaasuturbiineihin. Tällaisten laitosten 
käyttäjien on tilastoitava tällainen 
käyttöaika .

Or. en
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Perustelu

Huippukysynnän aikana käytettäviä laitoksia käytetään ilman vuosittaista 
etukäteissuunnitelmaa energian kysynnän mukaan ja muiden voimalaitosten mahdollisten 
käyttövaikeuksien vuoksi. Näin ollen olisi asianmukaisempaa laskea toiminta-aika viiden 
vuoden jakson liukuvana keskiarvona. Samasta syystä viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo 
hyväksyttiin direktiivissä 2001/80/EY voimalaitoksille, joita koskevat poikkeukset.

Tarkistus 450
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta – Ohje 4 c (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 c) Maakaasua käyttäviin 
kaasuturbiineihin, joiden mitattu 
lämpöteho on alle 50 MW, joka on osa 
laitosta, jonka mitattu kokonaislämpöteho 
on 50 MW tai enemmän, sovelletaan eri 
NOx-päästöjen raja-arvoa, joka on 
100 mg/m3 kuormituksen ollessa yli 
70 prosenttia ISO-olosuhteissa.

Or. en

Justification

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 451
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta – Ohje 4 d (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 d) NOx -päästöjen rajoittamista 
koskevia vaatimuksia ei sovelleta 
kaasuturbiineihin tai kaasumoottoreihin, 
joiden suurin massavirtataso on NOx-
päästöjen osalta 20 mg NO2:na. Tällaisten 
yhden kierron kaasuturbiinien käyttäjien 
on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle kunkin vuoden 31 päivään 
maaliskuuta mennessä puolueeton näyttö 
edeltävältä vuodelta siitä, että tätä 
massavirran tasoa noudatetaan.

Or. en

Justification

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

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

Tarkistus 452
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta – Ohje 4 e (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 e) Kaasuturbiineihin, joille myönnettiin 
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lupa ennen 27 päivää marraskuuta 2002
ja joiden toiminta-aika ei ylitä 
1 500 tuntia vuodessa (viiden vuoden 
jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan 
NOx-päästöjen osalta päästöraja-arvoa 
150 mg NO2:na/m3.

Or. en

Justification

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

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

Tarkistus 453
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 5 kohta – Ohje 4 f (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 f) Kaasuturbiinien osalta voidaan 
poiketa päästöraja-arvojen 
noudattamisesta, jos olemassa olevan 
kaasuturbiinin käyttäjä sitoutuu 
30 päivään kesäkuuta 2016 mennessä 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
toimittamassaan kirjallisessa lausumassa 
olemaan käyttämättä kaasuturbiinia 
enemmän kuin 10 000 käyttötuntia 
1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen.

Or. en
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Justification

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more. 
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

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

Tarkistus 454
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 6 kohta

Komission teksti

6. Hiukkaspäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho (MWth) Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Tarkistus

6. Hiukkaspäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho (MWth) Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 50 50 50
100-300 50 50 30
> 300 30 30 30

Polttolaitoksiin, jotka käyttävät kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita, joiden mitattu 
lämpöteho ei ylitä 500 MW ja jotka eivät toimi yli 1 500 tuntia vuodessa (viiden vuoden 
jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan hiukkaspäästöjen osalta raja-arvoa 50 mg/Nm3.
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Polttolaitoksiin, joissa käytetään kiinteitä polttoaineita ja joille myönnettiin lupa ennen 
27 päivää marraskuuta 2002 ja joiden toiminta-aika ei ylitä 20 000 tuntia seuraavan 
kahdeksan vuoden aikana, sovelletaan hiukkaspäästöjen osalta raja-arvoa 50 mg/Nm3.

Or. fi

Tarkistus 455
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 6 kohta
Komission teksti

6. Hiukkaspäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho (MWth) Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Tarkistus

6. Hiukkaspäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho (MWth) Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 25 25 25
100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Perustelu

Teollisuuden päästöjen vähentäminen on tärkeintä ilman pilaantumisen osalta. IPPC-
direktiivi on merkittävä eurooppalainen toimi, jonka avulla jäsenvaltioilla on mahdollisuus 
saavuttaa päästötavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Sen vuoksi suurten polttolaitosten 
päästöjen raja-arvot on asetettava enemmän parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden 
mukaisesti, kuten vertailuasiakirjassa (BREF) todetaan.
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Tarkistus 456
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 1 osa – 7 kohta – taulukko – 2 sarake – rivi 3

Komission teksti Tarkistus

30 10

Or. en

Perustelu

Teollisuuden päästöjen vähentäminen on tärkeintä ilman pilaantumisen osalta. IPPC-
direktiivi on merkittävä eurooppalainen toimi, jonka avulla jäsenvaltioilla on mahdollisuus 
saavuttaa päästötavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Sen vuoksi suurten polttolaitosten 
päästöjen raja-arvot on asetettava enemmän parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden 
mukaisesti, kuten vertailuasiakirjassa (BREF) todetaan. 

Tarkistus 457
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 2 kohta – taulukko

Komission teksti

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttävien kattiloiden osalta. 

Mitattu 
lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

leijupolton osalta 
250

200

> 300 150
Kiertoleijupolton ja 

paineistetun 
leijupolton osalta 

200

150 150
leijupolton osalta 

200

150
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Tarkistus

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttävien kattiloiden osalta. 

Mitattu 
lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20

100 **

150 50 50

* leijupolton osalta 

* kiertoleijupolton ja paineistetun leijupolton osalta 

Or. en

Perustelu

Suurten polttolaitosten BREF-asiakirjassa vuodelta 2006 todetaan, että esitetyt päästöjen 
raja-arvot olivat saavutettavissa rikkidioksidin osalta jo kyseisenä vuonna. Sen olisi oltava 
normi viimeistään tämän direktiivin tullessa voimaan (odotusten mukaan vuonna 2014).

Tarkistus 458
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 2 kohta – taulukko

Komission teksti

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttävien kattiloiden osalta. 

Mitattu 
lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

leijupolton osalta 
200



AM\743553FI.doc 59/117 PE412.329v01-00

FI

250
> 300 150

Kiertoleijupolton ja 
paineistetun 

leijupolton osalta 
200

150 150
leijupolton osalta 

200

150

Tarkistus

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttävien kattiloiden osalta. 

Mitattu 
lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 200 200 200 100
100-300 100 200 200

150 leijupolton 
osalta 

100

> 300 50 150 50 50

Or. en

Perustelu

Teollisuuden päästöjen vähentäminen on tärkeintä ilman pilaantumisen osalta. IPPC-
direktiivi on merkittävä eurooppalainen toimi, jonka avulla jäsenvaltioilla on mahdollisuus 
saavuttaa päästötavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Sen vuoksi suurten polttolaitosten 
päästöjenraja-arvot on asetettava parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden mukaisesti, 
kuten vertailuasiakirjassa (BREF) todetaan.

Tarkistus 459
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 2 kohta – taulukko

Komission teksti

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttävien kattiloiden osalta. 

Mitattu 
lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 400 200 300 350
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100-300 200 200 300
leijupolton osalta 

250

200

> 300 150
Kiertoleijupolton ja 

paineistetun 
leijupolton osalta 

200

150 150
leijupolton osalta 

200

150

Tarkistus

2. Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttävien kattiloiden osalta. 

Mitattu 
lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa Turve Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

* leijupolton osalta 
* kiertoleijupolton ja paineistetun leijupolton osalta 

Or. en

Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 



AM\743553FI.doc 61/117 PE412.329v01-00

FI

linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

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

Tarkistus 460
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kun yllä olevia päästöjen raja-arvoja 
ei voida saavuttaa polttoaineen 
ominaisuuksien vuoksi, laitoksissa, joiden 
mitattu lämpöteho on korkeintaan 
300 MW, on saavutettava rikkidioksidin 
osalta 300 mg/Nm3:n päästöraja-arvo tai 
vähintään 92 prosentin rikinpoistoaste; 
laitoksiin, joiden mitattu lämpöteho on yli 
300 MW, sovelletaan vähintään 
96 prosentin rikinpoistoastetta ja 
400 mg/Nm3:n suurinta sallittua 
päästöraja-arvoa. 

Or. de

Perustelu

Jos polttoaineen luonnollinen rikkipitoisuus on korkea eikä raja-arvoa voida noudattaa, olisi 
säädettävä voimassa olevan lainsäädännön tapaan korkeasta rikinpoistoasteesta. 
Tarkistuksen teksti vastaa pitkälti voimassa olevan direktiivin 2001/80/EY säännöksiä, mutta 
siihen on tehty asianmukaisia tiukennuksia. Säännöksillä ei ole kovin suurta vaikutusta 
rikkidioksidipäästöihin yhteisössä, mutta niillä on suuri taloudellinen merkitys kyseisille 
alueille.
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Tarkistus 461
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 4 kohta – taulukko

Komission teksti

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 300
Ruskohiilen pölypolton 

osalta 400

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

Ruskohiilen pölypolton 
osalta 200

150 100

Tarkistus

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili * Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* kivihiilen pölypolton osalta: päästöjen raja-arvo 90 mg/Nm3 laitoksissa, joiden mitattu 
lämpöteho on enintään 300 MWth.

Or. en

Perustelu

Suurten polttolaitosten BREF-asiakirjassa vuodelta 2006 todetaan, että esitetyt päästöjen 
raja-arvot olivat saavutettavissa typen oksidien osalta jo kyseisenä vuonna. Sen olisi oltava 
normi viimeistään tämän direktiivin tullessa voimaan (odotusten mukaan vuonna 2014). 



AM\743553FI.doc 63/117 PE412.329v01-00

FI

Tarkistus 462
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 4 kohta – taulukko

Komission teksti

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 300
Ruskohiilen pölypolton 

osalta 400 

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

Ruskohiilen pölypolton 
osalta 200 

150 100

Tarkistus

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

Or. en

Perustelu

Teollisuuden päästöjen vähentäminen on tärkeintä ilman pilaantumisen osalta. IPPC-
direktiivi on merkittävä eurooppalainen toimi, jonka avulla jäsenvaltioilla on mahdollisuus 
saavuttaa päästötavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Sen vuoksi suurten polttolaitosten 
päästöjenraja-arvot on asetettava parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden mukaisesti, 
kuten vertailuasiakirjassa (BREF) todetaan.



PE412.329v01-00 64/117 AM\743553FI.doc

FI

Tarkistus 463
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 4 kohta – taulukko

Komission teksti

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 300
Ruskohiilen pölypolton 

osalta 400

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

Ruskohiilen pölypolton 
osalta 200

150 100

Tarkistus

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä ja nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili * Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* kivihiilen pölypolton osalta: päästöjen raja-arvo 90 mg/Nm3 laitoksissa, joiden mitattu 
lämpöteho on enintään 300 MWth.

Or. en

Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes). 
National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF dating back 
to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2, what could 
be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters 
into force (hopefully not later than 2014). Significant health and environmental benefits 
would arise if European power plants would apply BAT that largely outweigh costs: the 
recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large combustion plants” 
demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the SO2 
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emissions would have decreased by 97%! This equals avoiding the emission of 2.754.000 
tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-
2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. The 
benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement 
costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of large 
combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. 243.657 life years could have been gained if the 200 
highest emitters would have applied BAT (CAFE Evaluation).

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

Tarkistus 464
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 4 kohta – taulukko

Komission teksti

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho 
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 300
Ruskohiilen pölypolton

osalta 400

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

Ruskohiilen pölypolton
osalta 200

150 100

Tarkistus

4. NOx-päästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.

Mitattu lämpöteho
(MWth)

Kivihiili ja ruskohiili Biomassa ja 
turve

Nestemäiset 
polttoaineet

50-100 300
Ruskohiilen polton osalta 

450

300 450

100-300 200
Ruskohiilen polton osalta 

400

250 200

> 300 150
Ruskohiilen polton osalta 

200 150
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200

Or. de

Perustelu

Erilaisia päästöraja-arvoja ei pitäisi rajoittaa vian ruskohiilen pölypolttoon. Komission 
ehdottamat päästöraja-arvoja ei voida saavuttaa nykyisissä ruskohiiltä käyttävissä laitoksissa 
taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Tarkistus 465
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 5 kohta – taulukko

Komission teksti

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3):

NOx CO
Kaasukäyttöiset kattilat 100 100
Kaasuturbiinit (myös CCGT)(1) 50(2) 100
Kaasumoottorit 75 100

Tarkistus

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3):

NOx

Kaasukäyttöiset kattilat, joiden 
mitattu lämpöteho on alle tai 
enintään 300 MW

150(6)

Kaasukäyttöiset kattilat, joiden 
mitattu lämpöteho on yli 300 MW

100(6)

Kaasuturbiinit (myös CCGT)(1) 50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

(10)

Kaasumoottorit 200(6)

Or. en
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Perustelu

Samat muutokset kuin tässä liitteessä V olevassa 1 osassa: Erilaiset vaatimukset 
kaasukäyttöisille kattiloille sen mukaan, minkä kokoisia ne ovat, on LCPD:n mukaista ja 
niiden tulisi säilyä. CO-päästöjen osalta eri polttoaineita ei käsitellä samalla tavoin, koska 
toistaiseksi CO-päästöjen rajoittaminen koskee vain kaasumaisia polttoaineita. Niinpä olisi 
parempi poistaa kokonaan CO-päästöjen raja-arvot.

Tarkistus 466
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 5 kohta – taulukko

Komission teksti

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3):

NOx CO
Kaasukäyttöiset kattilat 100 100
Kaasuturbiinit (myös CCGT)(1) 50(2) 100
Kaasumoottorit 75 100

Tarkistus

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3):

NOx CO
Kaasukäyttöiset kattilat 50 30
Kaasuturbiinit (myös CCGT)(1) 20(2) 5

Lisäpolttoainetta käytettäessä 
(lämmön hyödyntäminen 

höyrygeneraattorin avulla) 30
Kaasumoottorit 20 30

Or. en

Perustelu

Suurten polttolaitosten BREF-asiakirjassa vuodelta 2006 todetaan, että esitetyt päästöjen 
raja-arvot olivat saavutettavissa typen oksidien osalta jo kyseisenä vuonna. Sen olisi oltava 
normi viimeistään tämän direktiivin tullessa voimaan (odotusten mukaan vuonna 2014).
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Tarkistus 467
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 5 kohta – taulukko

Komission teksti

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3):

NOx CO
Kaasukäyttöiset kattilat 100 100
Kaasuturbiinit (myös CCGT)(1) 50(2) 100
Kaasumoottorit 75 100

Tarkistus

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3):

NOx CO
Kaasukäyttöiset kattilat 50 30
Kaasuturbiinit (myös CCGT)(1) 20(2) 50
Kaasumoottorit 20 30

Or. en

Perustelu

Teollisuuden päästöjen vähentäminen on tärkeintä ilman pilaantumisen osalta. IPPC-
direktiivi on merkittävä eurooppalainen toimi, jonka avulla jäsenvaltioilla on mahdollisuus 
saavuttaa päästötavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Sen vuoksi suurten polttolaitosten 
päästöjen raja-arvot on asetettava parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden mukaisesti, 
kuten vertailuasiakirjassa (BREF) todetaan. 

Tarkistus 468
Åsa Westlund

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 5 kohta – taulukko

Komission teksti

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3):
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NOx CO
Kaasukäyttöiset kattilat 100 100
Kaasuturbiinit (myös CCGT)(1) 50(2) 100
Kaasumoottorit 75 100

Tarkistus

5. Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin sovelletaan NOx - ja CO-päästöjen osalta raja-arvoa 
(mg/Nm3):

NOx CO
Kaasukäyttöiset kattilat 50 30
Kaasuturbiinit (myös CCGT)(1) 20(2) 5

Lisäpolttoainetta käytettäessä 
(lämmön hyödyntäminen 

höyrygeneraattorin avulla) 30
Kaasumoottorit 20 30

Or. en

Justification

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014). 

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 469
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 5 kohta – ohje 1

Komission teksti Tarkistus

(1) Kevyitä- tai keskitisleitä nestemäisinä 
polttoaineina käyttäviin kaasuturbiineihin 
sovelletaan tässä kohdassa vahvistettuja 
NOx- ja CO-päästöjen raja-arvoja.

(1)Maakaasu on luonnossa esiintyvä 
metaani, jonka tilavuudesta on enintään 
20 % inerttejä kaasuja ja muita aineosia.

Or. en

Perustelu

Samoin kuin 1 osassa maakaasun määritelmä olisi mainittava ohjeessa 1. Komission teksti 
olisi siirrettävä ohjeeseen 4 (mikä tehdään tarkistuksessa 7).

Tarkistus 470
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 5 kohta – huomautus 2

Komission teksti Tarkistus

(- 2) 75 mg/Nm3 seuraavissa tapauksissa, 
joissa kaasuturbiinin hyötysuhde 
määritetään ISO-olosuhteissa:
(i) sähköä ja lämpöä yhdistetysti 
tuottavissa järjestelmissä käytetyt 
kaasuturbiinit, joiden 
kokonaishyötysuhde on yli 75 %
(ii) CCGT-järjestelmissä käytetyt 
kaasuturbiinit, joiden keskimääräinen 
vuosittainen sähkön tuotannon 
hyötysuhde on kaiken kaikkiaan yli 55 %
(iii) mekaanisen voimansiirron 
kaasuturbiinit.

(2) Yhden kierron kaasuturbiinien osalta, (2) Yhden kierron kaasuturbiinien osalta, 
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joiden hyötysuhde on yli 35% ISO-
olosuhteissa, NOx-päästöjen raja-arvo on 
50x*η/35, jossa η on kaasuturbiinin 
hyötysuhde prosentteina (ISO-
olosuhteissa)

joiden hyötysuhde on yli 35% ISO-
olosuhteissa, NOx-päästöjen raja-arvo on 
50x*η/35, jossa η on kaasuturbiinin 
hyötysuhde prosentteina (ISO-
olosuhteissa).

(2 a) Kevyitä tai keskitisleitä nestemäisinä 
polttoaineina käyttäviin kaasuturbiineihin 
sovelletaan tässä kohdassa vahvistettuja 
NOx- ja CO-päästöjen raja-arvoja.

Kaasuturbiinien osalta (mukaan luettuna 
CCGT) tässä kohdassa olevassa taulukossa 
vahvistettuja NOx- ja CO-päästöjen raja-
arvoja sovelletaan ainoastaan kuormituksen 
ollessa yli 70 prosenttia.

(2 b) Kaasuturbiinien osalta (mukaan 
luettuna CCGT) tässä kohdassa olevassa 
taulukossa vahvistettuja päästöjen raja-
arvoja sovelletaan ainoastaan kuormituksen 
ollessa yli 70 prosenttia ISO-olosuhteissa.

Tässä kohdassa vahvistettuja päästöjen
raja-arvoja ei sovelleta alle 500 tuntia 
vuodessa toiminnassa oleviin 
hätätarkoituksessa käytettäviin
kaasuturbiineihin. Tällaisten laitosten 
käyttäjien on tilastoitava tällainen 
käyttöaika .

(2 c) Tässä kohdassa vahvistettuja 
päästöraja-arvoja ei sovelleta alle 
500 tuntia vuodessa toiminnassa oleviin 
kaasukäyttöisiin kattiloihin, 
kaasuturbiineihin tai kaasumoottoreihin. 
Tällaisten laitosten käyttäjien on 
tilastoitava tällainen käyttöaika .

(2 d) Maakaasua käyttäviin yhden kierron 
kaasuturbiineihin, joiden mitattu 
lämpöteho on alle 50 MW ja jotka ovat 
osa laitosta, jonka mitattu 
kokonaislämpöteho on 50 MW tai 
enemmän, sovelletaan eri NOx-päästöjen 
raja-arvoa, joka on 100 mg/m3

kuormituksen ollessa yli 70 prosenttia 
ISO-olosuhteissa.
(2 e) NOx -päästöjen rajoittamista 
koskevia vaatimuksia ei sovelleta yhden 
kierron kaasuturbiineihin, joiden suurin 
massavirtataso on NOx-päästöjen osalta 
20 mg NO2:na vuodessa. The operator of 
sTällaisten yhden kierron kaasuturbiinien 
käyttäjien on toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle kunkin vuoden 31 päivään 
maaliskuuta mennessä puolueeton näyttö 
edeltävältä vuodelta siitä, että tätä 
massavirran tasoa noudatetaan.

Or. en
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Perustelu

Huomautuksessa 2 a (uusi) on sama teksti kuin 1 osassa.

Komission teksti ohjeesta 1 olisi siirrettävä ohjeeseen 4. Muilta osin teksti on sama kuin 
1 osassa.

Tarkistus 471
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 6 kohta – taulukko

Komission teksti

6. Hiukkaspäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.
Mitattu lämpöteho (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 biomassan ja turpeen osalta

Tarkistus

6. Hiukkaspäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.
Mitattu lämpöteho (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Perustelu

Teollisuuden päästöjen vähentäminen on tärkeintä ilman pilaantumisen osalta. IPPC-
direktiivi on merkittävä eurooppalainen toimi, jonka avulla jäsenvaltioilla on mahdollisuus 
saavuttaa päästötavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Sen vuoksi suurten polttolaitosten 
päästöjen raja-arvot on asetettava enemmän parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden 
mukaisesti, kuten vertailuasiakirjassa (BREF) todetaan.
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Tarkistus 472
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 6 kohta – taulukko

Komission teksti

6. Hiukkaspäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.
Mitattu lämpöteho (MWth)
50- 300 20
> 300 10

20 biomassan ja turpeen osalta

Tarkistus

6. Hiukkaspäästöjen raja-arvot (mg/Nm3) kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttävien 
kattiloiden osalta.
Mitattu lämpöteho (MWth)
50- 300 10
> 300 10

Or. en

Perustelu

Suurten polttolaitosten BREF-asiakirjassa vuodelta 2006 (s. 271–336) todetaan, että 
hiukkaspäästöjen yleinen raja-arvo 5 mg/Nm3 voidaan saavuttaa käytettävästä polttoaineesta 
riippumatta. Tason, joka oli mahdollista saavuttaa vuonna 2006, pitäisi olla normi 
viimeistään, kun tämä direktiivi tulee voimaan (toivottavasti viimeistään vuonna 2014). 
Päästöjen raja-arvoa olisi siksi laskettava siten, että se on 10 mg/Nm3 kaikkien laitosten ja 
polttoainetyyppien osalta, koska se on parhaan käytettävissä olevan tekniikan keskitasoa ja 
sen avulla voidaan välttää vääristymät käytettävän polttoaineen mukaan.

Tarkistus 473
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 osa – 7 kohta – taulukko – 2 sarake – rivi 3

Komission teksti Tarkistus

30 10
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Or. en

Perustelu

Teollisuuden päästöjen vähentäminen on tärkeintä ilman pilaantumisen osalta. IPPC-
direktiivi on merkittävä eurooppalainen toimi, jonka avulla jäsenvaltioilla on mahdollisuus 
saavuttaa päästötavoitteensa vuoteen 2020 mennessä. Sen vuoksi suurten polttolaitosten 
päästöjen raja-arvot on asetettava enemmän parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden 
mukaisesti, kuten vertailuasiakirjassa (BREF) todetaan.

Tarkistus 474
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 3 osa – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Savukaasujen CO-pitoisuus on mitattava 
jatkuvasti kaikissa kaasumaisia 
polttoaineita käyttävissä, mitatulta 
lämpöteholtaan vähintään 100 MW:n 
polttolaitoksissa.

Savukaasujen CO-pitoisuus on mitattava 
jatkuvasti kaikissa mitatulta 
lämpöteholtaan vähintään 100 MW:n 
polttolaitoksissa.

Or. en

Perustelu

Kaikilla polttolaitoksilla on CO-päästöjä, eikä CO-päästöjen jatkuvaa mittaus ole kallista. 
Näin ollen sitä olisi vaadittava kaikkia polttoainetyyppejä käyttäviltä polttolaitoksilta.

Tarkistus 475
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 4 osa – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jatkuvissa mittauksissa katsotaan 1 ja 
2 osassa vahvistettuja päästöraja-arvoja 
noudatetun, jos mittaustulosten arviointi 
osoittaa, että kalenterivuoden 

1. Jatkuvissa mittauksissa katsotaan 1 ja 
2 osassa vahvistettuja päästöraja-arvoja 
noudatetun, jos mittaustulosten arviointi 
osoittaa, että kalenterivuoden 
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käyttötunteina kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyivät:

käyttötunteina kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyivät:

(a) yksikään vahvistettu kuukausittainen
keskiarvo ei ylitä 1 ja 2 osassa 
vahvistettuja asiaan kuuluvia päästöraja-
arvoja;

(a) yksikään vahvistettu päivittäinen
keskiarvo ei ylitä 1 ja 2 osassa 
vahvistettuja asiaan kuuluvia lukuja, ja

(b) yksikään vahvistettu päiväkohtainen 
keskiarvo ei ole yli 110 prosenttia 1 ja 
2 osassa vahvistetuista asiaan kuuluvista 
päästöraja-arvoista;
(c) jos polttolaitoksissa on ainoastaan 
hiiltä käyttäviä kattiloita, joiden mitattu 
lämpöarvo on alle 50 MW, yksikään 
validoitu päiväkohtainen keskiarvo ei ole 
yli 150 prosenttia 1 ja 2 osassa 
vahvistetuista asiaan kuuluvista 
päästöraja-arvoista.
(d) 95 prosenttia vuoden aikana 
vahvistettujen päästöjen tuntikohtaisista 
keskiarvoista ei ole yli 200 prosenttia 1 ja 
2 osassa vahvistetuista asiaan kuuluvista 
päästöraja-arvoista.

(b) 95 prosenttia vuoden aikana 
vahvistettujen päästöjen tuntikohtaisista 
keskiarvoista ei ole yli 200 prosenttia 1 ja 
2 osassa vahvistetuista asiaan kuuluvista 
luvuista.

Or. en

Justification

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too 
much flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded 
need to be strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the 
ELVs shall be limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded 
that values measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of 
abatement equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated 
average values are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the 
ELVs up to 30%).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 476
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 4 osa – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jatkuvissa mittauksissa katsotaan 1 ja 
2 osassa vahvistettuja päästöraja-arvoja 
noudatetun, jos mittaustulosten arviointi 
osoittaa, että kalenterivuoden 
käyttötunteina kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyivät:

1. Jatkuvissa mittauksissa katsotaan 1 ja 
2 osassa vahvistettuja päästöraja-arvoja 
noudatetun, jos mittaustulosten arviointi 
osoittaa, että kalenterivuoden 
käyttötunteina kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyivät:

(a) yksikään vahvistettu kuukausittainen
keskiarvo ei ylitä 1 ja 2 osassa 
vahvistettuja asiaan kuuluvia päästöraja-
arvoja;

(a) yksikään vahvistettu päivittäinen
keskiarvo ei ylitä 1 ja 2 osassa 
vahvistettuja asiaan kuuluvia lukuja, ja

(b) yksikään vahvistettu päiväkohtainen 
keskiarvo ei ole yli 110 prosenttia 1 ja 
2 osassa vahvistetuista asiaan kuuluvista 
päästöraja-arvoista;
(c) jos polttolaitoksissa on ainoastaan 
hiiltä käyttäviä kattiloita, joiden mitattu 
lämpöarvo on alle 50 MW, yksikään 
validoitu päiväkohtainen keskiarvo ei ole 
yli 150 prosenttia 1 ja 2 osassa 
vahvistetuista asiaan kuuluvista 
päästöraja-arvoista.
(d) 95 prosenttia vuoden aikana 
vahvistettujen päästöjen tuntikohtaisista 
keskiarvoista ei ole yli 200 prosenttia 1 ja 
2 osassa vahvistetuista asiaan kuuluvista 
päästöraja-arvoista.

(b) 95 prosenttia vuoden aikana 
vahvistettujen päästöjen tuntikohtaisista 
keskiarvoista ei ole yli 200 prosenttia 1 ja 
2 osassa vahvistetuista asiaan kuuluvista 
luvuista.

Or. en

Perustelu

Vaatimusten noudattamista koskevissa järjestelmissä ei pitäisi olla mahdollista ylittää 
päästöjen raja-arvojen päivittäisiä keskiarvoja varsinkin, koska tätä asiaa on tarkasteltava 
yhdessä 3 osan 9 kohdan kanssa (mittaustuloksen 95 prosentin luottamusvälin arvo ja sallittu 
ylitys). Mitattuja arvoja ei oteta huomioon, jos tietystä polttoaineesta on ollut pulaa, eikä 
puhdistinlaitteiden toimintahäiriöiden tai rikkoutumisen, käynnistämisen tai sulkemisen 
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aikana, ja vahvistetut keskiarvot määritellään siten, että sallitaan luottamusväli, jossa 
päästöjen raja-arvojen ylitys 30 prosentilla on mahdollinen.

Tarkistus 477
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 2 osa – taulukko

Komission teksti

Toksisuusekvivalenttikerroin

2, 3, 7, 8 – Tetraklooridibentsodioksiini (TCDD) 1

1, 2, 3, 7, 8 – Pentaklooridibentsodioksiini (PeCDD) 0,5

1, 2, 3, 4, 7, 8 – Heksaklooridibentsodioksiini (HxCDD) 0,1

1, 2, 3, 6, 7, 8 – Heksaklooridibentsodioksiini (HxCDD) 0,1

1, 2, 3, 7, 8, 9 – Heksaklooridibentsodioksiini (HxCDD) 0,1

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – Heptaklooridibentsodioksiini (HpCDD) 0,01

Oktaklooridibentsodioksiini (OCDD) 0,001

2, 3, 7, 8 – Tetraklooridibentsodioksiini (TCDF) 0,1

2, 3, 4, 7, 8 – Pentaklooridibentsofuraani (PeCDF) 0,5

1, 2, 3, 7, 8 – Pentaklooridibentsofuraani (PeCDF) 0,05

1, 2, 3, 4, 7, 8 – Heksaklooridibentsofuraani (HxCDF) 0,1

1, 2, 3, 6, 7, 8 – Heksaklooridibentsofuraani (HxCDF) 0,1

1, 2, 3, 7, 8, 9 – Heksaklooridibentsofuraani (HxCDF) 0,1

2, 3, 4, 6, 7, 8 – Heksaklooridibentsofuraani (HxCDF) 0,1

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 — Heptaklooridibentsofuraani (HpCDF) 0,01

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 — Heptaklooridibentsofuraani (HpCDF) 0,01

Oktaklooridibentsofuraani (OCDF) 0,001
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Tarkistus

Toksisuusekvivalenttikerroin

2, 3, 7, 8 – Tetraklooridibentsodioksiini (TCDD) 1

1, 2, 3, 7, 8 – Pentaklooridibentsodioksiini (PeCDD) 1

1, 2, 3, 4, 7, 8 – Heksaklooridibentsodioksiini (HxCDD) 0,1

1, 2, 3, 6, 7, 8 – Heksaklooridibentsodioksiini (HxCDD) 0,1

1, 2, 3, 7, 8, 9 – Heksaklooridibentsodioksiini (HxCDD) 0,1

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – Heptaklooridibentsodioksiini (HpCDD) 0,01

Oktaklooridibentsodioksiini (OCDD) 0,001

2, 3, 7, 8 – Tetraklooridibentsodioksiini (TCDF) 0,1

2, 3, 4, 7, 8 – Pentaklooridibentsofuraani (PeCDF) 0,5

1, 2, 3, 7, 8 – Pentaklooridibentsofuraani (PeCDF) 0,05

1, 2, 3, 4, 7, 8 – Heksaklooridibentsofuraani (HxCDF) 0,1

1, 2, 3, 6, 7, 8 – Heksaklooridibentsofuraani (HxCDF) 0,1

1, 2, 3, 7, 8, 9 – Heksaklooridibentsofuraani (HxCDF) 0,1

2, 3, 4, 6, 7, 8 – Heksaklooridibentsofuraani (HxCDF) 0,1

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 — Heptaklooridibentsofuraani (HpCDF) 0,01

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 — Heptaklooridibentsofuraani (HpCDF) 0,01

Oktaklooridibentsofuraani (OCDF) 0,001

3,3’,4’,5 - Triklooribifenyyli (PCB 81) 0,0001

3,3’,4,4' - Triklooribifenyyli (PCB 77) 0,0001

3,3’,4,4’,5 – Pentaklooribifenyyli (PCB126) 0,1

3,3’,4,4’,5,5' – Heksaklooribifenyyli (PCB169) 0,01

2,3,3’,4,4’ - Pentaklooribifenyyli (PCB105) 0,0001

2,3,4,4’,5 - Pentaklooribifenyyli (PCB114) 0,0005
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2,3’,4,4’,5 – Pentaklooribifenyyli (PCB118) 0,0001

2’2',3’,4,4’,5 – Pentaklooribifenyyli (PCB123) 0,0001

2,3,3’,4,4’ - Heksaklooribifenyyli (PCB156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5' - Heksaklooribifenyyli (PCB157) 0,0005

2,3’,4,4’,5,5' – Heksaklooribifenyyli (PCB167) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5' – Heptaklooribifenyyli (PCB189) 0,0001

Or. it

Perustelu

PCDD/F:ä koskevien NATOn (EU:n) ja WHO:n toksisuusekvivalenttikertointen (ihmisten ja 
nisäkkäiden osalta) erot liittyvät pentaklooridibentsodioksiiniin ja oktafuraaneihin. WHO:n 
kertoimiin siirtyminen merkitsisi "yhteistä kieltä" muun maailman kanssa 
dioksiinipitoisuuksien osalta mutta ennen kaikkea johtaisi siihen, että PCB:t, jotka ovat 
toksisuudeltaan PCDD/F:n kaltaisia, sisällytettäisiin pitoisuuslaskelmiin.

Tarkistus 478
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 3 osa – 1.1 kohta – taulukko – 2 sarake – rivi 4

Komission teksti Tarkistus

1 0,5

Or. de

Perustelu

Raja-arvoa on mukautettava nykyisen tekniikan mukaan, ja sitä noudatetaan jo 
todistettavasti.
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Tarkistus 479
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 3 osa – 1.1 kohta – taulukko – rivi 6

Komission teksti

Typpimonoksidi (NO) ja typpidioksidi (NO2) NO2:na sellaisten jo 
käytössä olevien jätteenpolttolaitosten, joiden nimelliskapasiteetti 
on yli 6 tonnia/tunti, ja uusien jätteenpolttolaitosten osalta

200

Tarkistus

Typpimonoksidi (NO) ja typpidioksidi (NO2) NO2:na sellaisten 
polttolaitosten osalta, joiden nimelliskapasiteetti on enintään 6 
tonnia/tunti

100

Or. de

Perustelu

Raja-arvoa on mukautettava nykyisen tekniikan mukaan, ja sitä noudatetaan jo 
todistettavasti. Käytössä olevissa ja uusissa laitoksissa on noudatettava samoja raja-arvoja. 
Katso muut typpimonoksidia (NO) ja typpidioksidia (NO2) koskevat tarkistukset.

Tarkistus 480
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 3 osa – 1.1 kohta – taulukko – rivi 7

Komission teksti

Typpimonoksidi (NO) ja typpidioksidi (NO2) NO2:na sellaisten jo 
käytössä olevien polttolaitosten osalta, joiden nimelliskapasiteetti on 
enintään 6 tonnia/tunti 

400

Tarkistus

Typpimonoksidi (NO) ja typpidioksidi (NO2) NO2:na sellaisten 
polttolaitosten osalta, joiden nimelliskapasiteetti on vähintään 2 ja
enintään 6 tonnia/tunti 

150

Or. de
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Perustelu

Raja-arvoa on mukautettava nykyisen tekniikan mukaan, ja sitä noudatetaan jo 
todistettavasti. Käytössä olevissa ja uusissa laitoksissa on noudatettava samoja raja-arvoja. 
Katso muut typpimonoksidia (NO) ja typpidioksidia (NO2) koskevat tarkistukset. 

Tarkistus 481
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 3 osa – 1.1 kohta – taulukko – rivi 7 a (uusi)

Tarkistus

Typpimonoksidi (NO) ja typpidioksidi (NO2) NO2:na sellaisten 
polttolaitosten osalta, joiden nimelliskapasiteetti on enintään 2 
tonnia/tunti 

200

Or. de

Perustelu

Raja-arvoa on mukautettava nykyisen tekniikan mukaan, ja sitä noudatetaan jo 
todistettavasti. Käytössä olevissa ja uusissa laitoksissa on noudatettava samoja raja-arvoja. 
Katso muut typpimonoksidia (NO) ja typpidioksidia (NO2) koskevat tarkistukset. 

Tarkistus 482
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 3 osa – 1.1 kohta – taulukko – rivi 7 b (uusi)

Tarkistus

Elohopea (Hg) 0,05

Or. de

Perustelu

Raja-arvo vastaa nykyistä tekniikkaa, ja sitä noudatetaan jo todistettavasti.
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Tarkistus 483
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 3 osa – 1.2 kohta – taulukko – 2 sarake – rivi 1

Komission teksti Tarkistus

30 20

Or. de

Perustelu

Raja-arvoa on mukautettava nykyisen tekniikan mukaan, ja sitä noudatetaan jo 
todistettavasti.

Tarkistus 484
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 3 osa – 1.2 kohta – taulukko – 2 sarake – rivi 3

Komission teksti Tarkistus

60 20

Or. de

Perustelu

Raja-arvoa on mukautettava nykyisen tekniikan mukaan, ja sitä noudatetaan jo 
todistettavasti.

Tarkistus 485
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 3 osa – 1.2 kohta – taulukko – 2 sarake – rivi 3

Komission teksti Tarkistus

60 20
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Or. it

Perustelu

Kloorivetyhapon raja-arvon (100 % puolen tunnin keskiarvot) laskemisella otetaan huomioon 
jätteenpolttolaitosten nykyiset konkreettiset päästöt ja tämän ilmansaasteen suhteellisten 
arvojen aiheeton vaihtelu 100 ja 97 prosentin arvojen välillä. Ei ole olemassa teknisiä syitä, 
joiden perusteella voidaan sallia päivittäistä keskiarvon kuusi kertaa suuremmat 
päästöhuiput.

Tarkistus 486
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 3 osa – 1.2 kohta – taulukko – 2 sarake – rivi 5

Komission teksti Tarkistus

200 100

Or. de

Perustelu

Raja-arvoa on mukautettava nykyisen tekniikan mukaan, ja sitä noudatetaan jo 
todistettavasti.

Tarkistus 487
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 3 osa – 1.2 kohta – taulukko – rivi 4
Komission teksti

Fluorivety (HF) 4 2

Tarkistus

Fluorivety (HF) 1,4 0,7

Or. de
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Perustelu

Raja-arvoa on mukautettava nykyisen tekniikan mukaan, ja sitä noudatetaan jo 
todistettavasti.

Tarkistus 488
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 3 osa – 1.2 kohta – taulukko – rivi 7 
Komission teksti

Typpimonoksidi (NO) ja 
typpidioksidi (NO2) NO2:na
sellaisten jo käytössä olevien
jätteenpolttolaitosten, joiden 
nimelliskapasiteetti on yli 
6 tonnia/tunti, ja uusien 
jätteenpolttolaitosten osalta 

400 200

Tarkistus

Typpimonoksidi (NO) ja 
typpidioksidi (NO2) NO2:na
sellaisten polttolaitosten 
osalta, joiden 
nimelliskapasiteetti on 
enintään 6 tonnia/tunti 

200 100

Or. de

Perustelu

Raja-arvoa on mukautettava nykyisen tekniikan mukaan, ja sitä noudatetaan jo 
todistettavasti. Käytössä olevissa ja uusissa laitoksissa on noudatettava samoja raja-arvoja. 
Ero on tehtävä nimelliskapasiteetin perusteella. Katso muut typpimonoksidia (NO) ja 
typpidioksidia (NO2) koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 489
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 3 osa – 1.2 kohta – taulukko – rivi 7 a (uusi)

Tarkistus

Elohopea (Hg) 0,1 0,05

Or. de

Perustelu

Raja-arvo vastaa nykyistä tekniikkaa, ja sitä noudatetaan jo todistettavasti.

Tarkistus 490
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 3 osa – 1.2 kohta – taulukko – rivi 7 b (uusi)

Tarkistus

Typpimonoksidi (NO) ja 
typpidioksidi (NO2) 
NO2:na sellaisten 
polttolaitosten osalta, joiden 
nimelliskapasiteetti on 
vähintään 2 ja enintään 6 
tonnia/tunti 

400 200

Or. de

Perustelu

Raja-arvo vastaa nykyistä tekniikkaa, ja sitä noudatetaan jo todistettavasti. Käytössä olevissa 
ja uusissa laitoksissa on noudatettava samoja raja-arvoja. Ero on tehtävä 
nimelliskapasiteetin perusteella. Katso muut typpimonoksidia (NO) ja typpidioksidia (NO2) 
koskevat tarkistukset.
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Tarkistus 491
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 3 osa – 1.2 kohta – taulukko – rivi 7 c (uusi)

Tarkistus

Typpimonoksidi (NO) ja 
typpidioksidi (NO2) NO2:na 
sellaisten polttolaitosten 
osalta, joiden 
nimelliskapasiteetti on 
enintään 2 tonnia/tunti 

600 300

Or. de

Perustelu

Raja-arvo vastaa nykyistä tekniikkaa, ja sitä noudatetaan jo todistettavasti. Käytössä olevissa 
ja uusissa laitoksissa on noudatettava samoja raja-arvoja. Ero on tehtävä 
nimelliskapasiteetin perusteella. Katso muut typpimonoksidia (NO) ja typpidioksidia (NO2) 
koskevat tarkistukset.

Tarkistus 492
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 3 osa – 1.5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ammoniakin keskimääräinen päästöraja-
arvo (mg/Nm³) käytettäessä ammoniakkia 
tai vastaavia aineita typen poistoon, kun 
näytteenottoaika on vähintään 
30 minuuttia ja enintään 8 tuntia. 
Ammoniakki (NH3) 5

Or. de

Perustelu

Raja-arvo vastaa nykyistä tekniikkaa, ja sitä noudatetaan jo todistettavasti.
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Tarkistus 493
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 4 osa – 2.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäljempänä olevan 2 kohdan 2 alakohdassa 
ja 2 kohdan 3 alakohdassa vahvistettuja 
päästöraja-arvoja sovelletaan 
vuorokausikeskiarvoina hiukkas-, HCl-, 
HF, NOx-, SO2- ja TOC-
kokonaispäästöihin (jatkuvat mittaukset), 
vähintään 30 minuutin ja enintään 
kahdeksan tunnin näytteenottoajan 
kuluessa mitattavana keskiarvona 
raskasmetalleihin ja vähintään kuuden 
tunnin ja enintään kahdeksan tunnin 
näytteenottoajan kuluessa mitattavana 
keskiarvona dioksiineihin ja furaaneihin.

Jäljempänä olevan 2 kohdan 2 alakohdassa 
ja 2 kohdan 3 alakohdassa vahvistettuja 
päästöraja-arvoja sovelletaan 
vuorokausikeskiarvoina hiukkas-, HCl-, 
HF, NOx-, SO2-, Hg- ja TOC-
kokonaispäästöihin (jatkuvat mittaukset), 
vähintään 30 minuutin ja enintään 
kahdeksan tunnin näytteenottoajan 
kuluessa mitattavana keskiarvona 
raskasmetalleihin ja vähintään kuuden 
tunnin ja enintään kahdeksan tunnin 
näytteenottoajan kuluessa mitattavana 
keskiarvona dioksiineihin ja furaaneihin.

Or. de

Perustelu

Jätteiden poltosta annetun direktiivin (2000/76/EY), jonka tämä direktiivi korvaa, mukaan 
raskasmetalleille on suoritettava jatkuvia mittauksia heti, kun mittausmenetelmä on 
käytettävissä. Elohopean kohdalla näin on.

Tarkistus 494
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 4 osa – 2.2 kohta – taulukko – 2 sarake – rivi 1

Komission teksti Tarkistus

30 20

Or. de
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Perustelu

Raja-arvo vastaa nykyistä tekniikkaa, ja sitä noudatetaan jo todistettavasti.

Tarkistus 495
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 4 osa – 2.2 kohta – taulukko – 2 sarake – rivi 5

Komission teksti Tarkistus

500 200

Or. en

Justification

The current disparity in standards between Member States and types of installations 
incinerating waste generates a perverse incentive to incinerate waste with higher emissions 
(i.e. in poorly performing cement kilns). ELVs should at least be in line with those allowed for 
new and existing waste incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes per 
hour. NOx emission level far below 500 mg/m3 are already achieved in Austrian, Swedish 
and German cement kilns.. The SNCR and SCR techniques allow for emission limits of NOx in 
ranges between 100-200mg/Nm³, already applied in German

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

Tarkistus 496
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 4 osa – 2.3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii komiteamenettelyn avulla 
yhtenäisen menetelmän, jonka mukaisesti 
toimivaltainen viranomainen vaatii 
rinnakkaispolttolaitosta osoittamaan, että 
vapautunut orgaaninen hiili ja SO2 eivät 
synny jätteenpoltosta.
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Perustelu

Olisi laadittava menetelmä, jossa sementtiuunin osalta voidaan osoittaa, että vapautuva SO2 
ja orgaaninen hiili eivät synny jätteistä, jotta se voi hyötyä tästä poikkeuksesta. Tämä 
menetelmä olisi yhtenäistettävä EU:ssa, jotta voidaan varmistaa että sekä kaikkien 
jäsenvaltioiden paikallisviranomaiset että kaikki rinnakkaispolttoon käytettävät sementtiuunit 
soveltavat sitä yhtenäisesti. 

Tarkistus 497
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 4 osa – 2.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun NOx-päästöjen vähentämiseen 
käytetään ammoniakkia tai vastaavia 
aineita, luvan myöntävän viranomaisen 
on määrättävä raja-arvo typen poistosta 
aiheutuville ammoniakkipäästöille.

Or. de

Perustelu

Viranomaisen on asetettava raja-arvo ammoniakkipäästöille niiden vähentämiseksi 
ympäristönsuojelun vuoksi.

Tarkistus 498
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 4 osa – 3.1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.1. Cprosessi ilmaistuna
vuorokausikeskiarvoina (mg(Nm3)
31 päivään joulukuuta 2015 saakka.

3.1. Cprosessi ilmaistuna
vuorokausikeskiarvoina (mg(Nm3)
31 päivään joulukuuta 2013 saakka. 
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Perustelu

Positiiviset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat hyödyt on toteutettava mahdollisimman 
pian, joten polttolaitoksille asetettavien, jätteen rinnakkaispoltossa saavutettavien 
päästörajojen voimaantulopäivää on aikaistettava kahdella vuodella.

Tarkistus 499
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 4 osa – 3.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

3.1. Cprosessi ilmaistuna
vuorokausikeskiarvoina (mg(Nm3)
31 päivään joulukuuta 2015 saakka . 

3.1. Cprosessi ilmaistuna
vuorokausikeskiarvoina (mg(Nm3).

Polttolaitosten mitattua lämpötehoa 
määriteltäessä sovelletaan 32 artiklan 
yhdistämissääntöjä.

Cprosessin arvot ilmaistuina 
vuorokausikeskiarvoina (mg(Nm3) on 
vahvistettu liitteessä V olevassa 2 osassa 
asetetuissa päästöraja-arvoissa.

Puolen tunnin keskiarvoja tarvitaan 
ainoastaan vuorokausikeskiarvojen 
laskemiseen.
Cprosessi kiinteiden polttoaineiden, 
lukuun ottamatta biomassaa, osalta (O2-
pitoisuus 6 %):

Taulukot poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jätteen rinnakkaispolttoon sovelletaan sekoitussääntöä (liite VI, 4 osa, 1 kohta), joka on 
jätteen ja polttoaineen päästöjen mitattu keskiarvo. Johdonmukaisuuden, selkeyden ja 
loogisuuden vuoksi suurten polttolaitosten normaalin toiminnan päästöjen osalta käytettyjen 
Cprosessin arvojen olisi oltava samat kuin liitteessä V vahvistetut suurten polttolaitosten 
päästöjen raja-arvot. Tarkistuksella korjataan uudelleen laadinnassa tapahtunut unohdus ja 
sillä vältetään kaksinkertainen sääntely.
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Tarkistus 500
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 4 osa – 3.1 kohta – 1 taulukko

Komission teksti

Cprosessi kiinteiden polttoaineiden, lukuun ottamatta biomassaa, osalta (O2-pitoisuus 6 %):

Pilaava aine < 50 
MWth

50—100 MWth 100—300 MWth > 300 MWth

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

Hiukkaset 50 50 30 30

Tarkistus

Cprosessi kiinteiden polttoaineiden, lukuun ottamatta biomassaa, osalta (O2-pitoisuus 6 %):

Pilaava aine < 50 
MWth

50–100 MWth 100-300 MWth > 300 MWth

SO2
kiinteät 

polttoaineet 
yleensä

- 850 200 200

SO2 
käytettäessä 
paljon rikkiä 

sisältäviä 
kotimaisia 

polttoaineita 

- 850 400 tai rikinpoistoaste 
≥92 %

400 tai 
rikinpoistoaste 

≥95 %

NOx - 400 200
Ruskohiilen polton 

osalta 300

200

Hiukkaset 50 50 30 30

Or. de
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Perustelu

Tarkistus vastaa pitkälti direktiiviin 2000/76/EY sisältyviä voimassa olevia säännöksiä, jotka 
koskevat polttoaineen korkeaa luonnollista rikkipitoisuutta. Ehdotetuilla rikin poiston 
vähimmäisasteilla tekniikan tarjoamat mahdollisuudet käytetään lähes loppuun. Ruskohiilen 
poltossa Nox-päästöjen raja-arvoa 100–300 MW ei voida saavuttaa taloudellisesti 
kannattavasti.

Tarkistus 501
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 4 osa – 3.2 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä kohta poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jätteen rinnakkaispolttoon sovelletaan sekoitussääntöä (liite VI, 4 osa, 1 kohta), joka on 
jätteen ja polttoaineen päästöjen mitattu keskiarvo. Johdonmukaisuuden, selkeyden ja 
loogisuuden vuoksi suurten polttolaitosten normaalin toiminnan päästöjen osalta käytettyjen 
Cprosessin arvojen olisi oltava samat kuin liitteessä V vahvistetut suurten polttolaitosten 
päästöjen raja-arvot. Tarkistuksella korjataan uudelleen laadinnassa tapahtunut unohdus ja 
sillä vältetään kaksinkertainen sääntely.

Tarkistus 502
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 4 osa – 3.2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2 Cprosessi vuorokausikeskiarvona 
(mg/Nm3) 1 päivästä tammikuuta 2016.

3.2 Cprosessi vuorokausikeskiarvona 
(mg/Nm3) 1 päivästä tammikuuta 2014.

Or. en
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Perustelu

Positiiviset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat hyödyt on toteutettava mahdollisimman 
pian, joten polttolaitoksille asetettavien, jätteen rinnakkaispoltossa saavutettavien 
päästörajojen voimaantulopäivää on aikaistettava kahdella vuodella.

Tarkistus 503
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 4 osa – 3.2.1 kohta – 1 taulukko

Komission teksti

Cprosessi kiinteiden polttoaineiden osalta (O2-pitoisuus 6 %) biomassaa lukuun ottamatta:

Pilaava aine < 50 MWth 50—100 MWth 100—300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400
Turve: 300

200 200

NOx - 300
ruskohiilipöly 

400

200 200

Hiukkaset 50 30 25

Turve: 20

20

Tarkistus

Cprosessi kiinteiden polttoaineiden osalta (O2-pitoisuus 6 %) biomassaa lukuun ottamatta:

Pilaava aine < 50 
MWth

50–MWth 100–00 MWth > 300 MWth

SO2
kiinteät 

polttoaineet 
yleensä

- 400

Turve: 300

200 200

SO2 
käytettäessä 
paljon rikkiä 

sisältäviä 
kotimaisia 

polttoaineita 

- 400
(Turve: 300)

400 tai rikinpoistoaste 
≥92 %

400 ja 
rikinpoistoaste 

≥96 %

NOx - 300 200
Ruskohiilen polton 

200
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Ruskohiilipöly: 
400

osalta 300

Hiukkaset 50 30 25
Turve: 20

20

Pilaava aine < 50 
MWth

50–100 MWth 100–MWth > 300 MWth

Or. de

Perustelu

SO2-päästörajojen saavuttaminen käytössä olevissa laitoksissa, joissa käytetään paljon rikkiä 
sisältäviä polttoaineita, ei ole mahdollista ilman kohtuutonta vaivannäköä. Rikinpoistoasteilla 
käytetään tekniikan tarjoamat mahdollisuudet lähes loppuun. Nox-päästöjen osalta komission 
laitoksille, joiden mitattu lämpöarvo on 100–300 MW, ehdottamaa päästöraja-arvoa ei voida 
saavuttaa taloudellisesti kannattavalla tavalla.

Tarkistus 504
Christian Ehler

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 4 osa – 3.2.2 kohta – 1 taulukko

Komission teksti

Cprosessi kiinteiden polttoaineiden osalta (O2-pitoisuus 6 %) biomassaa lukuun ottamatta:

Pilaava aine < 50 
MWth

50—100 MWth 100—300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400

Turve: 300

200

Turve: 300, 
lukuun ottamatta 
leijupolttoa 250

150

Kiertoleijupoltto tai 
paineistettu leijupoltto, tai 

turvetta käytettäessä kaiken 
leijupolton osalta: 200

NOx - 300

Turve: 250

200 150

Ruskohiilen pölypoltto: 200

Hiukkaset 50 20 20 10

Turve: 20
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Tarkistus

Cprosessi kiinteiden polttoaineiden osalta (O2-pitoisuus 6 %) biomassaa lukuun ottamatta:

Pilaava aine < 50 MWth 50–100 
MWth

100–300 MWth > 300 MWth

SO2

kiinteät 
polttoaineet 

yleensä

- 400

Turve: 300

200

Turve: 300, lukuun 
ottamatta leijupolttoa 250

150

Kiertoleijupoltto tai 
paineistettu leijupoltto, tai 

turvetta käytettäessä 
kaiken leijupolton osalta: 

200

SO2 
käytettäessä 
paljon rikkiä 

sisältäviä 
kotimaisia 

polttoaineita 

- 400 (Turve: 
300)

300 tai rikinpoistoaste 
≥92%

400 ja rikinpoistoaste 
≥96%

NOx - 300

Turve: 250

200

Ruskohiilen poltto 300

150

Ruskohiilen poltto: 200

Hiukkaset 50 20 20 10

Turve: 20

Or. de

Perustelu

Tarkistuksessa noudatetaan pitkälti direktiiviin 2000/76/EY sisältyviä voimassa olevia 
säännöksiä, jotka koskevat polttoaineen korkeaa luonnollista rikkipitoisuutta. Ehdotetuilla 
rikin poiston vähimmäisasteilla tekniikan tarjoamat mahdollisuudet käytetään lähes loppuun. 
Komission ehdottamaa Nox-päästöjen raja-arvoa ei voida taloudellisesti kannattavalla 
tavalla saavuttaa myöskään laitoksissa, joiden mitattu lämpöarvo on yli 100 MW. 
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Tarkistus 505
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 4 osa – 3 a taulukko (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jätteen rinnakkaispolttoon 
käytettäviä metallurgisia uuneja koskevat 
erityissäännökset
3 a 1. Sekoitussäännön (liitteessä VI 
olevan 4 osan 1 kohta) soveltamista 
koskevat määräykset metallurgisten 
uunien osalta annetaan 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Suuria jätemääriä poltetaan metallurgisissa uuneissa ja siten rinnakkaispolttolaitoksissa, 
joita ei mainita tässä liitteessä. Metallurgisia polttoprosesseja varten on kuitenkin laadittava 
erityiset määräykset.

Komission liitteeseen tekemä muutos, niitä tapauksia varten, joissa suuria jätemääriä 
ohjataan sellaisiin rinnakkaispolttolaitoksiin, joita ei mainita liitteessä, sisältyy myös 
voimassa olevaan jätteenpolttodirektiiviin, joka on nyt tarkoitus korvata teollisuuden 
päästöistä annettavalla direktiivillä.

Tarkistus 506
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) jatkuvat mittaukset seuraavista aineista: 
NOx, edellyttäen, että on vahvistettu päästö 
raja-arvot, CO, hiukkasten kokonaismäärä, 
orgaanisen hiilen kokonaismäärä, HCl, HF 
ja SO2;

a) jatkuvat mittaukset seuraavista aineista: 
NOx, edellyttäen, että on vahvistettu 
päästöjen raja-arvot, CO, hiukkasten 
kokonaismäärä, orgaanisen hiilen 
kokonaismäärä, HCl, HF, SO2 ja Hg;

Or. de
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Perustelu

Voimassa olevan jätteenpolttodirektiivin mukaan raskasmetalleille on suoritettava jatkuvia 
mittauksia heti, kun mittausmenetelmä on käytettävissä. Elohopean (Hg) kohdalla näin on.

Tarkistus 507
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.5 kohta- 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, ettei HCI:n, HF:n ja SO2:n 
jatkuvia mittauksia edellytetä 
jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä 
käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa ja 
edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 
2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on 
säädetty tai että mittauksia ei edellytetä 
lainkaan, jos toiminnanharjoittaja voi 
näyttää toteen, että kyseisten 
epäpuhtauksien päästöt eivät voi missään 
olosuhteissa ylittää vahvistettuja
päästöraja-arvoja.

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, ettei HCI:n, HF:n ja SO2:n 
jatkuvia mittauksia edellytetä 
jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä 
käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa ja 
edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 
2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on 
säädetty, jos toiminnanharjoittaja voi 
näyttää toteen, että kyseisten 
epäpuhtauksien päästöt eivät voi missään 
olosuhteissa ylittää vahvistettuja 
päästöraja-arvoja.

Or. en

Perustelu

Tällainen säännös olisi haitallinen jätteen käyttämiselle polttoaineena polttamisessa, koska 
kyseiset laitokset eivät voi osoittaa, että niiden päästöt eivät ole esitettyjä raja-arvoja 
korkeammat, vaikka kävisi ilmi, että näin on – kun taas muita polttoaineita kuin jätettä 
käyttävät laitokset pystyvät todistamaan sen. Tästä aiheutuu syrjintää, joka haittaa jätettä 
polttavia laitoksia.
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Tarkistus 508
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, ettei HCI:n, HF:n ja SO2:n 
jatkuvia mittauksia edellytetä 
jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä 
käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa ja 
edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 
2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on 
säädetty tai että mittauksia ei edellytetä 
lainkaan p , jos toiminnanharjoittaja voi 
näyttää toteen, että kyseisten 
epäpuhtauksien päästöt eivät voi missään 
olosuhteissa ylittää vahvistettuja
päästöraja-arvoja. 

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, ettei HCI:n, HF:n ja SO2:n 
jatkuvia mittauksia edellytetä 
jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä 
käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa ja 
edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 
2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on 
säädetty, jos toiminnanharjoittaja voi 
näyttää toteen, että kyseisten 
epäpuhtauksien päästöt eivät voi missään 
olosuhteissa ylittää vahvistettuja
päästöraja-arvoja.

Or. fr

Perustelu

Ei ole mahdollista sallia täyttä vapautusta 2.5. kohdassa mainittujen kaasujen mittauksesta. 
On mahdotonta taata asetettujen raja-arvojen jatkuva noudattaminen ja on sallittava 
vähintään tietyin määräajoin tapahtuvat mittaukset. Mitä tulee NOx-päästöihin, niitä on 
mitattava jatkuvasti, sillä ne ovat riski ilmanlaadulle ja ihmisten terveydelle.

Tarkistus 509
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, ettei HCI:n, HF:n ja SO2:n 
jatkuvia mittauksia edellytetä 
jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä 
käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa ja 
edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 
2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on 

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, ettei HCI:n, HF:n ja SO2:n 
jatkuvia mittauksia edellytetä 
jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä 
käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa ja 
edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 
2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on 
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säädetty tai että mittauksia ei edellytetä
lainkaan, jos toiminnanharjoittaja voi 
näyttää toteen, että kyseisten 
epäpuhtauksien päästöt eivät voi missään 
olosuhteissa ylittää vahvistettuja
päästöraja-arvoja.

säädetty, jos toiminnanharjoittaja voi 
näyttää toteen, että kyseisten 
epäpuhtauksien päästöt eivät voi missään 
olosuhteissa ylittää vahvistettuja 
päästöraja-arvoja.

Or. en

Perustelu

Ilman seurantaa on mahdotonta varmistaa, että poltetusta jätteestä ei aiheudu päästöjen raja-
arvot ylittäviä HCl, HF, SO2 or Nox -päästöjä, koska jäte on heterogeenistä ja se voi olla 
kloridin, fluoridin tai rikin saastuttamaa. Jatkuvia mittauksia olisi suoritettava aina, jos jäte 
ei ole peräisin homogeenisista tuotantolähteistä. Seurannan ja arvioinnin laatu riippuu 
suurelta osin jätteestä otetuista näytteistä, joten eri lähteistä peräisin oleva sekoitettu jäte voi 
johtaa huonolaatuisiin näytteisiin.

Tarkistus 510
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 kohta – 2.5 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, ettei HCI:n, HF:n ja SO2:n 
jatkuvia mittauksia edellytetä 
jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä 
käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa ja 
edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 
2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on 
säädetty tai että mittauksia ei edellytetä 
lainkaan, jos toiminnanharjoittaja voi 
näyttää toteen, että kyseisten 
epäpuhtauksien päästöt eivät voi missään 
olosuhteissa ylittää vahvistettuja
päästöraja-arvoja.

2.5 Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, ettei HCI:n, HF:n ja SO2:n 
jatkuvia mittauksia edellytetä 
jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä 
käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa ja 
edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 
2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on 
säädetty, jos toiminnanharjoittaja voi 
näyttää toteen, että kyseisten 
epäpuhtauksien päästöt eivät voi missään 
olosuhteissa ylittää vahvistettuja 
päästöraja-arvoja.

Or. en
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Perustelu

Ei ole realistista tehdä HCI:n, HF:n ja SO2:n seurannassa jätteenpolttoa tai 
rinnakkaispolttoa koskevaa poikkeusta päästöjen laadun perusteella. On mahdotonta 
varmistaa, että millä tahansa hetkellä poltetusta jätteestä ei aiheudu päästöjen raja-arvot 
ylittäviä HCl:n HF:n tai SO2:n päästöjä, koska jäte on heterogeenistä ja se voi olla kloridin, 
fluoridin tai rikin saastuttamaa.

Tarkistus 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, ettei HCI:n, HF:n ja SO2:n 
jatkuvia mittauksia edellytetä 
jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä 
käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa ja 
edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 
2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on 
säädetty tai että mittauksia ei edellytetä 
lainkaan, jos toiminnanharjoittaja voi 
näyttää toteen, että kyseisten 
epäpuhtauksien päästöt eivät voi missään 
olosuhteissa ylittää vahvistettuja
päästöraja-arvoja.

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, ettei HCI:n, HF:n ja SO2:n 
jatkuvia mittauksia edellytetä 
jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä 
käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa ja 
edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 
2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on 
säädetty tai että mittauksia ei edellytetä 
lainkaan, jos toiminnanharjoittaja voi 
näyttää toteen, että kyseisten 
epäpuhtauksien päästöt eivät teknisen 
tiedon ja asiantuntijalausunnon mukaan 
voi missään olosuhteissa ylittää 
vahvistettuja päästöraja-arvoja.

Or. en

Perustelu

Pienille jätteenpolttolaitoksille, joiden toimintaa harjoittavat usein pienet tai keskisuuret 
yritykset, myönnettävää tarkkailua koskevaa helpotusta ei pitäisi rajoittaa koskemaan vain 
olemassa olevia laitoksia. 

Päätös siitä, täyttyvätkö säädetyt raja-arvot, perustuu asiantuntijoiden arviointiin ja 
tekniseen tietoon. Tämä 1 alakohtaa koskeva tarkistus voidaan ottaa käsiteltäväksi 
työjärjestyksen 80 artiklan mukaisesti, koska liitteen VI 6 osan 2.5 kohdan alakohdat liittyvät 
läheisesti toisiinsa.
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Tarkistus 512
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, ettei HCI:n, HF:n ja SO2:n 
jatkuvia mittauksia edellytetä 
jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä 
käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa ja 
edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 
2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on 
säädetty tai että mittauksia ei edellytetä 
lainkaan p , jos toiminnanharjoittaja voi 
näyttää toteen, että kyseisten 
epäpuhtauksien päästöt eivät voi missään 
olosuhteissa ylittää vahvistettuja
päästöraja-arvoja.

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, ettei HCI:n, HF:n ja SO2:n 
jatkuvia mittauksia edellytetä 
jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä 
käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa ja 
edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 
2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on 
säädetty tai että mittauksia ei edellytetä 
lainkaan, jos toiminnanharjoittaja voi 
kyseisen jätteen laatua koskevien tietojen 
perusteella näyttää toteen, että kyseisten 
epäpuhtauksien päästöt eivät voi missään 
olosuhteissa ylittää vahvistettuja
päästöraja-arvoja.

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että tarkkailua koskevien vaatimusten vähentäminen on perusteltua. Nämä 
laitokset olisi tarkastettava satunnaisesti noudattamisen varmistamiseksi.

Tarkistus 513
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen voi päättää, 
ettei NOx:n jatkuvia mittauksia edellytetä, 
ja edellyttää määräaikaismittauksia siten 
kuin 2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa 
on säädetty sellaisissa olemassa olevissa 
jätteenpolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on yli 6 tonnia 
tunnissa, ja sellaisissa olemassa olevissa 

Poistetaan.
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jätettä käyttävissä 
rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on alle 6 tonnia 
tunnissa, jos toiminnanharjoittaja voi 
osoittaa kyseessä olevan jätteen laatua, 
käytettyä tekniikkaa ja päästöjä koskevien 
tietojen ja päästöjen tarkkailutulosten 
perusteella, että NOx-päästöt eivät 
missään tilanteessa voi ylittää määrättyjä 
päästöraja-arvoja.

Or. en

Perustelu

Katso 2.5 kohdan 1 alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 514
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen voi päättää, 
ettei NOx:n jatkuvia mittauksia edellytetä, 
ja edellyttää määräaikaismittauksia siten
kuin 2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa 
on säädetty sellaisissa olemassa olevissa 
jätteenpolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on yli 6 tonnia 
tunnissa, ja sellaisissa olemassa olevissa 
jätettä käyttävissä 
rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on alle 6 tonnia 
tunnissa, jos toiminnanharjoittaja voi 
osoittaa kyseessä olevan jätteen laatua, 
käytettyä tekniikkaa ja päästöjä koskevien 
tietojen ja päästöjen tarkkailutulosten 
perusteella, että NOx-päästöt eivät 
missään tilanteessa voi ylittää määrättyjä 
päästöraja-arvoja.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistus on 2.5. kohdan 1 kohtaa koskevan tarkistuksen mukainen.

Tarkistus 515
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen voi päättää, 
ettei NOx:n jatkuvia mittauksia edellytetä, 
ja edellyttää määräaikaismittauksia siten 
kuin 2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa 
on säädetty sellaisissa olemassa olevissa 
jätteenpolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on yli 6 tonnia 
tunnissa, ja sellaisissa olemassa olevissa 
jätettä käyttävissä 
rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on alle 6 tonnia 
tunnissa, jos toiminnanharjoittaja voi 
osoittaa kyseessä olevan jätteen laatua, 
käytettyä tekniikkaa ja päästöjä koskevien 
tietojen ja päästöjen tarkkailutulosten 
perusteella, että NOx-päästöt eivät 
missään tilanteessa voi ylittää määrättyjä 
päästöraja-arvoja.

Edellä 1 alakohdan säännöksiä ei 
sovelleta eri lähteistä peräisin olevaan 
sekoitettuun jätteeseen, jonka osalta 
vaaditaan jatkuvia mittauksia.

Or. en

Perustelu

Katso 2.5 kohdan 1 alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.
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Tarkistus 516
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen voi päättää, 
ettei NOx:n jatkuvia mittauksia edellytetä, 
ja edellyttää määräaikaismittauksia siten 
kuin 2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa 
on säädetty sellaisissa olemassa olevissa 
jätteenpolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on yli 6 tonnia 
tunnissa, ja sellaisissa olemassa olevissa 
jätettä käyttävissä 
rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden
nimelliskapasiteetti on alle 6 tonnia 
tunnissa, jos toiminnanharjoittaja voi 
osoittaa kyseessä olevan jätteen laatua, 
käytettyä tekniikkaa ja päästöjä koskevien 
tietojen ja päästöjen tarkkailutulosten 
perusteella, että NOx-päästöt eivät 
missään tilanteessa voi ylittää määrättyjä 
päästöraja-arvoja.

Edellä 1 alakohdan säännöksiä ei 
sovelleta eri lähteistä peräisin olevaan 
sekoitettuun jätteeseen, jonka osalta 
vaaditaan jatkuvia mittauksia.

Or. en

Perustelu

Katso 2.5 kohdan 1 alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen voi päättää, 
ettei NOx:n jatkuvia mittauksia edellytetä, 
ja edellyttää määräaikaismittauksia siten 
kuin 2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa 
on säädetty sellaisissa olemassa olevissa

Toimivaltainen viranomainen voi päättää, 
ettei NOx:n jatkuvia mittauksia edellytetä, 
ja edellyttää määräaikaismittauksia siten 
kuin 2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa 
on säädetty sellaisissa 
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jätteenpolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on yli 6 tonnia 
tunnissa, ja sellaisissa olemassa olevissa
jätettä käyttävissä 
rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on alle 6 tonnia 
tunnissa, jos toiminnanharjoittaja voi 
osoittaa kyseessä olevan jätteen laatua, 
käytettyä tekniikkaa ja päästöjä koskevien 
tietojen ja päästöjen tarkkailutulosten 
perusteella, että NOx-päästöt eivät missään 
tilanteessa voi ylittää määrättyjä 
päästöraja-arvoja.

jätteenpolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on yli 6 tonnia 
tunnissa, ja sellaisissa jätettä käyttävissä 
rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on alle 6 tonnia 
tunnissa, jos toiminnanharjoittaja voi 
osoittaa kyseessä olevan jätteen laatua, 
käytettyä tekniikkaa ja päästöjä koskevien 
tietojen ja päästöjen tarkkailutulosten 
perusteella, että NOx-päästöt eivät 
teknisen tiedon ja asiantuntijalausunnon 
mukaan missään tilanteessa voi ylittää 
määrättyjä päästöraja-arvoja.

Or. en

Perustelu

Katso 2.5 kohdan 1 alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 518
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltainen viranomainen voi päättää, 
ettei NOx:n jatkuvia mittauksia edellytetä, 
ja edellyttää määräaikaismittauksia siten 
kuin 2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa
on säädetty sellaisissa olemassa olevissa 
jätteenpolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on yli 6 tonnia 
tunnissa, ja sellaisissa olemassa olevissa 
jätettä käyttävissä 
rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on alle 6 tonnia 
tunnissa, jos toiminnanharjoittaja voi 
osoittaa kyseessä olevan jätteen laatua, 
käytettyä tekniikkaa ja päästöjä koskevien 
tietojen ja päästöjen tarkkailutulosten 
perusteella, että NOx-päästöt eivät missään 
tilanteessa voi ylittää määrättyjä 
päästöraja-arvoja.

Toimivaltainen viranomainen voi päättää, 
ettei NOx:n jatkuvia mittauksia edellytetä, 
ja edellyttää satunnaisia 
määräaikaismittauksia siten kuin 2 kohdan 
1 alakohdan c alakohdassa on säädetty 
sellaisissa olemassa olevissa 
jätteenpolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on yli 6 tonnia 
tunnissa, ja sellaisissa olemassa olevissa 
jätettä käyttävissä 
rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on alle 6 tonnia 
tunnissa, jos toiminnanharjoittaja voi 
osoittaa kyseessä olevan jätteen laatua, 
käytettyä tekniikkaa ja päästöjä koskevien 
tietojen ja päästöjen tarkkailutulosten 
perusteella, että NOx-päästöt eivät missään 
tilanteessa voi ylittää määrättyjä 
päästöraja-arvoja. Jos lupaehtoja rikotaan, 
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toimivaltaisen viranomaisen on 
edellytettävä jatkuvia mittauksia.

Or. en

Perustelu

Katso 2.5 kohdan 1 alakohtaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 519
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.6 kohta

Komission teksti Tarkistus

2.6. Toimivaltainen viranomainen voi 
seuraavissa tapauksissa päättää, että 
raskasmetalleja sekä dioksiineja ja 
furaaneja on mitattava alle kaksi kertaa 
vuodessa tai ei ollenkaan:

Poistetaan.

(a) jätteen rinnakkaispoltosta tai poltosta 
syntyvät päästöt ovat kaikissa olosuhteissa 
alle 50 prosenttia päästöraja-arvoista
(b) rinnakkaispoltettava tai poltettava jäte 
muodostuu ainoastaan sellaisten 
tavanomaisten jätteiden tietyistä 
lajitelluista palavista jakeista, jotka eivät 
sovellu kierrätykseen ja joilla on tiettyjä 
ominaisuuksia, ja se määritellään 
tarkemmin c kohdassa tarkoitetun 
arvioinnin perusteella;
(c) toiminnanharjoittaja voi todistaa 
kyseisten jätteiden laatua koskevien 
tietojen ja päästöjen tarkkailun 
perusteella, että päästöt jäävät kaikissa 
tapauksissa merkittävästi 
raskasmetalleille, dioksiineille ja 
furaaneille vahvistettujen päästöraja-
arvojen alle;

Or. en
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Perustelu

On vastuutonta päättää, että raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien päästöjä ei mitata 
ollenkaan. Nykyisten tarkkailua koskevien vaatimusten mukaisesti seurataan vain 
0,2 prosenttia toimintatunneista, ja käynnistys- ja sulkemisjaksot jätetään huomiotta, koska ne 
eivät anna luotettavaa näytettä jätteenpolttolaitoksen päästämistä pilaavista aineista. 
Direktiivissä olisi otettava huomioon tarkkailutekniikan kehittyminen.

Tarkistus 520
Frédérique Ries

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.6. Toimivaltainen viranomainen voi 
seuraavissa tapauksissa päättää, että 
raskasmetalleja sekä dioksiineja ja
furaaneja on mitattava alle kaksi kertaa 
vuodessa tai ei ollenkaan: 

2.6. Toimivaltaisen viranomaisen on 
edellytettävä, että raskasmetalleja sekä 
dioksiineja ja furaaneja on mitattava 
säännöllisesti ja halogenoiduista 
dioksiineista on otettava määräajoin 
näytteitä. Säännölliset mittaukset voidaan 
vaihtaa kahteen mittaukseen vuodessa 
seuraavissa tapauksissa: 

Or. en

Perustelu

Ei ole kovin vastuullista päättää, että raskasmetallien sekä dioksiinien ja furaanien päästöjä 
ei mitata ollenkaan. Nykyisten tarkkailua koskevien vaatimusten mukaisesti seurataan vain 
0,2 prosenttia toimintatunneista, ja käynnistys- ja sulkemisjaksot jätetään huomiotta, koska ne 
eivät anna luotettavaa näytettä jätteenpolttolaitoksen päästämistä pilaavista aineista.
Direktiivissä olisi otettava huomioon tarkkailutekniikan kehittyminen. Lisäksi ainoat 
dioksiinit, joista jätteenpolttolaitoksissa otetaan tällä hetkellä näytteitä, ovat klooratut 
yhdisteet. Esimerkiksi muut halogenoidut aineet ja kloori- ja bromiyhdisteet jätetään nykyisin 
täysin huomiotta.
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Tarkistus 521
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.6. Toimivaltainen viranomainen voi 
seuraavissa tapauksissa päättää, että 
raskasmetalleja sekä dioksiineja ja 
furaaneja on mitattava alle kaksi kertaa 
vuodessa tai ei ollenkaan:

2.6. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää alle kuuden kuukauden 
testijaksosta vuodessa raskasmetallien 
yhteismäärän jatkuvien mittausten osalta 
siten, että testijakso on ainakin kolme 
kuukautta vuodessa. Toimivaltainen 
viranomainen voi päättää seuraavissa 
tapauksissa dioksiinien ja furaanien 
jatkuvien näytteenottojen vähentämisestä 
vuosittain vähintään neljään sarjaan, 
jotka muodostuvat 14 päivän 
näytteenotosta ja mittausanalyysista: 

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava oikeus mitata raskasmetallien, dioksiinien ja 
furaanien päästöjä ilmaan riippumatta toiminnanharjoittajien jätteen laadusta antamista 
kertomuksista. Jätteiden laadun valvonta on epäluotettava mekanismi vaarallisten päästöjen 
välttämiseksi, koska sekoitetun jätteen vaaraa ei voida poistaa eikä eri lähteistä peräisin 
olevan sekoitetun jätteen tapauksessa saada luotettavaa näyttöä. 

Tarkistus 522
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.6. Toimivaltainen viranomainen voi 
seuraavissa tapauksissa päättää, että 
raskasmetalleja sekä dioksiineja ja 
furaaneja on mitattava alle kaksi kertaa 
vuodessa tai ei ollenkaan:

2.6. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää alle kuuden kuukauden 
testijaksosta vuodessa raskasmetallien 
yhteismäärän jatkuvien mittausten osalta 
siten, että testijakso on ainakin kolme 
kuukautta vuodessa, ja vaatia seuraavissa 
tapauksissa dioksiinien ja furaanien 
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jatkuvien näytteenottojen vähentämisestä 
vuosittain vähintään neljään sarjaan, 
jotka muodostuvat 14 päivän 
näytteenotosta ja mittausanalyysista: 

Or. en

Perustelu

On mahdotonta hyväksyä, että raskasmetallien, dioksiinien ja furaanien päästöjä ilmaan 
voidaan olla mittaamatta riippumatta toiminnanharjoittajien jätteen laadusta antamista 
kertomuksista. Kun seuranta loppuu, kaksi edellytystä menettää merkityksensä, koska 
seurantaa koskevaa tietoa ei ole saatavilla päästöjen arvioimiseksi. Jätteiden laadun valvonta 
on epäluotettava mekanismi vaarallisten päästöjen välttämiseksi, koska sekoitetun jätteen 
vaaraa ei voida poistaa. Ilman seurantaa päästöjen lisääntyminen jäisi huomaamatta.

Tarkistus 523
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.6 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) toiminnanharjoittaja voi todistaa 
kyseisten jätteiden laatua koskevien 
tietojen ja päästöjen tarkkailun perusteella,
että päästöt jäävät kaikissa tapauksissa 
merkittävästi raskasmetalleille, 
dioksiineille ja furaaneille vahvistettujen 
päästöraja-arvojen alle;

c) toiminnanharjoittaja voi todistaa 
kyseisten jätteiden laatua koskevien 
tietojen ja päästöjen tarkkailun perusteella,
että päästöt jäävät kaikissa tapauksissa 
merkittävästi raskasmetalleille, 
dioksiineille ja furaaneille vahvistettujen 
päästöraja-arvojen alle; kyseisten jätteiden 
laatu voidaan osoittaa noudattamalla 
47 artiklan 4 a kohdan säännöksiä.

Or. de

Perustelu

Katso 47 artiklan 4 a kohtaa tai liitteessä VI olevaa 9 osaa (uusi) koskeva tarkistus.
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Tarkistus 524
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 6 osa – 2.6 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) toiminnanharjoittaja voi todistaa, 
että elektronisia jätteitä tai kloorattuja 
yhdisteitä ei käsitellä;

Or. en

Perustelu

Dioksiinin pääasiallinen lähde on kloorattujen yhdisteiden polttaminen, ja raskasmetallien 
tärkeimpiin lähteisiin kuuluu elektroninen jäte. Sen vuoksi mitään tällaisia jätteitä ei pidä 
polttaa laitoksissa, joissa dioksiineja ja raskasmetalleja ei mitata.

Tarkistus 525
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 8 osa – 1.1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) hiilimonoksidin (CO) osalta: (d) hiilimonoksidin (CO) osalta:

(-i) vähintään 97 % vuoden aikana 
mitatuista vuorokauden keskiarvoista ei 
ylitä 3 osan 1.5 kohdan a alakohdassa 
vahvistettuja päästöraja-arvoja;

(i) jätteenpolttolaitosten osalta: (i) vaarattoman jätteen 
jätteenpolttolaitosten osalta:

vähintään 97 % vuoden aikana mitatuista 
vuorokauden keskiarvoista ei ylitä 3 osan 
1 kohdan 5 alakohdan a alakohdassa 
vahvistettuja päästöraja-arvoja;
ja ja

vähintään 95 prosenttia kaikista 
10 minuutin keskiarvoina määritetyistä 
mittauksista minkä tahansa 24 tunnin 
jakson aikana tai kaikista saman jakson 
aikana otetuista puolen tunnin 

vähintään 95 prosenttia kaikista 
10 minuutin keskiarvoina määritetyistä 
mittauksista minkä tahansa 24 tunnin 
jakson aikana tai kaikista saman jakson 
aikana otetuista puolen tunnin 
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keskiarvoista ei ylitä 3 osan 1 kohdan 
5 alakohdassa b ja c alakohdassa 
vahvistettuja päästöraja-arvoja

keskiarvoista ei ylitä 3 osan 1 kohdan 
5 alakohdassa b ja c alakohdassa 
vahvistettuja päästöraja-arvoja

(i a) vaarallisen jätteen 
jätteenpolttolaitosten osalta:
vähintään 95 prosenttia kaikista 
10 minuutin keskiarvoina kuukauden 
ajan määritetyistä mittauksista minkä 
tahansa 24 tunnin jakson aikana tai 
kaikista 24 tunnin jakson aikana otetuista 
puolen tunnin keskiarvoista ei ylitä 3 osan 
1 kohdan 5 alakohdassa b ja 
c alakohdassa vahvistettuja päästöraja-
arvoja

(ii) jätettä käsittelevien 
rinnakkaispolttolaitosten osalta: 4 osan 
säännöksiä noudatetaan.

(ii) jätettä käsittelevien 
rinnakkaispolttolaitosten osalta: 4 osan 
säännöksiä noudatetaan.

Or. en

Perustelu

Vaarallisen jätteen polttolaitoksilla on erilainen ongelma kuin kunnallisilla 
jätteenpolttolaitoksilla, koska jäte on heterogeenisempaa ja prosessi on erilainen (koska 
käytetään kiertouunia). Kunnallisilla jätteenpolttolaitoksilla ei ole samoja CO-päästöjen 
piikkejä kuin vaarallisen jätteen polttolaitoksilla. Sen vuoksi on perusteltua laskea 
keskimääräiset päästöraja-arvot pidemmältä ajalta.

Tarkistus 526
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 8 osa – 1.1 kohta – d alakohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(i a) vaarallisen jätteen 
jätteenpolttolaitosten osalta:

vähintään 95 prosenttia kaikista 
10 minuutin keskiarvoina määritetyistä 
mittauksista minkä tahansa 24 tunnin 
jakson aikana tai kaikista 24 tunnin 
jakson aikana otetuista puolen tunnin 
keskiarvoista ei ylitä 3 osan 1 kohdan 
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5 alakohdassa b ja c alakohdassa 
vahvistettuja päästöraja-arvoja

Or. en

Perustelu

Vaarallisen jätteen polttolaitoksessa käytettävä prosessi, laitoksen toiminta ja käsiteltävän 
jätteen heterogeenisyys voivat aiheuttaa lyhyinä jaksoina CO-päästöjen piikkejä, vaikka 
pitkällä aikavälillä CO-päästöt ovat hyvinkin noudatettavia raja-arvoja alempia. Näistä 
yksinomaan tekniikkaan liittyvistä syistä 10 minuutin aikana mitattujen arvojen noudattamista 
on tarkasteltava pidemmällä aikavälillä kuin vuorokauden aikana.

Tarkistus 527
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
Liite VI – 8 a osa (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a osa
Jätteitä koskevat säännökset 

rinnakkaispolttolaitoksessa tapahtuvan 
polton yhteydessä

Komissio asettaa jätteelle määrää 
koskevat raja-arvot 
rinnakkaispolttolaitoksessa tapahtuvan 
polton yhteydessä sekä niiden 
noudattamista ja valvontaa koskevat 
säännökset. Komissio ottaa tässä 
yhteydessä huomioon CEN-standardit.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Katso myös 47 artiklan 4 a kohtaa (uusi) koskeva tarkistus.
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Jotta voidaan rajoittaa haitallisten aineiden pitoisuuksia lopullisissa aineissa ja 
lopputuotteissa, on käytettäessä jätettä rinnakkaispolttolaitoksissa asetettava raja-arvot 
käytettävältä jätteeltä vaadittavalle vähimmäislaadulle ja laadun varmistamista koskevat 
säännökset.

Tarkistus 528
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 5 osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Käytettäessä maaleja/pinnoitteita, 
lakkoja, liimoja tai painovärejä voidaan 
käyttää seuraavaa ohjelmaa. Jos seuraava 
menetelmä ei sovellu, toimivaltainen 
viranomainen voi sallia 
toiminnanharjoittajan käyttää jotakin 
muuta vaihtoehtoista ohjelmaa, jolla 
saavutetaan vastaavat päästöjen 
vähennykset kuin soveltamalla 2 ja 
3 osassa vahvistettuja päästöraja-arvoja. 
Ohjelmassa on otettava huomioon 
seuraavat seikat:

1. Käytettäessä maaleja/pinnoitteita, 
lakkoja, liimoja tai painovärejä voidaan 
käyttää seuraavaa ohjelmaa. Muussa 
teollisessa toiminnassa tai jos seuraava 
menetelmä ei sovellu, toimivaltainen 
viranomainen voi sallia 
toiminnanharjoittajan käyttää jotakin 
muuta vaihtoehtoista ohjelmaa, jolla 
saavutetaan vastaavat päästöjen 
vähennykset kuin soveltamalla 2 ja 
3 osassa vahvistettuja päästöraja-arvoja. 
Ohjelmassa on otettava huomioon 
seuraavat seikat:

Or. en

Perustelu

Vähentämisohjelman soveltamista ei pitäisi rajoittaa mainittuihin esimerkkeihin, vaan sitä 
voidaan soveltaa muuhunkin teolliseen toimintaan. Näin oli myös alkuperäisessä haihtuvia 
orgaanisia yhdisteitä koskevassa direktiivissä (1999/13/EY), ja asian olisi oltava selvä myös 
tässä direktiivissä.

Tarkistus 529
Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
Liite VII – 5 osa – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Käytettäessä maaleja/pinnoitteita, 1. Käytettäessä maaleja/pinnoitteita, 
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lakkoja, liimoja tai painovärejä voidaan 
käyttää seuraavaa ohjelmaa. Jos seuraava 
menetelmä ei sovellu, toimivaltainen 
viranomainen voi sallia 
toiminnanharjoittajan käyttää jotakin 
muuta vaihtoehtoista ohjelmaa, jolla 
saavutetaan vastaavat päästöjen 
vähennykset kuin soveltamalla 2 ja 
3 osassa vahvistettuja päästöraja-arvoja. 
Ohjelmassa on otettava huomioon 
seuraavat seikat:

lakkoja, liimoja tai painovärejä voidaan 
käyttää seuraavaa ohjelmaa. Muussa 
teollisessa toiminnassa tai jos seuraava 
menetelmä ei sovellu, toimivaltainen 
viranomainen voi sallia 
toiminnanharjoittajan käyttää jotakin 
muuta vaihtoehtoista ohjelmaa, jolla 
saavutetaan vastaavat päästöjen 
vähennykset kuin soveltamalla 2 ja 
3 osassa vahvistettuja päästöraja-arvoja. 
Ohjelmassa on otettava huomioon 
seuraavat seikat:

Or. en

Perustelu

Tätä kohtaa on yhdenmukaistettava 54 artiklan kanssa, joka koskee vähentämisohjelman 
soveltamista teolliseen toimintaan.

Tarkistus 530
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 2 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Akuutin myrkytyksen kokeet on 
suoritettava tietyille nilviäis-, äyriäis-, 
kala- ja planktonlajeille, joita esiintyy 
yleisesti päästöalueilla. Lisäksi on 
suoritettava kokeita suolaveden 
katkarapulajeille (Artemia salina). 
Akuutin myrkytyksen kokeet on 
suoritettava tietyille nilviäis-, äyriäis-, 
kala- ja planktonlajeille, joita esiintyy 
yleisesti päästöalueilla. Lisäksi on 
suoritettava kokeita suolaveden 
katkarapulajeille (Artemia salina).

1. Akuutin myrkytyksen kokeet on 
suoritettava lajeille, jotka ovat tyypillisiä 
päästöalueelle.

Or. en
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Perustelu

Eläville eläimille suoritettavat testit olisi minimoitava, ja se voidaan saavuttaa ainoastaan 
testaamalla päästöalueelle tärkeitä lajeja. Suolaveden katkarapulajien testaamisella ei ole 
merkitystä, jos päästöt eivät pääse suolaveteen.

Tarkistus 531
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 3 osa – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Päästöraja-arvot, jotka ilmaistaan 
massapitoisuuksina kuutiometriä (Nm3) 
kohden 273,15 K:n lämpötilassa ja 
101,3 KPa:n ilmanpaineeessa ja 
savukaasujen vesihöyrypitoisuutta
koskevan korjauksen jälkeen. 

1. Päästöraja-arvot, jotka ilmaistaan 
massapitoisuuksina kuutiometriä (Nm3) 
kohden 273,15 K:n lämpötilassa ja 
101,3 KPa:n ilmanpaineessa. 

Or. en

Justification

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying 
of the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are 
set after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration 
limit because the volume of the mass/volume(concentration) term has been much reduced. The 
proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for drying 
and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic for 
quantitative continuous monitoring. 

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 532
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi
Liite VIII – 3 osa – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jätehappojen käsittelylaitoksissa
500 mg/Nm3 tuntikeskiarvona

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jätehappojen pitoisuuden raja-arvo 500 mg/Nm3 sisältyy direktiiviin 92/112/ETY, mutta sitä 
ei ole koskaan noudatettu teollisuudessa ja on epäselvää, mihin toimintaan sitä olisi 
sovellettava. Asiaa koskevaa raja-arvoa ei ole sisällytetty teollisuutta koskevaan 
vertailuasiakirjaan.

Tarkistus 533
Péter Olajos

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää V–VIII liitteessä vahvistettuja raja-
arvoja, mikäli mahdollista.

Nämä raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää 14 artiklan 1 a kohdassa
vahvistettuja raja-arvoja, mikäli 
mahdollista

Kun raja-arvot, vastaavat parametrit ja 
tekniset toimenpiteet on vahvistettu tämän 
kohdan säännösten mukaisesti, syyt 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa 
kuvattujen päästötasojen sallimiselle olisi 
dokumentoitava ja perusteltava 
lupaehtojen liitteessä.

Or. en
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Justification

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an 
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of 
the National Emission Ceilings Directive.

Regarding Annex V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed most 
often at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of 
European Safety Net. The industries covered in the Annexes should undergo the same 
procedure as the one provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in 
art.68 which should start by reviewing the present figures in the Annexes.

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