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Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden 
päästöistä (ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistäminen) (uudelleenlaadittu)
(KOM(2007)844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja 
komission oikeudellisista yksiköistä koostuva neuvoa-antava ryhmä tarkastelee komission 
antamia uudelleenlaatimista koskevia ehdotuksia.

Neuvoa-antavan ryhmän lausunto edellä mainitusta ehdotuksesta on tämän ilmoituksen 
liitteenä.

Oikeudellisten asioiden valiokunta aikoo esittää näkemyksensä lausunnosta kokouksessaan, 
joka pidetään 25.-26. kesäkuuta 2008.

SISÄASIOIDEN PÄÄOSASTO

Liite
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OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ 

Bryssel, 5. toukokuuta 2008

LAUSUNTO

LAUSUNTO EUROOPAN PARLAMENTILLE
NEUVOSTOLLE
KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä 
(ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen)
KOM(2007) 844 lopullinen, 21.12.2007 - 2007/0286 (COD)

Säädösten uudelleenlaatimisen tekniikan järjestelmällistä käytöstä 28. marraskuuta 2001 
tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-
antava ryhmä kokoontui 16., 22., 24. ja 31. tammikuuta, 13. helmikuuta ja 3. huhtikuuta 2008 
käsittelemään edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Näissä kokouksissa1 käsiteltiin ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, 
jolla laaditaan uudelleen titaaniteollisuuden jätteistä 20 päivänä helmikuuta 1978 annettu 
neuvoston direktiivi 78/176/ETY, menettelytavoista titaanidioksiditeollisuuden jätteiden 
vaikutuksen alaisena olevien ympäristöjen valvomiseksi ja tarkkailemiseksi 3 päivänä 
joulukuuta 1982 annettu neuvoston direktiivi 82/883/ETY, menettelytavoista 
titaanidioksiditeollisuuden jätteiden aiheuttaman pilaantumisen vähentämistä ja mahdollista 
poistamista koskevien ohjelmien yhdenmukaistamiseksi 15 päivänä joulukuuta 1992 annettu 
neuvoston direktiivi 92/112/ETY, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 96/61/EY, 
orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 11 päivänä maaliskuuta 1999 annettu 
neuvoston direktiivi 1999/13/EY, jätteenpoltosta 4 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/76/EY ja tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan 
joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2001/80/EY, ja tämän johdosta neuvoa-antava työryhmä päätti yhteisestä 
sopimuksesta seuraavaa:

                                               
1 Neuvoa-antavalla työryhmällä oli käytössään ehdotuksen englannin-, ranskan- ja saksankieliset versiot. 

Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.
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1) Tunnustettiin, että sen jälkeen kun uudelleen laatimista koskeva ehdotus oli toimitettu 
lainsäädäntövallan käyttäjälle, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 96/61/EY 
kumottiin ja korvattiin 15 päivänä tammikuuta 2008 annetulla Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivillä 2008/1/EY ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämiseksi (Kodifioitu toisinto)1. Tämän vuoksi kaikki uudelleen laaditussa tekstissä 
olevat direktiiviä 96/61/EY koskevat viittaukset olisi katsottava viittauksiksi direktiiviin 
2008/1/EY.

2) Seuraavat uudelleenlaatimisehdotuksen tekstinosat olisi pitänyt merkitä sisältömuutosten 
merkitsemiseen käytettävällä harmaasävyllä:
– 3 artiklan 5 kohdassa oleva "Päästöjen raja-arvot voidaan myös määritellä tietyille 
aineryhmille tai luokille" -ilmaus, joka on jo merkitty kaksinkertaisella yliviivauksella; 
– 4 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa oleva "tai eri paikoissa" -ilmaus;
– 9 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa oleva "tai ympäristölle" -ilmaus (mukautusnuolien 
välissä);
– 35 artiklan 1 kohdan viimeinen virke "Jäsenvaltiot voivat vaatia, että käyttäjä vastaa 
tällaisen valvonnan kustannuksista" (on jo merkitty kaksinkertaisella yliviivauksella);
– 43 artiklan 2 kohdan viimeinen virke "Kalibrointi on tehtävä rinnakkaismittauksilla 
viitemenetelmin vähintään kolmen vuoden välein" (on jo merkitty kaksinkertaisella 
yliviivauksella);
– liitteessä I olevassa 1 osan 4 kohdassa oleva "Kivihiiltä"-ilmaus (joka on jo merkitty 
kaksinkertaisella yliviivauksella) ja "polttoaineiden"-ilmaus;
– liitteessä I olevan 5 osan 1 kohdan h alakohdan ja k alakohdan sanamuoto 
kokonaisuudessaan;
– liitteessä I olevan 6 osan 4 kohdan b alakohdan ii alakohdassa oleva "neljännesvuosittain 
laskettavan keskiarvon perusteella -ilmaus (joka on jo merkitty kaksinkertaisella 
yliviivauksella); 
– liitteessä V olevan 1 osan 2 kohdassa olevat "Kivihiili ja ruskohiili"-, "Biomassa"- ja 
"Turve" -ilmaukset;
– liitteessä V olevan 1 osan 5 kohdan 4 ohjeessa oleva "ja CO-" -ilmaus.

3) 3 artiklan 26 kohdassa oleva, "käsittelystä syntyvät tuotteet" -ilmausta edeltävä "jos"-sana 
olisi pitänyt esittää mukautusnuolten välissä.

4) Tunnustettiin, että 26 artiklan 3 kohdan johdantokappaleessa olevat "on tiedotettava 
asiasta yleisölle"- ja "ja"-ilmaukset on merkitty erehdyksessä kaksinkertaisella 
yliviivauksella. Kyseiset ilmaukset olisi palautettava, jolloin johdantokappale kuuluisi 
seuraavasti: Kun päätös luvan myöntämisestä, tarkistamisesta tai ajanmukaistamisesta tai 
yleisesti sitovien sääntöjen hyväksymisestä tai ajanmukaistamisesta on tehty, toimivaltaisen 
viranomaisen on tiedotettava asiasta yleisölle ja saatettava yleisön saataville seuraavat 
tiedot:"

5) 38 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan "3 artiklan 21 kohdan" -viittaus olisi 
muutettava 3 artiklan 20 kohdan -viittaukseksi.

                                               
1 EUVL L 24, 29.1.2008, s. 8.
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6) 47 artiklan 4 kohdan b alakohdan "tai rinnakkaispolton" -ilmaus olisi pitänyt esittää 
mukautusnuolten välissä.

7) Liitteessä V olevan 1 osan 4 kohdassa oleva, kaksinkertaisella yliviivauksella merkittyä 
tekstin osaa edeltävä "(2)"-ilmaisin olisi pitänyt niin ikään merkitä kaksinkertaisella 
yliviivauksella. 

8) Englanninkielisen version liitteessä V olevan 3 osan 3 kohdassa oleva "per"-ilmaus olisi 
pitänyt esittää mukautusnuolten välissä (yhdessä "once"-sanan kanssa). 

9) Liitteessä VI olevan 3 osan 1 kohdassa oleva "2 osan 7 kohdassa ja 5 osassa " viittaus olisi 
muutettava "2 osan 7 kohdassa ja 6 osassa" -muotoon.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotukseen ei 
sisälly tässä lausunnossa yksilöityjen muutosten lisäksi muita asiasisältöön vaikuttavia 
muutoksia. Neuvoa-antava ryhmä totesi aiemman säädöksen muuttumattomien säännösten 
kodifioinnista kyseisillä asiasisältöön vaikuttavilla muutoksilla, että ehdotus on 
säännönmukainen kodifiointi nykyisestä tekstistä eikä sillä muuteta kyseisen säädöksen 
asiasisältöä.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Pääjohtaja ja Neuvoston lakimies Vt. pääjohtaja
parlamentin lakimies
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