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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi teollisuuden päästöistä 
(ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen) 
(uudelleenlaadittu)
(KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2007)0844),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 
1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille 
(C6-0002/2008),

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon 
(A6-0000/2008),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen 
muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositusten perusteella;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

                                               
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Jotta voidaan ottaa huomioon parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
kehittyminen tai muut laitoksen toimintaa 
koskevat muutokset, lupaehtoja olisi 
tarkistettava säännöllisesti ja 
ajantasaistettava tarvittaessa, erityisesti 
komission hyväksyessä uusia tai 
tarkistettuja parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja.

(15) Jotta voidaan ottaa huomioon parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
kehittyminen tai muut laitoksen toimintaa 
koskevat muutokset, lupaehtoja olisi 
tarkistettava säännöllisesti ja 
ajantasaistettava tarvittaessa.

Or. de

Perustelu

Liian lyhyin väliajoin tapahtuva lupaehtojen ajantasaistaminen ja siihen liittyvä laitoksen 
uudelleenvarustelu ovat ristiriidassa toiminnanharjoittajan investointisyklien kanssa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) On tarpeen varmistaa, ettei laitoksen 
toiminta aiheuta maaperän ja pohjaveden 
laadun huonontumista. Lupaehdoissa olisi 
tästä syystä mainittava maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu ja se, että 
toiminnanharjoittajan olisi kunnostettava 
laitoksen alue toimintojen lopullisen 
päättymisen jälkeen.

(16) On tarpeen varmistaa, ettei laitoksen 
toiminta aiheuta maaperän ja pohjaveden 
laadun olennaista huonontumista. 
Lupaehdoissa olisi tästä syystä, sikäli kuin 
on tarpeellista ja asianmukaista,
mainittava maaperän ja pohjaveden 
tarkkailu ja velvoite siitä, että laitoksen 
alue olisi toimintojen lopullisen 
päättymisen jälkeen kunnostettava yhteisön 
oikeuden ja vastuuta koskevien 
kansallisten määräysten mukaisesti.

Or. de
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Perustelu

Maaperässä haittojen jakautuminen on, toisin kuin vesistöjen ja ilman kyseessä ollessa, 
vähäistä. Maaperäanalyysien poikkeama-aste on keskimääärin yli sata prosenttia, minkä 
vuoksi maaperän tutkimukset eivät ole kovin valaisevia. Uudelleen tuotettavissa olevat ja 
luotettavien tietojen saanti edellyttää näin ollen hyvin tarkkoja tutkimuksia. Tämä puolestaan 
voi johtaa syvällä maprässä olevien läpäisemättömien kerrosten vahingoittumiseen, joka 
mahdollisesti saastuttaa muutoin suojattuja pohjavesikerrostumia.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa erityisesti siksi, että 
voitaisiin vahvistaa perusteet poikeita 
parhaita käytettävissä olevia tekniikkoja 
koskevissa vertailuasiakirjoissa 
kuvattuihin parhaisiin käytettävissä 
oleviin tekniikoihin liittyvien 
päästötasojen noudattamisesta ja että 
voitaisiin määrittää 
määräaikausmittausten tiheys ja 
peruslinjaraportin sisältö sekä 
ympäristöriskien arvioinnissa käytettävät 
perusteet. Komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa myös siksi, että 
voitaisiin hyväksyä toimenpiteitä uusien 
tekniikoiden kehittämiseksi ja 
soveltamiseksi ja että voitaisiin joissakin 
tapauksessa vahvistaa rikkidioksidille 
keskimääräinen päästöraja-arvo, 
vahvistaa päivämäärä, josta alkaen 
raskasmetallien, dioksiinien ja furaanien 
päästöjä ilmaan on tarkkailtava 
jatkuvasti, vahvistaa, millaisia tietoja ja 
missä muodossa jäsenvaltioiden olisi 
toimitettava komissiolle tämän direktiivin 
täytäntöönpanosta ja liitteiden V–VIII 
mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan 
kehitykseen. Jätteenpolttolaitosten ja 
jätteen rinnakkaispolttolaitosten osalta 
tähän voi sisältyä perusteiden 
vahvistaminen poikkeusten 

Poistetaan.
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myöntämiseksi hiukkasten 
kokonaispäästöjä koskevasta jatkuvasta 
tarkkailusta. Koska nämä toimenpiteet 
ovat laajakantoisia ja niillä on tarkoitus 
muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia tai täydentää tätä direktiiviä 
lisäämällä siihen uusia muita kuin 
keskeisiä osia, niistä on päätettävä 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Toissijaisuusperiaatetta olisi kunnioitettava. Sidosryhmien, esimerkiksi teollisuuden 
asiantuntijoiden, osallistuminen menettelyyn on lisäksi olennaisen tärkeää. Teknistä 
asiantuntemusta tarvitaan teknisesti moitteettomien ja toteutuskelpoisten menettelyjen 
kehittämiseen.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) "toiminnan muutoksella" toiminnan 
luonteen muutosta tai laitoksen tai 
polttolaitoksen, jätteenpolttolaitoksen tai 
jätettä käyttävän 
rinnakkaispolttolaitoksen laajennusta, 
josta saattaa aiheutua ympäristöön 
kohdistuvia haittavaikutuksia.

Or. de

Perustelu

"Muutoksen" ja "olennaisen muutoksen" erottaminen toisistaan on käytännössä osoittautunut 
hyväksi ja se olisi siksi säilytettävä.
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Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) ”olennaisella muutoksella” toiminnan 
luonteen muutosta tai laitoksen tai 
polttolaitoksen, jätteenpolttolaitoksen tai 
jätettä käyttävän rinnakkaispolttolaitoksen 
laajennusta, josta saattaa aiheutua 
merkittäviä ihmisiin tai ympäristöön 
kohdistuvia haittavaikutuksia.

(8) ”olennaisella muutoksella” toiminnan 
muutosta, toiminnan luonteen muutosta tai 
laitoksen tai polttolaitoksen, 
jätteenpolttolaitoksen tai jätettä käyttävän 
rinnakkaispolttolaitoksen laajennusta, josta 
viranomaisten mielestä saattaa aiheutua 
merkittäviä ihmisiin tai ympäristöön 
kohdistuvia haittavaikutuksia.

Or. de

Perustelu

"Muutoksen" ja "olennaisen muutoksen" erottaminen toisistaan on käytännössä osoittautunut 
hyväksi ja se olisi siksi säilytettävä. Lisäksi olisi selvennettävä, että viranomaiset päättävät, 
onko kysymys olennaisesta muutoksesta vai ei.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) Parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa määritettäessä tulisi ottaa 
erityisesti huomioon liitteessä III luetellut 
osatekijät;

Or. de

Perustelu

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen lisäksi on olemassa 
muutakin tietoa, kuten julkisten kansainvälisten järjestöjen julkaisemat tiedot, joita voidaan 
käyttää kriteereinä parhaan käytettävissä olevan tiedon välittämiselle. Komission tekemä 
poisto olisi peruttava.
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Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 12 kohta

Komission teksti Tarkistus

(12) ”yleisöllä, jota asia koskee” yleisöä, 
johon lupamenettely vaikuttaa tai 
todennäköisesti vaikuttaa, tai yleisöä, jonka 
etua päätös luvan myöntämisestä tai luvan 
tai lupaehtojen päivittämisestä koskee; 

(12) ”yleisöllä, jota asia koskee” yleisöä, 
johon lupamenettely vaikuttaa tai 
todennäköisesti vaikuttaa, tai yleisöä, jonka 
etua päätös luvan myöntämisestä tai luvan 
tai lupaehtojen päivittämisestä koskee; 
tämän määritelmän mukaisesti katsotaan, 
että asia koskee ympäristönsuojelua 
edistävien ja kansallisen lainsäädännön 
vaatimukset täyttävien valtioista 
riippumattomien järjestöjen etua.

Or. de

Perustelu

Komission tekemä viimeisen lauseen poistaminen on Århusin yleissopimuksen vastaista ja se 
olisi siksi peruttava. 

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ”uudella tekniikalla” teollisuuden 
toimintoa koskevaa uutta tekniikkaa, jolla 
voidaan, jos se saadaan kehitettyä 
kaupallisesti, nostaa yleistä 
ympäristönsuojelun tasoa tai saavuttaa 
suuremmat kustannussäästöt kuin parhaalla 
käytössä olevalla tekniikalla;

(13) ”uudella tekniikalla” uutta,
teollisuudelle hyväksi havaittua 
tekniikkaa, jolla voidaan, jos se saadaan 
kehitettyä kaupallisesti, nostaa yleistä 
ympäristönsuojelun tasoa tai pitää se 
ennallaan tai saavuttaa yhtä suuret tai
suuremmat kustannussäästöt kuin parhaalla 
käytössä olevalla tekniikalla;

Or. de
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Perustelu

Tekniikan olisi oltava osoittanut hyväksi käytännössä, toisin sanoen teollisessa tai 
ammatilllisessa käytössä, koska laboratorio-oloissa tai pilottihankkeissa saavutetut hyvät 
tulokset eivät aina takaa tyydyttäviä tuloksia päivittäisessä käytössä. Lisäksi olisi 
tarkasteltava sellaista uutta tekniikkaa, jolla voidaan saavuttaa yhtä hyvä ympäristönsuojelun 
taso tai yhtä suuria säästöjä kuin nykyisin käytössä olevalla tekniikalla.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

(15) “perusviivaraportilla” kvantitatiivista 
tietoa vaarallisten aineiden aiheuttamasta 
maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

IPPC-direktiivillä pyritään ehkäisemään ympäristöhaittoja. Laitoksen lopullisen 
lakkauttamisen jälkeen olisi noudatettava jäsenvaltioiden säännöksiä, jotta voidaan 
varmistaa, että laitoksen alueen tila vastaa sen tulevaa käyttöä. Jos alue on saneerattava, 
saneeraustoimissa olisi otettava huomioon alueen tuleva käyttö ja ne olisi toteutettava 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle koituvien riskien arvioinnin pohjalta.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 26 kohta

Komission teksti Tarkistus

(26) ”jätteenpolttolaitoksella" kiinteää tai 
liikkuvaa teknistä yksikköä ja laitteistoa, 
joka on tarkoitettu jätteiden 
lämpökäsittelyyn, riippumatta siitä, 
hyödynnetäänkö poltosta syntyvä lämpö 
vai ei, siten, että jäte poltetaan 
hapettamalla tai käyttämällä muuta 
lämpökäsittelyä, jos käsittelystä syntyvät 
tuotteet tämän jälkeen poltetaan;

(26) ”jätteenpolttolaitoksella” kiinteää tai 
liikkuvaa teknistä yksikköä ja laitteistoa, 
joka on tarkoitettu jätteiden 
lämpökäsittelyyn, riippumatta siitä, 
hyödynnetäänkö poltosta syntyvä lämpö 
vai ei, siten, että jäte poltetaan 
hapettamalla tai käyttämällä muuta 
lämpökäsittelyä, kuten kuivatislausta, 
kaasutusta tai plasmamenettelyä, jos 
käsittelystä syntyvät tuotteet tämän jälkeen 
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poltetaan;

Or. de

Perustelu

Selvennys siitä, että tarkoitetaan myös kuivatislausta, kaasutusta ja plasmamenettelyä

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lupa voi koskea kahta tai useampaa 
laitosta tai laitoksen osaa, jotka sijaitsevat 
samassa paikassa tai eri paikoissa.

2. Lupa voi koskea yhtä tai useampaa 
laitosta tai laitoksen osaa, jotka sijaitsevat 
samassa paikassa.

Jos lupaa sovelletaan yhteen tai 
useampaan laitokseen, kunkin laitoksen 
on noudatettava tämän direktiivin 
vaatimuksia.

Or. de

Perustelu

Toiminnanharjoittajan eri sijaintipaikoissa harjoittamaa toimintaa ei pitäisi yhdistää yhdeksi 
luvaksi, koska tämä voisi johtaa epäselvyyteen siitä, mikä viranomainen on vastuussta 
mistäkin sijaintipaikasta. 

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kaksi tai useampi luonnollinen tai 
oikeushenkilö voi toimia laitoksen tai 
polttolaitoksen, jätteenpolttolaitoksen tai 
jätettä käyttävän rinnakkaispolttolaitoksen 
toiminnanharjoittajana yhdessä, tai toimia 
laitoksen tai polttolaitoksen eri osien 

Laitoksen tai polttolaitoksen, 
jätteenpolttolaitoksen tai jätettä käyttävän 
rinnakkaispolttolaitoksen 
toiminnanharjoittajana voi toimia vain 
toimivaltaisille viranomaisille ilmoitettu 
vastuullinen luonnollinen henkilö tai 
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toiminnanharjoittajina. oikeushenkilö.

Or. de

Perustelu

Vastuusta, erityisesti kun on kyse tämän direktiivin mukaisista toiminnanharjoittajan 
velvollisuuksista on säädettävä selkeästi. Toimivaltainen viranomainen tarvitsee lisäksi tämän 
direktiivin vaatimusten täytäntöönpanoon vastuullisen yhteyshenkilön.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) toiminnanharjoittaja laatii 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
kertomuksen lupaehtojen noudattamisesta 
vähintään kerran vuodessa;

(1) toiminnanharjoittaja laatii 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
kertomuksen lupaehtojen noudattamisesta; 
lupaa koskevassa ilmoituksessa tai 
yleisesti sitovissa määräyksissä 
vahvistetaan, että kertomus annetaan 
vähintään kolmen vuoden välein; 

Or. de

Perustelu

Vuotuisen kertomuksen antamisesta aiheutuu byrokratiaa sekä toiminnanharjoittajille että 
viranomaisille, ilman että siitä koituu konkreettista hyötyä ympäristölle.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli rikkomisesta aiheutuu ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle vaaraa ja niin 
kauan kuin toimintaa ei b kohdan 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti ole 
saatettu säännösten mukaiseksi, laitoksen 
tai polttolaitoksen, jätteenpolttolaitoksen 

Mikäli rikkomisesta aiheutuu ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle välitöntä 
vaaraa ja niin kauan kuin toimintaa ei b 
kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
ole saatettu säännösten mukaiseksi tai niin 
kauan kuin ei ole toteutettu 
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tai jätettä käyttävän 
rinnakkaispolttolaitoksen toiminta on 
keskeytettävä.

asianmukaisia toimia rikkomisen syiden 
poistamiseksi, laitoksen tai polttolaitoksen, 
jätteenpolttolaitoksen tai jätettä käyttävän 
rinnakkaispolttolaitoksen toiminta on 
keskeytettävä.

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan tekstiä muiden työsuojelua koskevien säännösten kanssa 
tapauksissa, joissa laitoksen toiminnan keskeyttämiseen liittyy välitön vaara ihmisten 
terveydelle. Laitoksen toiminnan keskeyttämisestä voi aiheutua kielteisempiä 
ympäristövaikutuksia kuin toiminnassa olevan laitoksen korjaamisesta. 

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään 
toiminnan lopullisen päättymisen jälkeen, 
jotta pilaantumisvaara vältettäisiin ja 
tuotantoalue saatettaisiin 23 artiklan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti määriteltyyn tilaan.

(8) tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään 
toiminnan lopullisen päättymisen jälkeen, 
jotta pilaantumisvaara vältettäisiin ja 
tuotantoalue saatettaisiin tyydyttävään
tilaan 23 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

IPPC-direktiivillä pyritään ehkäisemään ympäristöhaittoja. Laitoksen lopullisen 
lakkauttamisen jälkeen olisi noudatettava jäsenvaltioiden säännöksiä, jotta voidaan 
varmistaa, että laitoksen alueen tila vastaa sen tulevaa käyttöä. Jos alue on saneerattava, 
saneeraustoimissa olisi otettava huomioon alueen tuleva käyttö ja ne olisi toteutettava 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle koituvien riskien arvioinnin pohjalta.
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Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

(k) tiivistelmä hakijan tarkastelemista 
ehdotetun teknologian, tekniikan ja 
toimenpiteiden päävaihtoehdoista.

(k) tiivistelmä hakijan tarvittaessa
tarkastelemista ehdotetun teknologian, 
tekniikan ja 
toimenpiteiden päävaihtoehdoista.

Or. de

Perustelu

Vaihtoehtojen tutkiminen ja niiden kuvailu lupahakemuksessa aiheuttaa tarpeetonta 
byrokratiaa ja viivästyttää hakumenettelyä.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 29 artiklassa 
tarkoitettuun tietojenvaihdon tuloksiin 
perustuvia parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja.

1. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 29 
artiklassa tarkoitetun tietojenvaihdon 
perusteella erityisesti selostettava parhaat 
käytettävissä olevat tekniikat, niihin 
liittyvät päästö- ja kulutustasot ja 
päästöjen tarkkailu, alueen ennallistaminen 
laitoksen toiminnan lakkauttamisen 
jälkeen ja uudet tekniikat, ottaen erityisesti 
huomioon liitteessä III luetellut perusteet. 

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot 
ja päästöjen tarkkailu, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu sekä alueen 
ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen 
erityisesti huomioon liitteessä III luetellut 
perusteet. Komissio tarkastelee uudelleen 
ja päivittää parasta käytettävissä olevaa 



PE407.661v01-00 16/43 PR\725932FI.doc

FI

tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja 
tarvittaessa.

1 a. Sanotun rajoittamatta 4 kohdassa ja 
68 artiklassa tarkoitettujen sääntöjen 
soveltamista komissio vahvistaa 
tietojenvaihdon päättymisen jälkeen 1 
kohdan mukaisesti parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevan 
vertailuasiakirjan perusteella päästöjä 
rajoittavat toimet (päästöraja-arvot, 
vastaavat parametrit tai tekniset 
toimenpiteet) sekä valvontaa ja sääntöjen 
noudattamista koskevat vaatimukset, joita 
sovelletaan vähimmäisvaatimuksina 
kuhunkin toimintaan.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
Komissio tarkastelee uudelleen ja 
päivittää päästöja rajoittavia toimia 
tarvittaessa.
1 b. Kun komissio on 69 artiklan 2 
kohdan mukaisesti toimittanut komitealle 
ehdotuksen 2 kohdan mukaisesti 
toteutettavista toimista ja kun lausunnon 
antamisen määräaika on päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan 2 kohdan 2 
virkkeen mukaisesti vahvistettu, komissio 
julkaisee parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan. 
1 c. Komissio mukauttaa liitteessä V 
olevaa 1 ja 2 osaa, liitteessä VI olevaa 3, 
4, ja 5 osaa, liitteessä VII olevaa 2, 3, 4 ja 
5 osaa sekä liitteessä VIII olevaa 1 ja 3 
osaa vahvistamalla kunkin parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevan 
vertailuasiakirjan perusteella päästöjä 
rajoittavat toimet, joita sovelletaan 
vähimmäisvaatimuksina.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
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täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen laatimiseen liittyvä 
tietojenvaihto (Sevillan prosessi) on säilytettävä ennallaan. Komission ehdotuksessa 
johdetaan kuitenkin sitovia päästöraja-arvoja parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevista vertailuasiakirjoista, mikä väistämättä heikentäisi teollisuuden halukkuutta 
osallista prosessiin. Sellaisten raja-arvojen vahvistaminen, jotka ”eurooppalaisena 
turvaverkkona” eivät missään tapauksessa saisi ylittyä missään laitoksessa, siirretään siksi 
komitologiamenettelyyn.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vaatimukset sellaisten vaarallisten 
aineiden määräajoin suoritettavasta 
tarkkailusta, joita on todennäköisesti 
laitoksen alueella, ottaen huomioon 
maaperän ja pohjaveden 
pilaantumismahdollisuuden laitoksen 
alueella;

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Pohjaveden suojelusta säädetään yhteisön tasolla. Maaperän suojelusta tulee yhteisön 
oikeuteen kuuluva asia ja siitä säädetään jo monissa jäsenvaltioissa. Yksityiskohtaisemmat 
pohjavettä ja maaperää koskevat säännökset johtavat kaksinkertaiseen säätelyyn.
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Pilaavien aineiden päästöjen raja-arvoja 
sovelletaan päästökohdassa päästöjen 
tullessa laitoksesta ulos, jolloin 
mahdollinen ennen kyseistä hetkeä 
tapahtunut laimentuminen ei vaikuta 
kyseisten arvojen määrittelyyn.

1. Pilaavien aineiden päästöjen raja-arvoja 
sovelletaan normaalisti päästökohdassa 
päästöjen tullessa laitoksesta ulos, jolloin 
mahdollinen ennen kyseistä hetkeä 
tapahtunut laimentuminen ei vaikuta 
kyseisten arvojen määrittelyyn.

Or. de

Perustelu

Nykyisessä tekstissä oleva ilmaus ”normaalisti” olisi säilytettävä. Nykyinen teksti on 
osoittautunut hyväksi ja siinä otetaan huomioon tarve poikkeusten tekemiseen yksittäisissä 
tapauksissa.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava päästöraja-arvot, jotka eivät 
ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyviä päästöraja-arvoja, 
sellaisina kuin ne on määritelty parasta 
käytettävissä olevaa tekniikka koskevissa 
vertailuasiakirjoissa.

Toimivaltaisen viranomaisen on, kyseessä 
olevan laitoksen tekniset ominaisuudet, 
sen maantieteellisen sijainnin ja 
paikalliset ympäristöolot huomioon 
ottaen, vahvistettava päästöjä rajoittavat 
toimet (päästöraja-arvot, vastaavat 
parametrit tai vastaavat tekniset 
toimenpiteet) sekä valvontaa ja sääntöjen 
noudattamista koskevat vaatimukset siten, 
että tuloksena olevat laitoksen päästöarvot
eivät ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyviä päästöraja-arvoja, 
sellaisina kuin ne on määritelty parasta 
käytettävissä olevaa tekniikka koskevissa 
vertailuasiakirjoissa. 

Or. de
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Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on vahvistettava päästöraja-arvot parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen pohjalta, niin että laitoksen päästöt 
normaalikäytössä vastaavat parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeviin 
vertailuasiakirjoihin sisältyviä vaatimuksia. Eurooppalaisen turvaverkon raja-arvoja ei saa 
ylittää. Päästöraja-arvojen tekniseksi yhdenmukaistamiseksi ja selkeyttämiseksi tekstiin 
lisätään valvontaa ja säännösten noudattamista koskevia vaatimuksia. 

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetään, toimivaltainen 
viranomainen voi erityistapauksissa, ottaen 
huomioon ympäristöön liittyvät ja 
taloudelliset kustannukset ja hyödyt sekä 
kyseessä olevan laitokset tekniset 
ominaisuudet, maantieteellisen sijainnin ja 
paikalliset ympäristöolot, vahvistaa 
päästöraja-arvoja, jotka ylittävät 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan sitä koskevassa 
vertailuasiakirjassa liitetyt raja-arvot.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetään, toimivaltainen 
viranomainen voi erityistapauksissa, ottaen 
huomioon ympäristöön liittyvät ja 
taloudelliset kustannukset ja hyödyt sekä 
kyseessä olevan laitokset tekniset 
ominaisuudet, maantieteellisen sijainnin ja 
paikalliset ympäristöolot, vahvistaa 
päästöjä rajoittavia toimia (päästöraja-
arvoja, vastaavia parametrejä tai vastaavia 
teknisiä toimenpiteitä) sekä valvontaa ja 
sääntöjen noudattamista koskevia 
vaatimuksia siten, että tuloksena olevat 
laitoksen päästöarvot ylittävät parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan sitä 
koskevassa vertailuasiakirjassa liitetyt raja-
arvot.

Or. de

Perustelu

Toimivaltainen viranomainen voi poikkeustapauksissa vahvistaa päästöraja-arvoja siten, että 
laitoksen päästöt ylittävät parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan sitä koskevassa 
vertailuasiakirjassa liitetyt raja-arvot. Eurooppalaisen turvaverkon raja-arvoja ei saa ylittää.
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Tarkistus 22

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 2 kohdassa tai V–VIII 
liitteessä vahvistettuja raja-arvoja, mikäli 
mahdollista.

Or. de

Perustelu

Toimivaltainen viranomainen voi poikkeustapauksissa vahvistaa päästöraja-arvoja siten, että 
laitoksen päästöt ylittävät parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan sitä koskevassa 
vertailuasiakirjassa liitetyt raja-arvot. Eurooppalaisen turvaverkon raja-arvoja ei saa ylittää.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Edellä olevaa 2 ja 3 kohtaa sovelletaan 
karjalannan ja lietteen levittämiseen 
liitteessä I olevan 6 kohdan 6 alakohdassa 
tarkoitetun laitoksen alueen ulkopuolelle. 
Jäsenvaltiot voivat sisällyttää nämä 
vaatimukset muihin toimenpiteisiin kuin 
lupaan. 

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Säännökset eivät koske tässä kohdassa tarkoitettuja laitoksia.
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
yleisesti sitoviin sääntöihin sisältyvät 
päästöjen raja-arvot, tai vastaavat 
parametrit ja tekniset toimenpiteet, jotka
eivät ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyviä päästöraja-arvoja, 
kuten ne on määritelty parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevissa 
vertailuasiakirjoissa.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava yleisesti 
sitoviin sääntöihin sisältyvät päästöjä 
rajoittavat toimet (päästöraja-arvot, 
vastaavat parametrit tai vastaavat tekniset 
toimenpiteet) sekä valvontaa ja sääntöjen 
noudattamista koskevat vaatimukset siten, 
että tuloksena olevat laitoksen päästöarvot
eivät ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyviä päästöraja-arvoja, 
sellaisina kuin ne on määritelty parasta 
käytettävissä olevaa tekniikka koskevissa 
vertailuasiakirjoissa. 

Or. de

Perustelu

Katso 16 artiklaan tehtyjen tarkistusten perustelua. Viittaus 22 artiklaan: Ajantasaistettujen 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkkaa koskevien vertailuasiakirjojen oikeusvaikutusten 
tulisi olla samat maissa, jotka soveltavat lupaehtoja ja maissa, jotka vahvistavat yleisesti 
sitovat säännöt.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltion on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta tarvittaessa 
harkittava uudelleen ja saatettava 
ajantasalle kyseessä olevia laitoksia 
koskevat sitovat säännöt.

Kun komissio julkaisee uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjan, 
sovelletaan 22 artiklan 3 kohtaa.

Or. de
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Perustelu

Katso 16 artiklaan tehtyjen tarkistusten perustelua. Viittaus 22 artiklaan: Ajantasaistettujen 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkkaa koskevien vertailuasiakirjojen oikeusvaikutusten 
tulisi olla samat maissa, jotka soveltavat lupaehtoja ja maissa, jotka vahvistavat yleisesti 
sitovat säännöt.

Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
toimivaltainen viranomainen seuraa 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
kehitystä tai että siitä ja uusien tai 
tarkistettujen parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen 
julkaisemisesta tiedotetaan viranomaiselle.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
toimivaltainen viranomainen seuraa 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
kehitystä tai että siitä ja uusien tai 
tarkistettujen parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen 
julkaisemisesta tiedotetaan viranomaiselle.
Komissio varmistaa, että parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat 
vertailuasiakirjat käännetään kaikille 
unionin virallisille kielille. Asiakirjat ovat 
samanaikaisesti kaikkien viranomaisten 
käytettävissä kullakin kielellä.

Or. de

Perustelu

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen kääntäminen unionin 
virallisille kielille on edellytys niiden tehokkaalle käytölle.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 

3. Kun komissio julkaisee uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
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tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta varmistettava, 
että toimivaltainen viranomainen 
tarvittaessa tarkistaa ja ajanmukaistaa 
kyseessä olevia laitoksia koskevat 
lupaehdot.

tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen tarvittaessa 
tarkistaa ja ajanmukaistaa kyseessä olevia 
laitoksia koskevat lupaehdot 
tapauskohtaisesti ja investointisyklit 
huomioon ottaen.

Or. de

Perustelu

Tarkoituksena on tehdä säännöksistä toteuttamiskelpoisia, jotta kyseisille yrityksille voidaan 
taata oikeus- ja suunnitteluvarmuus. 

Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
kehitys mahdollistaa merkittävät 
päästövähennykset,

(b) parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
olennaiset muutokset mahdollistavat
merkittävät päästövähennykset ilman 
kohtuuttomia kustannuksia,

Or. de

Perustelu

Ei ole järkevää pakottaa teollisuuslatiosten toiminnanharjoittajia tekemään pieniä teknisiä 
muutoksia, mikäli niistä saatavat ympäristöhyödyt eivät vastaa kustannuksia tai mikäli siitä 
aiheutuu kohtuuttoman suuria kustannuksia.

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos laitoksen toimintoihin liittyy 
sellaisten vaarallisten aineiden käyttö, 
tuotanto tai ympäristöön päästäminen, 

Poistetaan.
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jotka mahdollisesti aiheuttavat laitoksen 
alueella maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, toiminnanharjoittajan on
laadittava perusviivaraportti ennen 
laitoksen toiminnan käynnistämistä tai 
ennen laitoksen luvan ajanmukaistamista. 
Raportissa on oltava tarvittavat 
kvantitatiiviset tiedot, joiden perusteella 
voidaan määritellä maaperän ja 
pohjaveden tila toiminnan käynnistyessä.
Komissio vahvistaa perusviivaraportin 
sisältöä koskevat perusteet.
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

Pohjaveden suojelusta säädetään yhteisön tasolla. Maaperän suojelusta tulee yhteisön 
oikeuteen kuuluva asia ja siitä säädetään jo monissa jäsenvaltioissa. Yksityiskohtaisemmat 
pohjavettä ja maaperää koskevat säännökset johtavat kaksinkertaiseen säätelyyn. Vaadittu 
maaperää koskevasta raportista aiheutuu toiminnanharjoittajalle kustannuksia, ilman että 
siitä koituu hyötyä ympäristölle. Laitoksia, joissa käytetään vaarallisia aineita, on joka 
tapauksessa vavottava voimassa olevin määräyksin.

Tarkistus 30

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila vaarallisten 
aineiden aiheuttaman pilaantumisen osalta. 
Jos todetaan, että 2 kohdassa tarkoitetussa 
perusviivaraportissa vahvistettuun 
maaperän ja pohjaveden alkutilanteeseen 
verrattuna laitoksen toiminta on 
aiheuttanut vaarallisten aineiden 

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila vaarallisten 
aineiden aiheuttaman pilaantumisen osalta. 
Jos todetaan, että laitoksen toiminta on 
aiheuttanut vaarallisten aineiden 
aiheuttamaa maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, toimivaltaisen 
viranomaisen on asianomaisten 
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aiheuttamaan maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, toiminnanharjoittajan on 
kunnostettava alue ja palautettava se 
alkuperäiseen tilaansa.

kansallisen lainsäädännön ja Euroopan 
yhteisön oikeuden säännösten mukaisesti 
varmistettava, ettei alue aiheuta vakavaa 
vaaraa ihmisten terveydelle ja 
ympäristölle. Ennallistamistavoite
määritellään riskiperusteisen menettelyn 
avulla, ottaen huomioon saneerattavan 
alueen tuleva käyttö.

Or. de

Perustelu

Maaperän ennallistaminen olisi tehtävä riskiperusteisesti ja siinä olisi otettava huomioon 
alueen tuleva käyttö.

Tarkistus 31

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos toiminnanharjoittajan ei tarvitse 
laatia 2 kohdassa tarkoitettua 
perusviivaraporttia, sen on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei laitoksen alue 
aiheuta merkittävää riskiä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

23 artiklan 4 kohta yhdistetään 23 artiklan 3 kohtaan.
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Tarkistus 32

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Säännösten noudattamista koskevat 

kertomukset
Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun säännösten noudattamista 
koskevaan kertomukseen on sisällytettävä 
laitoksen toiminnan, mukaan luettuna 
päästötasot, ja parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevissa 
vertailuasiakirjoissa käsiteltyjen 
parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden vertailu.

Or. de

Perustelu

8 artiklan 3 kohta ja 24 artikla ovat keskenään ristiriitaisia. 8 artiklassa vaaditaan 
lupaehtojen noudattamista koskevaa kertomusta, kun taas 24 artiklassa edellytetään, että 
kertomukseen sisällytetään latiosten toiminnan ja parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa käsiteltyjen parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden 
vertailu. Toiminnanharjoittajan kannalta ovat tärkeitä kuitenkin vain lupaehdot, koska vain 
ne voivat toimia sanktioiden perustana. Pitemmälle menevä vertailu ei ole oikeudellisesti 
tarkoituksenmukaista. 

Tarkistus 33

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä vähintään 
yksi tarkastuskäynti kuhunkin laitokseen 
vuodessa, elleivät ohjelmat perustu 
kyseessä olevien laitosten ympäristöriskien 
järjestelmälliseen arvioitniin.

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä vähintään 
yksi tarkastuskäynti kuhunkin laitokseen 
kolmessa vuodessa, elleivät ohjelmat 
perustu kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmälliseen 
arvioitniin.



PR\725932FI.doc 27/43 PE407.661v01-00

FI

Or. de

Perustelu

Vaatimus vuosittaisista tarkastuksista on kohtuuton, koska se johtaisi samankaltaisuuteen 
Seveso II -direktiiviin sisältyvien velvoitteiden kanssa. Ympäristöriskit ovat riippuvaisia 
yksittäisistä laitoksista, sijaitipaikasta ja maantieteellisistä oloista. Näiden riskien arviointi ja 
torjunta olisi jätettävä jäsenvaltioiden tehtäväksi. Direktiivissä olisi otettava huomioon 
nykyiset eurooppalaiset ympäristöjärjestelmät.

Tarkistus 34

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa ympäristöriskien 
arviointia koskevat perusteet.

Näissä ohjelmissa otetaan tarkastustusten 
väliaikoja pidentämällä huomioon 
toiminnanharjoittajan osallistuminen 
ympäristöasioita koskevaan yhteisön 
hallinta- ja auditointijärjestelmään 
(EMAS) asetuksen 761/2001 mukaisesti 
tai vastaavien ympäristöjärjestelmien 
toteuttaminen.

Or. de

Perustelu

Vaatimus vuosittaisista tarkastuksista on kohtuuton, koska se johtaisi samankaltaisuuteen 
Seveso II -direktiiviin sisältyvien velvoitteiden kanssa. Ympäristöriskit ovat riippuvaisia
yksittäisistä laitoksista, sijaitipaikasta ja maantieteellisistä oloista. Näiden riskien arviointi ja 
torjunta olisi jätettävä jäsenvaltioiden tehtäväksi. Direktiivissä olisi otettava huomioon 
nykyiset eurooppalaiset ympäristöjärjestelmät.

Tarkistus 35

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 

Asetuksen 761/2001 3 artiklan 2 kohdan 
mukaisen ympäristöauditoinnin tuloksia 



PE407.661v01-00 28/43 PR\725932FI.doc

FI

direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

tai ympäristöjärjestelmien vaatimusten 
mukaista sääntöjen noudattamisen 
valvontaa pidetään tämän artiklan 5 
kohdan mukaisina tarkastuksina. 

Or. de

Perustelu

Vaatimus vuosittaisista tarkastuksista on kohtuuton, koska se johtaisi samankaltaisuuteen 
Seveso II -direktiiviin sisältyvien velvoitteiden kanssa. Ympäristöriskit ovat riippuvaisia 
yksittäisistä laitoksista, sijaitipaikasta ja maantieteellisistä oloista. Näiden riskien arviointi ja 
torjunta olisi jätettävä jäsenvaltioiden tehtäväksi. Direktiivissä olisi otettava huomioon 
nykyiset eurooppalaiset ympäristöjärjestelmät.

Tarkistus 36

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Raportti annetaan tiedoksi kyseessä 
olevalle toiminnanharjoittajalle ja saatetaan 
yleisön saataville kahden kuukauden 
kulessa tarkastuksesta.

Raportti annetaan tiedoksi kyseessä 
olevalle toiminnanharjoittajalle kahden 
kuukauden kuluessa. Toimivaltainen 
viranomainen saattaa lopullisen raportin
yleisön saataville kahdentoista kuukauden 
kulessa tarkastuksesta.

Or. de

Perustelu

Ympäristön kannalta tärkeät tiedot olisi saatettava suuren yleisön saataville Århusin 
yleissopimuksen mukaisesti. Ennen kertomuksen julkaisemista olisi kuitenkin varattava aikaa 
asianomaisten tahojen kuulemiseen. 

Tarkistus 37

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Määräys ei sisälly Århusin yleissopimukseen eikä myöskään tämän yleissopimuksen 
täytäntöönpanoa koskeviin EY:n säännöksiin. 

Tarkistus 38

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

Poistetaan.

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

Or. de

Perustelu

Tekstiin sisältyvistä tietojen saatavuutta ja suuren yleisön osallistumista lupamenettelyyn 
koskevista poikkeuksista ei määrätä Århusin yleissopimuksessa eikä myöskään tämän 
yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevissa EY:n säännöksissä. 



PE407.661v01-00 30/43 PR\725932FI.doc

FI

Tarkistus 39

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

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

3. Kun päätös luvan myöntämisestä tai 
tarkistamisesta on tehty, toimivaltaisen 
viranomaisen on saatettava yleisön 
saataville seuraavat tiedot:

Or. de

Perustelu

Määräys ei sisälly Århusin yleissopimukseen eikä myöskään tämän yleissopimuksen 
täytäntöönpanoa koskeviin EY:n säännöksiin. 

Tarkistus 40

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Määräys ei sisälly Århusin yleissopimukseen eikä myöskään tämän yleissopimuksen 
täytäntöönpanoa koskeviin EY:n säännöksiin. 
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Tarkistus 41

Ehdotus direktiiviksi
26 artikla – 3 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

(g) edellä olevan 18 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettujen yleisesti sitovien sääntöjen 
ja 22 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen lupien tarkistusten tulokset,

(g) 22 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen lupien tarkistusten tulokset,

Or. de

Perustelu

Määräys ei sisälly Århusin yleissopimukseen eikä myöskään tämän yleissopimuksen 
täytäntöönpanoa koskeviin EY:n säännöksiin. 

Tarkistus 42

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) laitosten ympäristönsuojelun tasosta 
päästöjen, pilaantumisen kulutuksen ja 
raaka-aineiden luonteen, enegian käytön tai 
jätteen muodostumisen osalta;

(a) laitosten ympäristönsuojelun tasosta 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvien päästöjen, 
pilaantumisen, kulutuksen ja raaka-
aineiden luonteen, enegian käytön tai 
jätteen muodostumisen osalta;

Or. de

Perustelu

Tietojenvaihdon tuloksiin sisältyy parhaan käytettävissiä olevan tekniikan kuvaus, joten 
direktiivin 96/61/EY (IPPC-direktiivi) alkuperäinen sanamuoto ja sillä vakiinnutettu 
tietojenvaihto (Sevillan prosessi) on säilytettävä.
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Tarkistus 43

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tietojenvaihdon tuloksiin sisältyy parhaan käytettävissiä olevan tekniikan kuvaus, joten 
direktiivin 96/61/EY (IPPC-direktiivi) alkuperäinen sanamuoto ja sillä vakiinnutettu 
tietojenvaihto (Sevillan prosessi) on säilytettävä.

Tarkistus 44

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

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

(a) laitosten ympäristönsuojelun tasosta 
päästöjen, pilaantumisen kulutuksen ja 
raaka-aineiden luonteen, enegian käytön tai 
jätteen muodostumisen osalta;

(a) laitosten ympäristönsuojelun tasosta 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvien päästöjen, 
pilaantumisen, kulutuksen ja raaka-
aineiden luonteen, enegian käytön tai 
jätteen muodostumisen osalta;

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

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

Or. de
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Perustelu

Tietojenvaihdon tuloksiin sisältyy parhaan käytettävissiä olevan tekniikan kuvaus, joten 
direktiivin 96/61/EY (IPPC-direktiivi) alkuperäinen sanamuoto ja sillä vakiinnutettu 
tietojenvaihto (Sevillan prosessi) on säilytettävä.

Tarkistus 45

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
kannustimia, jotka innostavat 
toiminnanharjoittajia kehittämään ja 
soveltamaan uusia tekniikoita.

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
kannustimia, jotka innostavat 
toiminnanharjoittajia kehittämään ja 
soveltamaan uusia tekniikoita.

Komissio hyväksyy ensimmäisen kohdan 
soveltamiseksi toimenpiteitä, jotta voidaan 
määritellä:
a) ne teollisuustoiminnot, joiden osalta 
uusien tekniikoiden kehittäminen ja 
soveltaminen on etusijalla,
b) uusien tekniikoiden kehittämistä ja 
soveltamista koskevat jäsenvaltioiden 
indikatiiviset tavoitteet,
c) välineet uusien tekniikoiden 
kehittämisessä ja soveltamisessa 
tapahtuneen kehityksen arvioimiseksi.
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

Laitosten lupia koskeviin säädöksiin ei tulisi sisällyttää uuden tekniikan kehittämisen ja 
käytön edistämistä. Määräykset siitä, miten jäsenvaltioiden on edistettävä tutkimusta ja 
kehitystä, ovat toissijaisuusperiaatteen vastaisia.
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Tarkistus 46

Ehdotus direktiiviksi
31 artikla – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) prosessipolttolaitokset

Or. de

Perustelu

Prosessipolttolaitoksia koskeva poikkeus on välttämätön, koska liitteenV mukaiset raja-arvot 
ylittyvät useimmissa näistä laitoksista (erityisesti kun on kyse typpimonoksidista). Teknisen 
muutoksen tekeminen ei olisi tarkoituksenmukaista, koska kustannukset ylittävät muutoksesta 
saatavan ympäristöhyödyn.

Tarkistus 47

Ehdotus direktiiviksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. de

Perustelu

Tarkoitusperien selkeyttäminen. Komission ehdotuksen sanamuoto mahdollistaisi sääntöjen 
kiertämisen rakentamalla yhden savupiipun laitosta kohti.
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Tarkistus 48

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5. Heti kun yhteisön alueella on 
käytettävissä sopivia mittaustekniikoita, 
komissio vahvistaa ajankohdan, josta 
lähtien ilmaan joutuvia raskasmetalli-, 
dioksiini- ja furaanipäästöjä on mitattava.

5. Heti kun yhteisön alueella on 
standardoitu sopivia mittaustekniikoita, 
toimivaltainen viranomainen vahvistaa 
lupaa koskevassa ilmoituksessa, onko
ilmaan joutuvia raskasmetalli-, dioksiini- ja 
furaanipäästöjä mitattava.

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

Standardoiduilla mittaustekniikoilla varmistetaan mittaustulosten vertailtavuus ja päästöraja-
arvojen käyttökelpoisuus.

Tarkistus 49

Ehdotus direktiiviksi
68 artikla

Komission teksti Tarkistus

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

Komissio voi toimittaa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle ehdotuksia
liitteessä V olevan 3 ja 4 osan, liitteessä VI 
olevan 1, 2, 6, 7 ja 8 osan, liitteessä VII 
olevan 5, 6, 7 ja 8 osan sekä liitteessä VIII 
olevan 2 ja 4 osan mukauttamisesta 29 
artiklan mukaisen tietojenvaihdon 
perusteella tieteen ja tekniikan 
kehitykseen.

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

Or. de

Perustelu

Liitteiden mukauttaminen on tehtävä Euroopan parlamentin ja neuvoston suorittaman 
demokraattisesti legitiimin valvonnan alaisena.

Tarkistus 50

Ehdotus direktiiviksi
69 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

69 a artikla
Komissio ottaa täytäntöönpanosääntöjen 
valmisteluun ja direktiivien osien 
muttamiseen mukaan muun muassa 29 
artiklan mukaiseen tietojenvaihtoon 
osallistuvat sidosryhmät. Lausunnot 
toimitetaan edelleen 69 artiklan 1 
kohdassa mainitulle komitealle. Komissio 
antaa selvityksen saamistaan 
lausunnoista.

Or. de

Perustelu

Sidosryhmien kanssa käytävä tietojenvaihto on olennaisen tärkeää direktiivin kannalta ja se 
on säilytettävä, kun päätökset tehdään komitologiamenettelyssä.

Tarkistus 51

Ehdotus direktiiviksi
69 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

69 b artikla



PR\725932FI.doc 37/43 PE407.661v01-00

FI

69 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
komitean päätettäviksi esitetyistä 
ehdotuksista tehdään vaikutusten 
arviointi.

Or. de

Perustelu

Vaikutusten arviointi on välttämätön, jotta voidaan ajoissa tunnistaa komitologiamenettelyssä 
tehdyistä päätöksistä aiheutuvat kohtuuttomat kustannukset.

Tarkistus 52

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Liitteessä I olevan 1 osan 2 kohdassa, 1 
osan 3 kohdassa, 1 osan 4 kohdassa, 2 osan 
1–4 kohdassa, 2 osan 5 kohdan a ja b 
alakohdassa, 2 osan 6 kohdassa, 5 osassa, 4
osan 1–6 kohdassa, 5 osan 1 kohdassa, 5 
osan 2 kohdassa, 5 osan 3 kohdan a ja b 
kohdassa, 5 osan 4 kohdassa, 6 osan 1 
kohdan a ja b alakohdassa, 6 osan 2–5 
kohdassa, 6 osan 6 kohdan b ja c 
alakohdassa, 6 osan 7 kohdassa ja 6 osan 8 
kohdassa tarkoitettujen laitosten sekä 1 
osan 1 kohdassa tarkoitettujen laitosten, 
joiden mitattu lämpöteho on alle 50 MW ja 
6 osan 6 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen laitosten, joissa on alle 40 
000 siipikarjapaikkaa ja jotka olivat 
toiminnassa ennen 71 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua päivämäärää, osalta 
jäsenvaltioiden on sovellettava 71 artiklan 
1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä lakeja, 
asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä 
viimeistään [päivä/kuukausi/vuosi 
(esimerkiksi 1 päivästä tammikuuta 2016
eli 5 vuoden kuluttua voimaantulosta)].

Laitoksiin, jotka voimaantulohetkellä 
täyttävät 72 artiklassa mainittujen 
direktiivin vaatimukset, sovelletaan 2 
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kohdassa mainittua määräaikaa.

Or. de

Perustelu

Kansalliseen lainsäädäntöön sisällyttämistä koskevat määräajat olisi eriytettävä, jotta 
otetaan huomioon täytäntöönpanon tavoitteet ja koituvat kustannukset.

Tarkistus 53

Ehdotus direktiiviksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

2. Liitteessä I olevan 2 osan 5 kohdan c 
alakohdassa, 5 osan 3 kohdan c, d ja e 
alakohdassa, 6 osan 1 kohdan c 
alakohdassa, 6 osan 9 alakohdassa ja 6 
osan 10 alakohdassa tarkoitettujen laitosten 
sekä 1 osan 1 kohdassa tarkoitettujen 
laitosten, joiden mitattu lämpöteho on alle 
50 MW ja 6 osan 6 kohdan a alakohdassa 
tarkoitettujen laitosten, joissa on alle 40 
000 siipikarjapaikkaa ja jotka olivat 
toiminnassa ennen 71 artiklan 1 kodhassa 
tarkoitettua päivämäärää, osalta 
jäsenvaltioiden on sovellettava 71 artiklan 
1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä lakeja, 
asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä 
viimeistään [päivä/kuukausi/vuosi 
(esimerkiksi 1 päivästä heinäkuuta 2017
eli 6,5 vuotta voimaantulosta)].

Or. de

Perustelu

Kansalliseen lainsäädäntöön sisällyttämistä koskevat määräajat olisi eriytettävä, jotta 
otetaan huomioon täytäntöönpanon tavoitteet ja koituvat kustannukset. Laitokset, jotka 
direktiivin voimaan tullessa toimivat säännösten mukaisesti, kuormittavat vähemmän 
ympäristöä ja ovat jo etukäteen yltäneet parempiin suorituksiin.
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Tarkistus 54

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – 1 kohta.1

Komission teksti Tarkistus

Polttoaineiden polttaminen laitoksissa, 
joiden mitattu lämpöteho on 20 MW tai 
enemmän.

Polttoaineiden polttaminen laitoksissa, 
joiden mitattu lämpöteho on 50 MW tai 
enemmän.

Or. de

Perustelu

IPPC-direktiivillä pyritään kattamaan ympäristön kannalta erityisen tärkeät 
teollisuuslaitokset. Suoritustason lasku ei olisi tämän tavoitteen mukaista ja se aiheuttaisi 
kuormitusta, joka eit vastaa saatavia ympäristöhyötyjä.

Tarkistus 55

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) 40000 siipikarjapaikkaa,

Or. de

Perustelu

IPPC-direktiivillä pyritään kattamaan ympäristön kannalta erityisen tärkeät 
teollisuuslaitokset. Eläinpaikkojen vähentäminen ei olisi tämän tavoitteen mukaista, ja se 
johtaisi kohtuuttomiin vaatimuksiin tällä maatalouden alalla.
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Tarkistus 56

Ehdotus direktiiviksi
Liite III – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. komission 16 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti julkaisemat tiedot tai julkisten 
kansainvälisten järjestöjen julkaisemat 
tiedot.

Or. de

Perustelu

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa määriteltäessä olisi otettava huomioon julkisten 
kansainvälisten järjestöjen julkaisemat tiedot. Nykyisen säädöstekstin sanamuoto olisi 
säilytettävä.

Tarkistus 57

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

Komission teksti Tarkistus

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

Or. de

Perustelu

Ottaen huomioon että kotimaisen hiilen luontainen rikkipitoisuus on korkea, olisi nykyisten 
säännösten tavoin oltava mahdollista soveltaa kunnianhimoista rikinpoistoastetta, koska raja-
arvoja ei voida noudattaa. Säännöksillä ei ole kovin suurta vaikutusta rikkidioksidipäästöihin 
yhteisössä, mutta niillä on suuri taloudellinen merkitys kyseisille alueille.
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Tarkistus 58

Ehdotus direktiiviksi
Liite V – 2 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun yllä olevia päästöjen raja-arvoja ei 
voida saavuttaa polttoaineen 
ominaisuuksien vuoksi, laitoksissa, joiden 
nimellislämpöteho on korkeintaan 300 
MW, on saavutettava 300 mg:n/Nm3 
SO2-raja-arvo tai vähintään 92 prosentin 
rikinpoistoaste, ja laitoksissa, joiden 
nimellislämpöteho on yli 300 MW, 
vähintään 95 prosentin rikinpoistoaste, 
jolloin suurin sallittu päästöraja-arvo on 
400 mg/Nm3.

Or. de

Perustelu

Ottaen huomioon että kotimaisen hiilen luontainen rikkipitoisuus on korkea, olisi nykyisten 
säännösten tavoin oltava mahdollista soveltaa kunnianhimoista rikinpoistoastetta, koska raja-
arvoja ei voida noudattaa. Säännöksillä ei ole kovin suurta vaikutusta rikkidioksidipäästöihin 
yhteisössä, mutta niillä on suuri taloudellinen merkitys kyseisille alueille.
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PERUSTELUT

Ympäristönsuojelu käyttämällä yhdennettyä lähestymistapaa laitosten lupien 
myöntämiseen

Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on tarkistaa teollisuuden päästöistä annettua seitsemää 
erillistä direktiiviä ja koota ne yhdeksi tekstiksi.

Lainsäädäntömenettely koskee 52 000 eurooppalaista teollisuuslaitosta, jotka aiheuttavat 
suuren osan Euroopan epäpuhtauspäästöistä ja osaltaan vaikeuttavat ilman pilaantumista 
koskeva teemakohtaisen strategian tavoitteiden saavuttamista.

Komission ehdotuksessa ehdotetaan yhdennettyä lähestymistapaa, jonka avulla 
ympäristönäkökohdat otetaan mahdollisimman laajasti ja tasapuolisesti huomioon lupia 
myönnettäessä. Ehdotuksessa pyritään rajoittamaan päästöjä tehokkaasti parhaalla 
käytettävissä olevalla tekniikalla, jota olisi siksi käytettävä tähänastista johdonmukaisemmin. 
Tällöin poistettaisiin myös nykyisen lainsäädännön epäyhtenäisestä täytäntöönpanosta 
yhteisön alueella aiheutuva kilapilun vääristyminen.

Esittelijä kannattaa komission strategiaa. Yhdennettyä lähestymistapaa pidetään myönteisenä, 
samoin parhaan käytettävissä olevan tekniikan täytäntöönpanon tiukentamista. Tarkistuksilla 
halutaan varmistaa ja vahvistaa direktiiviin sisältyviä välineitä väärintulkintojen varalta, 
yksinkertaistaa täytäntöönpanoa ja vähentää tarpeetonta byrokratiaa. 

Eurooppalainen turvaverkko

Ensimmäisen perusluonteisen tarkistuksen tarkoituksena on säilyttää ennallaan sidosryhmien, 
kuten teollisuuden ja kansalaisjärjestöjen (”Sevillan prosessi”) välinen hedelmällinen 
tietojenvaihto parhaan käytettävissä olevan tekniikan kuvaamiseen. Sen tuloksena olisi 
edelleen oltava parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen 
laatiminen.

Oikeudellisesti sitovien päästöraja-arvojen käyttöönottoa kannatetaan. Komission 
ehdotuksessa ehdotetaan raja-arvojen suoraa johtamista parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevista vertailuasiakirjoista. Tätä ei voida käytännössä toteuttaa. Lisäksi sillä 
olisi ei-toivottuja poliittisia vaikutuksia Sevillan prosessiin. Vähimmäisvaatimuksina 
sovellettavien päästöjä rajoittavien toimien vahvistaminen annetaan siksi esittelijän 
ehdottamalla toisella perusluonteisella tarkistuksella parlamentin valvoman 
komiteamenettelyyn osallistuvan komitean tehtäväksi. Vähimmäisvaatimukset muodostavat 
eurooppalaisen turvaverkon, eikä mikään laitos saa jättää noudattamatta niitä.

Toimivaltaiset paikallisviranomaiset määräävät yksittäisiä laitoksia koskevista päästöjä 
rajoittavista toimista, joiden tuloksena päästöt täyttävät parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskeviin vertailuasiakirjoihin sisältyvät vaatimukset keskimääräisesti siten, että 
jää liikkumavaraa ottaa paikalliset olot huomioon. Näin ratkaistaan ongelma siitä, että kunkin 
laitoksen normaalista toiminnasta aiheutuu huippukorkeita päästöjä, jotka voivat ylittää 
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parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeviin kuvauksiin liittyvät päästöt esimerkiksi 
laitosta käyttöön otettaessa. Eurooppalaisen turvaverkon rajoja ei kuitenkaan saa missään 
tapauksessa ylittää. 

Ehdotuksella saavutetaan tasapaino, koska sillä toisaalta otetaan käyttöön teollisuuslaitosten 
lupien myöntämistä koskevat eurooppalaiset normit ja toisaalta sillä annetaan jäsenvaltioille 
niiden kipeästi tarvitsemaa liikkumavaraa, jotta ne voivat ottaa huomioon kyseisen laitoksen 
tekniset ominaisuudet, sen maantieteellisen sijaiinin sekä paikalliset ympäristöolot. 

Hallintokulujen rajoittaminen

Komissio pyrkii direktiivien tarkistamisen yhteydessä muun muassa vähentämään 
byrokratiaa, mitä esittelijä kannattaa sataprosenttisesti. Joidenkin tarkistusten tarkoituksena on 
vielä parantaa direktiivien tarkistamista tältä osin; näitä parannuksia ovat muun muassa 
laitosten tarkastamista koskevien jäykkien sääntöjen joustavoittaminen sekä 
toiminnanharjoittajan velvoittaminen antamaan selvitys ehtojen noudattamisesta. Tästä 
kevennyksestä hyötyvät myös toimivaltaiset viranomaiset, jotka voivat käyttää voimavarojaan 
tarkoituksenmukaisemmin, esimerkiksi sellaisten laitosten valvomiseen, joita ympäristön 
turvallisuutta koskevista syistä on tarkasteltava tarkemmin.

Lisäksi esittelijä esittää tarkistuksia, joilla hän haluaa vahvistaa parlamentin asemaa tehtäessä 
myöhempiä tarkistuksia direktiivien toissijaisempiin osiin; hän haluaa esimerkiksi varmistaa, 
että komission päätöksentekoon osallistutetaan kohtuullisessa määrin asiantuntijoita ja että 
päätösten taloudellisista vaikutuksista keskustellaan avoimesti.

Direktiivin soveltamisalan laajentaminen on sitä vastoin peruttava, jos siitä saatavat 
ympäristöhyödyt eivät vastaa koituvia kuluja. Sama koskee kauskantoisia maaperän ja 
pohjavesien suojelua koskevia määräyksiä, koska näistä asioista säädetään jo yhteisön tai 
kansallisella tasolla.
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