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Tarkistus 53
João Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 2 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(2) Jotta teollisen toiminnan aiheuttamaa 
pilaantumista voitaisiin ehkäistä, vähentää 
ja niin pitkälle kuin mahdollista myös estää 
noudattaen saastuttaja maksaa -periaatetta 
ja pilaantumisen ehkäisemisen periaatetta, 
on tarpeen vahvistaa tärkeimpien 
teollisuudenalojen valvontaa koskeva 
yleinen kehys, jossa etusijalla on 
pilaantumisen estäminen lähteellä ja 
luonnonvarojen harkitun hoidon 
varmistaminen.

(2) Jotta teollisen toiminnan aiheuttamaa 
pilaantumista voitaisiin ehkäistä, vähentää 
ja niin pitkälle kuin mahdollista myös estää 
noudattaen saastuttaja maksaa -periaatetta 
ja pilaantumisen ehkäisemisen periaatetta, 
on tarpeen vahvistaa tärkeimpien 
teollisuudenalojen valvontaa koskeva 
yleinen kehys, jolla varmistetaan, että 
vastuu on toimijoilla, kun otetaan
huomioon sekä teollisuudenalojen että 
toimijoiden erityispiirteet, ja jossa 
etusijalla on pilaantumisen estäminen 
lähteellä ja luonnonvarojen harkitun 
hoidon varmistaminen. 

Or. pt

Tarkistus 54
Andres Perello Rodriguez

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 2 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(2) Jotta teollisen toiminnan aiheuttamaa 
pilaantumista voitaisiin ehkäistä, vähentää 
ja niin pitkälle kuin mahdollista myös estää 
noudattaen saastuttaja maksaa -periaatetta 
ja pilaantumisen ehkäisemisen periaatetta, 
on tarpeen vahvistaa tärkeimpien 
teollisuudenalojen valvontaa koskeva 
yleinen kehys, jossa etusijalla on 
pilaantumisen estäminen lähteellä ja 
luonnonvarojen harkitun hoidon 
varmistaminen.

(2) Jotta teollisen toiminnan aiheuttamaa 
pilaantumista voitaisiin ehkäistä, vähentää 
ja niin pitkälle kuin mahdollista myös estää 
noudattaen saastuttaja maksaa -periaatetta 
ja pilaantumisen ehkäisemisen periaatetta, 
on tarpeen vahvistaa tärkeimpien 
teollisuudenalojen valvontaa koskeva 
yleinen kehys, jossa etusijalla on 
pilaantumisen estäminen lähteellä ja 
luonnonvarojen harkitun hoidon 
varmistaminen, ja jossa tarvittaessa 
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otetaan huomioon sosioekonomiset 
olosuhteet ja sen paikan paikalliset 
erityispiirteet, jossa toimintaa 
harjoitetaan.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan neuvoston yhteiseen kantaan jo sisällytettyjä 
säännöksiä ja tukemaan perusteltujen poikkeuksien vahvistamista.

Tarkistus 55
Kriton Arsenis

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(2 a) Jotta pilaantumisen ehkäiseminen ja 
vähentäminen voidaan varmistaa, 
laitoksia olisi voitava käyttää ainoastaan, 
jos niille on myönnetty lupa, ja tiettyjä 
orgaanisia liuottimia käyttäviä laitoksia ja 
toimintoja ainoastaan silloin, jos niille on 
myönnetty lupa tai ne on rekisteröity. 
Orgaanisia liuottimia olisi yleisesti ottaen 
käytettävä mahdollisimman vähän.

Or. el

Tarkistus 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 3 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(3) Ilmaan, veteen tai maaperään 
kohdistuvien päästöjen vähentämistä 
koskevat erilliset toimenpiteet ovat omiaan 
edistämään saasteiden siirtymistä 
ympäristön osasta toiseen, sen sijaan että 

(3) Ilmaan, veteen tai maaperään 
kohdistuvien päästöjen vähentämistä 
koskevat erilliset toimenpiteet ovat omiaan 
edistämään saasteiden siirtymistä 
ympäristön osasta toiseen, sen sijaan että 
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niillä suojeltaisiin ympäristöä 
kokonaisuutena. Tästä syystä on 
asianmukaista säätää ilmaan, veteen ja 
maaperään kohdistuvien päästöjen 
ehkäisemiseen ja vähentämiseen, 
jätehuoltoon, energiatehokkuuteen ja 
onnettomuuksien ehkäisemiseen liittyvästä 
yhtenäistetystä lähestymistavasta.

niillä suojeltaisiin ympäristöä 
kokonaisuutena. Tästä syystä on 
asianmukaista säätää ilmaan, veteen ja 
maaperään kohdistuvien päästöjen 
ehkäisemiseen ja vähentämiseen, 
jätehuoltoon, energiatehokkuuteen ja 
onnettomuuksien ehkäisemiseen liittyvästä 
yhtenäistetystä lähestymistavasta ja luoda 
tasavertaiset toimintaedellytykset 
Euroopan unionissa siten, että 
yhdenmukaistetaan teollisuuslaitosten 
ympäristöominaisuuksia koskevat 
vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Ympäristönsuojelua voidaan parantaa ainoastaan, jos kaikki teollisuuslaitokset kaikkialla 
EU:ssa noudattavat parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikkoihin perustuvia 
ympäristönormeja ilman, että samalla luodaan EU:n sisäisiä kilpailun vääristymiä. 

Tarkistus 57
Kriton Arsenis

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(5) Jotta pilaantumisen ehkäiseminen ja 
vähentäminen voidaan varmistaa, laitoksia 
olisi voitava käyttää ainoastaan, jos niille 
on myönnetty lupa, ja tiettyjä orgaanisia 
liuottimia käyttäviä laitoksia ja toimintoja 
ainoastaan silloin, jos niille on myönnetty 
lupa tai ne on rekisteröity.

(5) Jotta pilaantumisen ehkäiseminen ja 
vähentäminen voidaan varmistaa, laitoksia 
olisi voitava käyttää ainoastaan, jos niille 
on myönnetty lupa, ja tiettyjä orgaanisia 
liuottimia käyttäviä laitoksia ja toimintoja 
ainoastaan silloin, jos niille on myönnetty 
lupa tai ne on rekisteröity. Orgaanisia 
liuottimia olisi yleisesti ottaen käytettävä 
mahdollisimman vähän.

Or. en
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Tarkistus 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 9 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(9) Päällekkäisen sääntelyn välttämiseksi 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY soveltamisalaan kuuluvien 
laitosten lupiin ei pitäisi sisältyä tuon 
direktiivin liitteessä I mainittujen 
kasvihuonekaasujen suorien päästöjen raja-
arvoja, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
on tarpeen varmistaa, ettei aiheudu 
merkittävää paikallista pilaantumista, tai 
joissa laitos on suljettu järjestelmän 
ulkopuolelle.

(9) Päällekkäisen sääntelyn välttämiseksi 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY soveltamisalaan kuuluvien 
laitosten lupiin ei tarvitse sisältyä tuon 
direktiivin liitteessä I mainittujen 
kasvihuonekaasujen suorien päästöjen raja-
arvoja, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
on tarpeen varmistaa, ettei aiheudu 
merkittävää paikallista pilaantumista, tai 
joissa laitos on suljettu järjestelmän 
ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu työjärjestyksen 66 artiklan d kohtaan, jotta voidaan varmistaa i) 
oikeudellinen selkeys, sillä SEUT-sopimuksen 193 artiklan mukaisesti unionin säädökset eivät 
estä jäsenvaltioita soveltamasta tiukempia kansallisia kasvihuonekaasuja koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, ja ii) se, että jäsenvaltiot, jotka päättävät soveltaa tiukempia 
vähimmäisvaatimuksia, voivat tehdä näin tässä direktiivissä säädetyn yhtenäisen 
lupajärjestelmän mukaisen luvan mukaisesti. Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn 
jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat ja komissio ovat esittäneet erilaisia tulkintoja 
9 artiklan 1 kohdan säännöksistä.

Tarkistus 59
João Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 9 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(9) Päällekkäisen sääntelyn välttämiseksi 
kasvihuonekaasujen päästöjen 

(9) Päällekkäisen sääntelyn välttämiseksi 
kasvihuonekaasujen päästöjen 
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päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY soveltamisalaan kuuluvien 
laitosten lupiin ei pitäisi sisältyä tuon 
direktiivin liitteessä I mainittujen 
kasvihuonekaasujen suorien päästöjen raja-
arvoja, lukuun ottamatta tapauksia, joissa 
on tarpeen varmistaa, ettei aiheudu 
merkittävää paikallista pilaantumista, tai 
joissa laitos on suljettu järjestelmän 
ulkopuolelle.

päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
toteuttamisesta yhteisössä 13 päivänä 
lokakuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY1 soveltamisalaan kuuluvien 
laitosten lupiin voi jäsenvaltioiden niin 
päättäessä sisältyä tuon direktiivin 
liitteessä I mainittujen kasvihuonekaasujen 
suorien päästöjen raja-arvoja, lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa on tarpeen 
varmistaa, ettei aiheudu merkittävää 
paikallista pilaantumista, tai joissa laitos on 
suljettu järjestelmän ulkopuolelle.

(1) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.

Or. pt

Tarkistus 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(9 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 193 artiklan 
mukaisesti tämän direktiivin säännökset 
eivät estä jäsenvaltioita pitämästä 
voimassa tai toteuttamasta tiukempia 
suojatoimenpiteitä, esimerkiksi 
kasvihuonekaasupäästöjä koskevia 
vähimmäisvaatimuksia laitoksille, jotka 
kuuluvat direktiivin 2003/87/EY liitteen I 
piiriin, edellyttäen että kyseiset 
toimenpiteet ovat perussopimusten 
mukaisia ja niistä on ilmoitettu 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn jälkeen useissa jäsenvaltioissa on virinnyt julkisia 
keskusteluja sääntöjen hyväksymisestä uusien lämpövoimalaitosten hiilidioksidipäästöille. On 
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esitetty eriäviä käsityksiä siitä, ovatko tällaiset toimet EU:n lainsäädännön mukaisia. Asiaa 
selventävä tarkistus onkin perusteltu parlamentin työjärjestyksen 66 artiklan 2 kohdan 
d alakohdan mukaisesti, jos sillä "pyritään ottamaan huomioon ensimmäisen käsittelyn 
jälkeen ilmennyt uusi oikeudellinen seikka tai tilanne".

Tarkistus 61
Kriton Arsenis

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 11 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(11) Lupaan olisi sisällytettävä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet ympäristönsuojelun 
korkean tason saavuttamiseksi 
kokonaisuudessaan ja sen varmistamiseksi, 
että laitosta käytetään 
toiminnanharjoittajan 
perusvelvollisuuksia koskevien yleisten 
periaatteiden mukaisesti. Lupaan olisi 
sisällytettävä myös pilaavia aineita 
koskevat päästöjen raja-arvot taikka
vastaavat parametrit tai tekniset 
toimenpiteet, maaperän ja pohjaveden 
suojelua koskevat asianmukaiset 
vaatimukset sekä tarkkailuvaatimukset.
Lupaehtojen perustana olisi oltava paras 
käytettävissä oleva tekniikka.

(11) Lupaan olisi sisällytettävä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet ympäristönsuojelun 
korkean tason saavuttamiseksi 
kokonaisuudessaan ja myös pilaavia aineita 
koskevat päästöjen raja-arvot, maaperän ja 
pohjaveden suojelua koskevat 
asianmukaiset vaatimukset sekä päästöjen
tarkkailuvaatimukset ja luettelo 
käytettävistä vaarallisista aineista tai 
valmisteista, sellaisina kuin ne ovat 
määriteltyinä vaarallisten aineiden 
luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä 
koskevien lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä 
27 päivänä kesäkuuta 1967 annetussa 
neuvoston direktiivissä 67/548/ETY(1).
Lupaehtojen perustana olisi oltava paras 
käytettävissä oleva tekniikka.
______________
(1) EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1.

Or. en

Tarkistus 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 15 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(15) Jos parhaaseen käytettävissä olevaan (15) Jos parhaaseen käytettävissä olevaan 
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tekniikkaan liittyvien päästötasojen 
soveltaminen johtaisi suhteettoman 
suuriin kustannuksiin ympäristöhyötyihin 
verrattuna, toimivaltaisten viranomaisten 
olisi tiettyjen erityisolosuhteiden huomioon 
ottamiseksi voitava vahvistaa kyseisistä 
tasoista poikkeavia päästöjen raja-arvoja.
Poikkeamien olisi perustuttava arviointiin, 
jossa otetaan huomioon tarkkaan 
määritellyt perusteet. Tässä direktiivissä 
vahvistettuja päästöjen raja-arvoja ei saisi 
ylittää. Merkittävää pilaantumista ei saisi 
kuitenkaan missään tapauksessa aiheuttaa 
ja korkea ympäristön suojelun taso olisi 
kaiken kaikkiaan saavutettava.

tekniikkaan liittyvien päästötasojen 
soveltaminen johtaisi merkittäviin 
kielteisiin kokonaisympäristövaikutuksiin, 
toimivaltaisten viranomaisten olisi tiettyjen 
erityisolosuhteiden huomioon ottamiseksi 
voitava vahvistaa kyseisistä tasoista 
poikkeavia päästöjen raja-arvoja.
Poikkeamien olisi oltava yhdennetyn 
lähestymistavan mukaisia, perustuttava
yksityiskohtaiseen tekniseen arviointiin, 
jossa otetaan huomioon tarkkaan 
määritellyt perusteet, ja oltava 
määräaikaisia. Tässä direktiivissä 
vahvistettuja päästöjen raja-arvoja ei saisi 
ylittää. Merkittävää pilaantumista ei saisi 
kuitenkaan missään tapauksessa aiheuttaa 
ja korkea ympäristön suojelun taso olisi 
kaiken kaikkiaan saavutettava.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta johdanto-osan kappaletta.

Tarkistus 63
Andres Perello Rodriguez

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 15 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(15) Jos parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvien päästötasojen 
soveltaminen johtaisi suhteettoman suuriin 
kustannuksiin ympäristöhyötyihin 
verrattuna, toimivaltaisten viranomaisten 
olisi tiettyjen erityisolosuhteiden huomioon 
ottamiseksi voitava vahvistaa kyseisistä 
tasoista poikkeavia päästöjen raja-arvoja.
Poikkeamien olisi perustuttava arviointiin, 
jossa otetaan huomioon tarkkaan 
määritellyt perusteet. Tässä direktiivissä 
vahvistettuja päästöjen raja-arvoja ei saisi 
ylittää. Merkittävää pilaantumista ei saisi 

(15) Jos parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvien päästötasojen 
soveltaminen johtaisi suhteettoman suuriin 
kustannuksiin ympäristöhyötyihin 
verrattuna ja erittäin kielteisiin 
yhteiskunnallis-taloudellisiin 
vaikutuksiin, toimivaltaisten viranomaisten 
olisi tiettyjen erityisolosuhteiden huomioon 
ottamiseksi voitava vahvistaa kyseisistä 
tasoista poikkeavia päästöjen raja-arvoja.
Poikkeamien olisi perustuttava arviointiin, 
jossa otetaan huomioon tarkkaan 
määritellyt perusteet. Tässä direktiivissä 
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kuitenkaan missään tapauksessa aiheuttaa 
ja korkea ympäristön suojelun taso olisi 
kaiken kaikkiaan saavutettava.

vahvistettuja päästöjen raja-arvoja ei saisi 
ylittää. Merkittävää pilaantumista ei saisi 
kuitenkaan missään tapauksessa aiheuttaa 
ja korkea ympäristön suojelun taso olisi 
kaiken kaikkiaan saavutettava.

Or. es

Perustelu

Tarkistuksella pyritään vahvistamaan neuvoston yhteiseen kantaan jo sisällytettyjä 
säännöksiä ja tukemaan perusteltujen poikkeuksien vahvistamista.

Tarkistus 64
Marianne Thyssen

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 18 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(18) Lannan levittäminen aiheuttaa 
merkittäviä epäpuhtauspäästöjä ilmaan ja 
veteen. Ilman pilaantumista koskevassa 
teemakohtaisessa strategiassa, ja vesien 
suojelua koskevassa unionin oikeudessa 
vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi komission on 
tarkasteltava tarvetta vahvistaa kyseisiä 
päästöjä koskevat sopivimmat 
vähentämistoimet, joissa käytetään 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä ylimääräinen tarkistuslauseke on tarpeeton. Jos tällaisille säännöksille tulee tarvetta 
tulevaisuudessa, Euroopan komissio voi tarkistaa direktiiviä milloin tahansa. 
Nitraattidirektiivin täytäntöönpanolla jäsenvaltioissa on jo saatu aikaan rajoittava ja tarkka 
lannoitepolitiikka. 
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Tarkistus 65
Marianne Thyssen

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 19 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(19) Siipikarjan ja karjan tehokasvatus 
aiheuttaa merkittäviä epäpuhtauspäästöjä 
ilmaan ja veteen. Ilman pilaantumista 
koskevassa teemakohtaisessa strategiassa 
ja vesien suojelua koskevassa unionin 
oikeudessa vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi komission on 
tarkasteltava tarvetta vahvistaa erilliset 
kapasiteettia koskevat raja-arvot eri 
siipikarjalajeille tämän direktiivin 
soveltamisalan määrittämiseksi ja 
karjankasvatuslaitosten päästöjä koskevat 
sopivimmat säätelytoimet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä ylimääräinen tarkistuslauseke on tarpeeton. Jos tällaisille säännöksille tulee tarvetta 
tulevaisuudessa, Euroopan komissio voi tarkistaa direktiiviä milloin tahansa. Direktiivin 
soveltamisalan laajentaminen ei myöskään ole suhteessa niihin mahdollisiin 
ympäristövaikutuksiin, jotka kyseiset toimet saattavat aiheuttaa. 

Tarkistus 66
Esther de Lange

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 21 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(21) Tietyissä tapauksissa, joissa 
lupaehtojen tarkistamisen ja ajan tasalle 
saattamisen yhteydessä käy ilmi, että 
uuden parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan käyttöönottaminen saattaa 
edellyttää pidempää ajanjaksoa kuin viittä 
vuotta BAT-päätelmiä koskevan päätöksen 
julkaisemisen jälkeen, toimivaltaiset 

(21) Tietyissä tapauksissa, esimerkiksi 
pitkän aikavälin investointisykliin 
perustuvien olemassa olevien laitosten 
tapauksessa, joissa lupaehtojen 
tarkistamisen ja ajan tasalle saattamisen 
yhteydessä käy ilmi, että uuden parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
käyttöönottaminen saattaa edellyttää 
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viranomaiset voivat asettaa lupaehdoissa 
pidemmän ajanjakson, jos se on perusteltua 
tässä direktiivissä vahvistettujen 
kriteereiden perusteella.

pidempää ajanjaksoa kuin viittä vuotta 
BAT-päätelmiä koskevan päätöksen 
julkaisemisen jälkeen, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa lupaehdoissa 
pidemmän ajanjakson, jos se on perusteltua 
tässä direktiivissä vahvistettujen 
kriteereiden perusteella.

Or. en

Perustelu

Laitosten mukauttamiseen BREF-asiakirjoihin on varattava kohtuullinen aika, ja siinä on 
otettava huomioon investointisyklit. 

Tarkistus 67
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 21 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(21) Tietyissä tapauksissa, joissa 
lupaehtojen tarkistamisen ja ajan tasalle 
saattamisen yhteydessä käy ilmi, että 
uuden parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan käyttöönottaminen saattaa 
edellyttää pidempää ajanjaksoa kuin viittä 
vuotta BAT-päätelmiä koskevan päätöksen 
julkaisemisen jälkeen, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa lupaehdoissa 
pidemmän ajanjakson, jos se on perusteltua 
tässä direktiivissä vahvistettujen 
kriteereiden perusteella.

(21) Tietyissä tapauksissa, joissa 
lupaehtojen tarkistamisen ja ajan tasalle 
saattamisen yhteydessä käy ilmi, että 
uuden parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan käyttöönottaminen saattaa 
edellyttää pidempää ajanjaksoa kuin viittä 
vuotta BAT-päätelmiä koskevan päätöksen 
julkaisemisen jälkeen, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa lupaehdoissa 
pidemmän ajanjakson, jos se on perusteltua
esimerkiksi investointisyklien huomioon 
ottamiseksi tässä direktiivissä 
vahvistettujen kriteereiden perusteella.
Samaan tapaan kuin poikettaessa 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvistä päästörajoista, 
toimivaltaisen viranomaisen on kuitenkin 
annettava yleisön saataville pidennetyn 
ajanjakson perusteena olevat syyt. 

Or. en
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Perustelu

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the economic 
viability for a sector (“speed of implementation”) when identifying the best available 
techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document (cf. the BREF 
“Economics and cross-media effects” Chapter 5.5). In that context the general time period of 
five years as provided for by Article 21 of the Position will have to be regarded. However the 
characteristics of certain individual installations may justify a distinguished time period. This 
Amendment is admissible because the Commission’s proposal did not contain such a 
provision.

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

Tarkistus 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 23 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(23) Sen varmistamiseksi, että laitoksen 
toiminta ei huononna maaperän ja 
pohjaveden laatua, niiden saastumisen tila 
on todettava lähtötilanneraportin avulla.
Lähtötilanneraportin olisi oltava käytännön 
työväline, jonka avulla voidaan 
mahdollisuuksien mukaan kvantifioidusti
verrata laitoksen kyseisessä raportissa 
kuvattua tilaa laitoksen tilaan sen 
lopettaessa lopullisesti toimintansa, jotta 
voidaan todeta, onko maaperän tai 
pohjaveden merkittävää pilaantumista 
tapahtunut. Lähtötilanneraportin olisi sen 
vuoksi sisällettävä tietoja, joissa 
hyödynnetään maaperän ja pohjaveden 
mittauksista saatuja tietoja ja laitoksen 
aikaisempaan käyttöön liittyviä 
taustatietoja.

(23) Sen varmistamiseksi, että laitoksen 
toiminta ei huononna maaperän ja 
pohjaveden laatua, niiden saastumisen tila 
on todettava lähtötilanneraportin avulla.
Lähtötilanneraportin olisi oltava käytännön 
työväline, jonka avulla voidaan 
mahdollisuuksien mukaan verrata laitoksen 
kyseisessä raportissa kuvattua tilaa 
laitoksen tilaan sen lopettaessa lopullisesti 
toimintansa, jotta voidaan todeta, onko 
maaperän tai pohjaveden merkittävää 
pilaantumista tapahtunut.
Lähtötilanneraportin olisi sen vuoksi 
sisällettävä tietoja, joissa hyödynnetään 
maaperän ja pohjaveden mittauksista 
saatuja tietoja ja laitoksen aikaisempaan 
käyttöön liittyviä taustatietoja.

Or. fr

Perustelu

Yhteensovittava tarkistus (ks. 22 artiklan 2 kohtaan esitetty tarkistus 2).
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Tarkistus 69
João Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 24 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(24) Arvioitaessa laitoksen 
toiminnanharjoittajan aiheuttaman 
maaperän ja pohjaveden pilaantumisen 
merkittävyyttä, joka synnyttäisi 
velvollisuuden kunnostaa laitoksen alue 
lähtötilanneraportissa kuvatun 
mukaiseksi, jäsenvaltioiden olisi 
saastuttaja maksaa periaatteen mukaisesti 
otettava huomioon kyseisen toiminnan 
harjoittamisen aikana sovelletut 
lupaehdot, laitosta varten hyväksytyt 
pilaantumista ehkäisevät toimenpiteet ja 
pilaantumisen suhteellinen lisääntyminen 
verrattuna lähtötilanneraportissa 
todettuun pilaantumiseen. Sellainen 
pilaantumiseen liittyvä vastuu, jota 
toiminnanharjoittaja ei ole aiheuttanut, 
kuuluu asiaa koskevan kansallisen 
oikeuden soveltamisalaan ja tapauksen 
mukaan asiaa koskevan unionin oikeuden 
soveltamisalaan.

(24) Koska on varmistettava, että laitoksen
toiminta ei huononna merkittävästi
maaperän tai pohjaveden laatua, on 
arvioitava, miten paljon toimija on 
aiheuttanut maaperän ja pohjaveden
pilaantumista, jotta voidaan soveltaa 
velvollisuutta kunnostaa laitoksen alue 
lähtötilanneraportissa kuvatun mukaiseksi. 
Näin tehtäessä jäsenvaltioiden olisi 
saastuttaja maksaa periaatteen mukaisesti 
otettava huomioon kyseisen toiminnan 
harjoittamisen aikana sovelletut lupaehdot, 
laitosta varten hyväksytyt pilaantumista 
ehkäisevät toimenpiteet ja pilaantumisen 
suhteellinen lisääntyminen verrattuna 
lähtötilanneraportissa todettuun 
pilaantumiseen Sellainen pilaantumiseen 
liittyvä vastuu, jota toiminnanharjoittaja ei
ole aiheuttanut, kuuluu asiaa koskevan 
kansallisen oikeuden soveltamisalaan ja 
tapauksen mukaan asiaa koskevan unionin 
oikeuden soveltamisalaan.

Or. pt

Tarkistus 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 24 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(24) Arvioitaessa laitoksen 
toiminnanharjoittajan aiheuttaman 
maaperän ja pohjaveden pilaantumisen 
merkittävyyttä, joka synnyttäisi 
velvollisuuden kunnostaa laitoksen alue 

(24) Arvioitaessa laitoksen 
toiminnanharjoittajan aiheuttaman 
maaperän ja pohjaveden pilaantumisen 
merkittävyyttä, joka synnyttäisi 
velvollisuuden kunnostaa laitoksen alue 
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lähtötilanneraportissa kuvatun mukaiseksi, 
jäsenvaltioiden olisi saastuttaja maksaa -
periaatteen mukaisesti otettava huomioon 
kyseisen toiminnan harjoittamisen aikana
sovelletut lupaehdot, laitosta varten 
hyväksytyt pilaantumista ehkäisevät 
toimenpiteet ja pilaantumisen suhteellinen 
lisääntyminen verrattuna 
lähtötilanneraportissa todettuun 
pilaantumiseen. Sellainen pilaantumiseen 
liittyvä vastuu, jota toiminnanharjoittaja ei 
ole aiheuttanut, kuuluu asiaa koskevan
kansallisen oikeuden soveltamisalaan ja 
tapauksen mukaan asiaa koskevan unionin 
oikeuden soveltamisalaan.

lähtötilanneraportissa kuvatun mukaiseksi, 
jäsenvaltioiden olisi saastuttaja maksaa -
periaatteen mukaisesti otettava huomioon 
kyseisen toiminnan harjoittamisen aikana 
sovelletut lupaehdot, laitosta varten 
hyväksytyt pilaantumista ehkäisevät 
toimenpiteet ja pilaantumisen suhteellinen 
lisääntyminen verrattuna 
lähtötilanneraportissa todettuun 
pilaantumiseen. Sellainen pilaantumiseen 
liittyvä vastuu, jota toiminnanharjoittaja ei 
ole aiheuttanut, kuuluu kansallisen 
oikeuden soveltamisalaan ja tapauksen 
mukaan asiaa koskevan unionin oikeuden 
soveltamisalaan. Maaperän ja pohjavesien 
suojelua koskeva unionin tuleva uusi 
lainsäädäntö tai lainsäädännön tarkistus 
olisi laadittava rajoittamatta tämän 
direktiivin säännösten soveltamista.  

Or. fr

Perustelu

Tulevaisuudessa mahdollisesti hyväksyttävien maaperän ja pohjavesien suojelua koskevien 
EU:n säädösten olisi noudatettava samaa logiikkaa.

Tarkistus 71
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 27 kappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(27) Polttoaineen polttaminen laitoksissa, 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
pienempi kuin 50 MW, aiheuttavat 
merkittäviä epäpuhtauspäästöjä ilmaan.
Ilman pilaantumista koskevassa 
teemakohtaisessa strategiassa 
vahvistettujen tavoitteiden 
saavuttamiseksi komission on 
tarkasteltava tarvetta vahvistaa kyseisistä 
laitoksista peräisin olevia päästöjä 
koskevat sopivimmat vähentämiskeinot.

Poistetaan.
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Or. it

Perustelu

Laitos, jonka kokonaislämpöteho on alle 50MW, ei lisää merkittävästi päästöjä. Myöskään 
BAT-vertailuasiakirjoja ei ole saatavilla.

Tarkistus 72
Jutta Haug

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 29 kappale 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(29) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen tarvetta vahvistaa unionin 
laajuiset päästöjen raja-arvot ja muuttaa 
liitteessä V vahvistettuja päästöjen raja-
arvoja tiettyjen suurten polttolaitosten 
osalta ottaen huomioon asiaankuuluvien 
BAT-vertailuasiakirjojen tarkistamisen ja 
ajantasaistamisen. Komission olisi tässä 
yhteydessä tarkasteltava jalostamoiden 
energiajärjestelmien erityispiirteitä.

(29) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen tarvetta vahvistaa unionin 
laajuiset päästöjen raja-arvot ja muuttaa 
liitteessä V vahvistettuja päästöjen raja-
arvoja tiettyjen suurten polttolaitosten 
osalta ottaen huomioon asiaankuuluvien 
BAT-vertailuasiakirjojen tarkistamisen ja 
ajantasaistamisen. Komission olisi tässä 
yhteydessä tarkasteltava jalostamoiden 
energiajärjestelmien erityispiirteitä. Näiden 
laitosten osalta sovelletaan edelleen 
nykyisiä direktiivin 2001/80/EY mukaisia 
päästörajoja siihen saakka, kunnes 
mahdollisesti hyväksytään uudet 
vähimmäisvaatimukset tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Oikeudellisen selkeyden vuoksi on tärkeää mainita, että näiden laitosten osalta nykyiset, 
direktiivin 2001/80/EY mukaiset säädökset on sisällytetty säädösehdotuksen eri osiin.
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Tarkistus 73
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 29 kappale 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(29) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen tarvetta vahvistaa unionin 
laajuiset päästöjen raja-arvot ja muuttaa 
liitteessä V vahvistettuja päästöjen raja-
arvoja tiettyjen suurten polttolaitosten 
osalta ottaen huomioon asiaankuuluvien 
BAT-vertailuasiakirjojen tarkistamisen ja 
ajantasaistamisen. Komission olisi tässä 
yhteydessä tarkasteltava jalostamoiden 
energiajärjestelmien erityispiirteitä.

(29) Komission olisi tarkasteltava 
uudelleen tarvetta vahvistaa unionin 
laajuiset päästöjen raja-arvot ja muuttaa 
liitteessä V vahvistettuja päästöjen raja-
arvoja tiettyjen suurten polttolaitosten 
osalta ottaen huomioon asiaankuuluvien 
BAT-vertailuasiakirjojen tarkistamisen ja 
ajantasaistamisen. Komission olisi tässä 
yhteydessä tarkasteltava jalostamoiden 
energiajärjestelmien erityispiirteitä.
Kyseisiin laitoksiin sovelletaan edelleen 
direktiivissä 2001/80/EY vahvistettuja 
päästöjen raja-arvoja, kunnes asian 
kannalta merkitykselliset 
BAT-vertailuasiakirjat on tarkastettu 
tämän direktiivin mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Direktiivissä 2001/80/EY vahvistettuihin päästöjen raja-arvoihin viitataan useaan kertaan 
ehdotetussa uudelleenlaaditussa versiossa. Oikeusvarmuuden takaamiseksi on parempi 
täsmentää, mitä yhteisessä kannassa aiotaan. 

Tarkistus 74
Inés Ayala Sender

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 30 kappale 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(30) Tiettyjen kotimaisten kiinteiden 
polttoaineiden ominaisuuksien vuoksi 
tällaisia polttoaineita polttaviin 
polttolaitoksiin on parempi soveltaa 
rikinpoiston vähimmäisasteita kuin 
rikkidioksidipäästöjen raja-arvoja. Koska 

(30) Tiettyjen kotimaisten kiinteiden 
polttoaineiden ominaisuuksien vuoksi 
tällaisia polttoaineita polttaviin 
polttolaitoksiin on parempi soveltaa 
rikinpoiston vähimmäisasteita kuin 
rikkidioksidipäästöjen raja-arvoja. Koska 
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lisäksi öljyliuskeen erityisominaisuuksien 
vuoksi ei ehkä ole mahdollista käyttää 
samaa rikinpuhdistustekniikkaa tai 
saavuttaa samaa rikinpoistotehoa kuin 
muiden polttoaineiden kohdalla, tätä 
polttoainetta käyttäviin laitoksiin on 
aiheellista soveltaa hieman alempaa 
rikinpoiston vähimmäisastetta.

lisäksi öljyliuskeen erityisominaisuuksien 
vuoksi ei ehkä ole mahdollista käyttää 
samaa rikinpuhdistustekniikkaa tai 
saavuttaa samaa rikinpoistotehoa kuin 
muiden polttoaineiden kohdalla, tätä 
polttoainetta käyttäviin laitoksiin on 
aiheellista soveltaa hieman alempaa 
rikinpoiston vähimmäisastetta. Koska 
kotimaiset kiinteät polttoaineet, joissa 
haihtuvien ainesten pitoisuus on alle 
10 prosenttia, saattavat olla 
ominaisuuksiltaan sellaisia, että 
vahvistettuja NOx-päästöjen raja-arvoja 
ei pystytä täyttämään, on aiheellista 
säätää korkeammasta NOx-päästöjen 
raja-arvosta.

Or. en

Tarkistus 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 37 kappale 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(37) Markkinaehtoisten välineiden 
mahdollisuuksia, esimerkiksi typen 
oksideja ja rikkidioksidia koskevaa 
päästökauppaa voitaisiin tutkia teollisen 
toiminnan aiheuttaman pilaantumisen 
ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja, niin 
pitkälti kuin mahdollista, poistamiseksi 
mahdollisimman kustannustehokkaalla 
tavalla samalla kun varmistetaan 
ympäristönsuojelun korkea taso 
kokonaisuudessaan erityisesti panemalla 
täytäntöön parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Tätä johdanto-osan kappaletta ei pitäisi sisällyttää direktiiviin, sillä siinä ennakoidaan 
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komission konsulttiyrityksellä teettämän tutkimuksen tulokset. Ei pitäisi ottaa käyttöön 
markkinapohjaista järjestelmää typen oksidien päästöjen ja rikkioksidipäästöjen kaltaisille 
pilaaville aineille, sillä se olisi vastoin kansallisiin päästörajoihin perustuvaa eurooppalaista 
lähestymistapaa. 

Tarkistus 76
João Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 37 kappale 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(37) Markkinaehtoisten välineiden 
mahdollisuuksia, esimerkiksi typen 
oksideja ja rikkidioksidia koskevaa 
päästökauppaa voitaisiin tutkia teollisen 
toiminnan aiheuttaman pilaantumisen 
ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja, niin 
pitkälti kuin mahdollista, poistamiseksi 
mahdollisimman kustannustehokkaalla 
tavalla samalla kun varmistetaan 
ympäristönsuojelun korkea taso 
kokonaisuudessaan erityisesti panemalla 
täytäntöön parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa.

(37) Mikroyritysten sekä pienten ja 
keskisuurten yritysten täysimääräisen 
osallistumisen ja rahoituksen takaamista 
koskevia mahdollisuuksia voitaisiin tutkia 
teollisen toiminnan aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisemiseksi, 
vähentämiseksi ja, niin pitkälti kuin
mahdollista, poistamiseksi 
mahdollisimman kustannustehokkaalla, 
oikeudenmukaisella ja tehokkaalla tavalla 
samalla kun varmistetaan 
ympäristönsuojelun korkea taso 
kokonaisuudessaan erityisesti panemalla 
täytäntöön parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa.

Or. pt

Tarkistus 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 39 kappale 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(39) Jotta tämän direktiivin säännöksiä 
voidaan mukauttaa parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden perusteella tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 

(39) Jotta tämän direktiivin säännöksiä 
voidaan mukauttaa parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden perusteella tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
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liitteiden V, VI ja VII tiettyjen osien 
mukauttamiseksi sellaiseen tieteen ja 
tekniikan kehitykseen. 
Jätteenpolttolaitosten ja jätteen 
rinnakkaispolttolaitosten osalta tähän voi 
sisältyä perusteiden vahvistaminen 
poikkeusten myöntämiseksi hiukkasten 
kokonaispäästöjä koskevasta jatkuvasta 
tarkkailusta. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan kuulee 
asiantuntijoita Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan täytäntöönpanosta 9 päivänä 
joulukuuta 2009 annetussa komission 
tiedonannossa esitettyjen sitoumusten
mukaisesti.

sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
BAT-päätelmien vahvistamiseksi sekä 
tässä direktiivissä jo vahvistettujen 
päästöjen raja-arvojen sekä 
noudattamista ja valvontaa koskevien 
säännösten täydentämiseksi tai niiden 
yhdenmukaistamiseksi BAT-päätelmien 
kanssa.  

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta johdanto-osan kappaletta.

Tarkistus 78
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 39 kappale 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(39) Jotta tämän direktiivin säännöksiä 
voidaan mukauttaa parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden perusteella tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
liitteiden V, VI ja VII tiettyjen osien 
mukauttamiseksi sellaiseen tieteen ja 
tekniikan kehitykseen.
Jätteenpolttolaitosten ja jätteen 
rinnakkaispolttolaitosten osalta tähän voi 
sisältyä perusteiden vahvistaminen 
poikkeusten myöntämiseksi hiukkasten 
kokonaispäästöjä koskevasta jatkuvasta 
tarkkailusta. On erityisen tärkeää, että 

(39) Jotta tämän direktiivin säännöksiä 
voidaan mukauttaa parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden perusteella tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
liitteiden V, VI ja VII tiettyjen osien 
mukauttamiseksi sellaiseen tieteen ja 
tekniikan kehitykseen.
Jätteenpolttolaitosten ja jätteen 
rinnakkaispolttolaitosten osalta tähän voi 
sisältyä muun muassa perusteiden 
vahvistaminen poikkeusten myöntämiseksi 
hiukkasten kokonaispäästöjä koskevasta 
jatkuvasta tarkkailusta. On erityisen 
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komissio asiaa valmistellessaan kuulee 
asiantuntijoita Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan täytäntöönpanosta 9 päivänä 
joulukuuta 2009 annetussa komission 
tiedonannossa esitettyjen sitoumusten 
mukaisesti.

tärkeää, että komissio toteuttaa 
valmistelutyön aikana asianmukaisia 
kuulemisia myös asiantuntijatasolla.

Or. en

Perustelu

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration plants
other derogations should be considered as long as adequate in terms of environmental 
protection. This may lead to a further reduction of unnecessary administrative burden notably 
for SMEs, which are strongly affected by the provisions of Chapter IV as that chapter is not 
subject to a de-minimis-threshold. During the preparatory phase of the adoption of delegated 
acts it is essential that the Commission ensures the broad involvement of experts from the 
Member States, industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final.

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

Tarkistus 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(39 a) Jotta tämän direktiivin säännöksiä 
voidaan täydentää tai muuttaa parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa 
vertailuasiakirjoissa käsiteltyjen 
parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
kaikkialla unionissa, komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti erityisten perusteiden 
vahvistamiseksi, joiden mukaan 
poikkeustapauksissa voidaan poiketa 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvistä päästötasoista. 
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Or. en

Tarkistus 80
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(39 a) Sisämarkkinoiden kilpailun 
vääristymisen tai merkittävien 
ympäristökysymysten ratkaisemiseksi 
komissio esittää parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden täytäntöönpanosta 
tietyissä toiminnoissa tai näiden 
toimintojen 
kokonaisympäristövaikutuksesta tehdyn 
arvioinnin perusteella ehdotuksia koko 
unionissa sovellettaviksi päästöjen raja-
arvoja koskeviksi 
vähimmäisvaatimuksiksi sekä valvontaa 
ja noudattamista koskeviksi säännöiksi. 

Or. en

Tarkistus 81
Edite Estrela

Neuvoston yhteinen kanta
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(39 a) Jotta tämän direktiivin säännökset 
voitaisiin mukauttaa saatuihin tuloksiin 
komission arvioinnista, olisiko unionin 
tasolla otettava käyttöön päästöjen raja-
arvoja koskevia vähimmäisvaatimuksia 
sekä valvontaa ja noudattamista koskevia 
sääntöjä sellaisia tiettyjä toimintoja 
varten, jotka kuuluvat kyseessä olevien 
BAT-päätelmien piiriin, komission olisi 
esitettävä ehdotus Euroopan parlamentille 
ja komissiolle Euroopan unionin 
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toiminnasta tehdyn sopimuksen 
294 artiklan mukaisesti.

Or. pt

Perustelu

Turvaverkon käsitteen mahdollinen sisällyttäminen direktiiviehdotukseen olisi varmistettava 
yhteispäätösmenettelyä käyttämällä, jotta voidaan maksimoida kaikkien sidosryhmien 
osallistuminen. 

Tarkistus 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2) pilaamisella' aineiden, tärinän, lämmön 
tai melun päästämistä ihmisen toimesta 
suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai 
maaperään siten, että seuraukset voivat 
aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle tai 
ympäristön laadulle, tai että se vahingoittaa 
aineellista omaisuutta tai heikentää tai 
estää ympäristön virkistyskäyttöä tai 
ympäristön muuta oikeutettua käyttöä;

2) 'pilaamisella' aineiden, tärinän, lämmön 
tai melun päästämistä ihmisen toimesta 
suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai 
maaperään siten, että seuraukset voivat 
aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle tai 
ympäristön laadulle, tai että se voi
vahingoittaa ekosysteemejä tai aineellista 
omaisuutta tai heikentää tai estää 
ympäristön virkistyskäyttöä tai ympäristön 
muuta oikeutettua käyttöä;

Or. de

Perustelu

Yhdistyneiden Kansakuntien teettämästä TEEB-tutkimuksesta (The economics of ecosystems 
and biodiversity) käy ilmi, että ekosysteemit ovat elintärkeä luonnonpääoma ja niiden panos 
on ratkaisevan tärkeä ympäristön toiminnan kannalta.
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Tarkistus 83
Mairead McGuinness

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 17 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

17) 'vaarallisilla aineilla' aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 
2008 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
2 artiklan 7 ja 8 kohdassa määriteltyjä
aineita tai seoksia;

17) 'vaarallisilla aineilla' yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY 2 artiklan 29 kohdassa 
tarkoitettuja aineita tai aineryhmiä;

Or. en

Perustelu

Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" and 
"mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous substances", a 
reference to the definition included in the Water Framework Directive would be appropriate.
The WFD focuses on the protection of the same natural resources as the IPPC Directive.
According to Art. 2 paragraph 29 of WFD «hazardous substances" are: “substances or 
groups of substances that are toxic, persistent and liable to bio-accumulate, and other 
substances or groups of substances which give rise to an equivalent level of concern”.

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

Tarkistus 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 17 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

17) 'vaarallisilla aineilla' aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
2 artiklan 7 ja 8 kohdassa määriteltyjä 
aineita tai seoksia;

17) 'vaarallisilla aineilla' aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
2 artiklan 7 ja 8 kohdassa määriteltyjä 
aineita tai seoksia tai yhteisön 
vesipolitiikan puitteista 23 päivänä 
lokakuuta 2000 annetun Euroopan 
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parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/60/EY 2 artiklan 29 kohdassa 
tarkoitettuja aineryhmiä;

Or. en

Tarkistus 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 22 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

22) 'siipikarjalla' siipikarjaa sellaisena 
kuin se on määritelty eläinten terveyttä 
koskevista vaatimuksista yhteisön 
sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien 
kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 
15 lokakuuta 1990 annetun neuvoston 
direktiivin 90/539/ETY 2 artiklan 
1 alakohdassa;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 86
Mairead McGuinness

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 22 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

22) 'siipikarjalla' siipikarjaa sellaisena 
kuin se on määritelty eläinten terveyttä 
koskevista vaatimuksista yhteisön 
sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien 
kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 
15 lokakuuta 1990 annetun neuvoston 
direktiivin 90/539/ETY 2 artiklan 
1 alakohdassa;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Tämä siipikarjan määritelmä laajentaa direktiivin soveltamisalan muniviin kanoihin, 
broilereihin, kalkkunoihin ja ankkoihin ja määritelmä kattaisi myös esimerkiksi peltopyyn, 
fasaanin ja muut riistalinnut. Näitä muita lintuja pidetään sisätiloissa vain hyvin lyhyen 
aikaa, eikä olisi kustannustehokasta vaatia, että rakennusten on täytettävä 
BAT-vähimmäisvaatimukset.

Tarkistus 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 22 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

22) 'siipikarjalla' siipikarjaa sellaisena kuin 
se on määritelty eläinten terveyttä 
koskevista vaatimuksista yhteisön 
sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien 
kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 
15 lokakuuta 1990 annetun neuvoston 
direktiivin 90/539/ETY 2 artiklan 
1 alakohdassa;

22) 'siipikarjalla' siipikarjaa sellaisena kuin 
se on määritelty eläinten terveyttä 
koskevista vaatimuksista yhteisön 
sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien 
kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 
15 päivänä lokakuuta 1990 annetun 
neuvoston direktiivin 90/539/ETY 
2 artiklan 1 alakohdassa, lukuun ottamatta 
viiriäislajeihin kuuluvaa siipikarjaa;

Or. fr

Perustelu

Direktiivissä sisällytetään viiriäinen (0,25 kg) siipikarjan luokkaan ja rinnastetaan viiriäisten 
kasvatus kanojen (2 kg) tai kalkkunoiden (10 kg) kasvatukseen, vaikka sen ympäristövaikutus 
on itse asiassa huomattavasti vähäisempi. Tämän vuoksi on tärkeää ottaa huomioon 
viiriäisten kasvatuksen erityispiirteet muun siipikarjan kasvatukseen verrattuna. Direktiivin 
soveltaminen viiriäisten kasvatukseen on kohtuutonta, eikä sitä voida perustella 
ympäristösyillä. Jos viiriäisten kasvatus rinnastetaan muun siipikarjan kasvatukseen, se on 
vaarassa loppua kokonaan Euroopassa, mikä johtaisi satojen työpaikkojen menetykseen.
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Tarkistus 88
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 26 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

26) 'käyttötunneilla' tunteina ilmaistua 
aikaa, jona polttolaitos on 
kokonaisuudessaan tai osittain käynnissä ja 
aiheuttaa päästöjä ilmaan, lukuun 
ottamatta käynnistys- ja pysäytysjaksoja;

26) 'käyttötunneilla' tunteina ilmaistua 
aikaa, jona polttolaitos on 
kokonaisuudessaan tai osittain käynnissä ja 
aiheuttaa päästöjä ilmaan, käynnistys- ja
pysäytysjaksot mukaan luettuina;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta määritelmää. Käynnistyksen ja 
pysäytyksen aikana syntyy merkittäviä päästöjä.

Tarkistus 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 26 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

26) 'käyttötunneilla' tunteina ilmaistua 
aikaa, jona polttolaitos on 
kokonaisuudessaan tai osittain käynnissä ja 
aiheuttaa päästöjä ilmaan, lukuun 
ottamatta käynnistys- ja pysäytysjaksoja;

26) 'käyttötunneilla' tunteina ilmaistua 
aikaa, jona polttolaitos on 
kokonaisuudessaan tai osittain käynnissä ja 
aiheuttaa päästöjä ilmaan, käynnistys- ja
pysäytysjaksot mukaan luettuina;

Or. en

Perustelu

Neuvoston esittämä tarkistus.
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Tarkistus 90
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 26 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

26 a. "käynnistys- ja alasajotoimilla" 
toiminnon, laiteyksikön tai säiliön 
toiminnan käynnistämiseen, alasajoon 
taikka tyhjäkäynnin aloittamiseen tai 
lopettamiseen liittyviä toimintoja, lukuun 
ottamatta säännöllisiä 
oskillointitoiminnon vaiheita;

Or. it

Perustelu

On tärkeää sisällyttää yleisiin määritelmiin 57 artiklan 13 kohtaan sisältyvien "käynnistys- ja 
alasajotoimien" määritelmä.

Tarkistus 91
Inés Ayala Sender

Neuvoston yhteinen kanta
3 artikla – 46 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(46 a) "syrjäisimmillä alueilla" Ranskan 
merentakaisia departementteja Ranskan 
osalta, Azoreja ja Madeiraa Portugalin 
osalta ja Kanariansaaria Espanjan osalta.

Or. en
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Tarkistus 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
9 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jos tietyn laitoksen 
kasvihuonekaasupäästöjen on direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I täsmennetty 
liittyvän kyseisessä laitoksessa 
harjoitettavaan toimintaan, luvassa ei saa 
asettaa kyseisen kaasun suoralle päästölle 
raja-arvoa, ellei ole tarpeen varmistaa, että 
merkittävää paikallista pilaantumista ei 
aiheudu.

1. Jos tietyn laitoksen 
kasvihuonekaasupäästöjen on direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I täsmennetty 
liittyvän kyseisessä laitoksessa 
harjoitettavaan toimintaan, jäsenvaltiot 
voivat päättää olla asettamatta kyseisen 
kaasun suoralle päästölle raja-arvoa, ellei 
ole tarpeen varmistaa, että merkittävää 
paikallista pilaantumista ei aiheudu.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu työjärjestyksen 66 artiklan d kohtaan, jotta voidaan varmistaa i) 
oikeudellinen selkeys, sillä SEUT-sopimuksen 193 artiklan mukaisesti unionin säädökset eivät 
estä jäsenvaltioita soveltamasta tiukempia kansallisia kasvihuonekaasuja koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, ja ii) se, että jäsenvaltiot, jotka päättävät soveltaa tiukempia 
vähimmäisvaatimuksia, voivat tehdä näin tässä direktiivissä säädetyn yhtenäisen 
lupajärjestelmän mukaisen luvan mukaisesti. Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn 
jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat ja komissio ovat esittäneet erilaisia tulkintoja 
9 artiklan 1 kohdan säännöksistä.

Tarkistus 93
Chris Davies

Neuvoston yhteinen kanta
9 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jos tietyn laitoksen 
kasvihuonekaasupäästöjen on direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I täsmennetty 
liittyvän kyseisessä laitoksessa 
harjoitettavaan toimintaan, luvassa ei saa 
asettaa kyseisen kaasun suoralle päästölle 
raja-arvoa, ellei ole tarpeen varmistaa, että 
merkittävää paikallista pilaantumista ei 

1. Jos tietyn laitoksen 
kasvihuonekaasupäästöjen on direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I täsmennetty 
liittyvän kyseisessä laitoksessa 
harjoitettavaan toimintaan, jäsenvaltiot 
voivat päättää olla asettamatta kyseisen 
kaasun suoralle päästölle raja-arvoa, ellei 
ole tarpeen varmistaa, että merkittävää 
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aiheudu. paikallista pilaantumista ei aiheudu.

Or. en

Perustelu

Tehdään selväksi, että tämä lainsäädäntö ei estä jäsenvaltioita ottamasta käyttöön 
kansallisen tason päästönormeja, jotka auttavat jäsenvaltioita niiden omien poliittisten 
tavoitteiden saavuttamisessa. 

Tarkistus 94
João Ferreira

Neuvoston yhteinen kanta
9 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jos tietyn laitoksen 
kasvihuonekaasupäästöjen on direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I täsmennetty 
liittyvän kyseisessä laitoksessa 
harjoitettavaan toimintaan, luvassa ei saa 
asettaa kyseisen kaasun suoralle päästölle 
raja-arvoa, ellei ole tarpeen varmistaa, 
että merkittävää paikallista pilaantumista 
ei aiheudu.

1. Jos tietyn laitoksen 
kasvihuonekaasupäästöjen on direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I täsmennetty 
liittyvän kyseisessä laitoksessa 
harjoitettavaan toimintaan, luvassa voi 
jäsenvaltioiden niin halutessa asettaa 
kyseisen kaasun suoralle päästölle raja-
arvoa, ellei ole tarpeen varmistaa, että 
merkittävää paikallista pilaantumista ei 
aiheudu.

Or. pt

Tarkistus 95
Thomas Ulmer

Neuvoston yhteinen kanta
10 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Tätä lukua sovelletaan liitteessä I 
lueteltuihin toimintoihin ja soveltuvin osin 
mainitussa liitteessä vahvistettujen 
kapasiteettia koskevien kynnysarvojen 
ylittyessä.

Tätä lukua sovelletaan liitteessä I 
lueteltuihin toimintoihin ja soveltuvin osin 
mainitussa liitteessä vahvistettujen 
kapasiteettia koskevien kynnysarvojen 
ylittyessä.
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Laskettaessa liitteessä I olevan 1 osan 
1 kohdassa tarkoitettujen laitosten 
yhteenlaskettua mitattua lämpötehoa 
näihin laskelmiin ei oteta mukaan 
yksittäisiä polttolaitoksia, joiden mitattu 
lämpöteho on alle 50 MW ja joita 
käytetään enintään 500 tuntia vuodessa.

Or. en

Perustelu

Arvioitaessa polttolaitosten kapasiteettikynnysten saavuttamista olisi jätettävä ulkopuolelle 
hätätarkoituksessa tai huippukuormituksen aikana käytettävät yksiköt tai muut yksiköt, joita 
käytetään enintään 500 tuntia vuodessa. 

Tarkistus 96
Anja Weisgerber

Neuvoston yhteinen kanta
11 artikla – h alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

h) tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään 
toiminnan lopullisen päättymisen jälkeen, 
jotta pilaantumisvaara vältettäisiin ja 
tuotantoalue saatettaisiin 22 artiklan 
mukaisesti määriteltyyn tyydyttävään 
tilaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Maaperän suojelu on hyvin paikallista ja laitoskohtaista ja toimivaltaisten viranomaisten on 
hallinnoitava sitä yhteisön ja kansallisten ympäristölainsäädäntöjen mukaisesti. Toimien 
kuvaaminen hyvin yksityiskohtaisesti (esimerkiksi 22 artiklan mukainen lähtötilanneraportti) 
on toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen vastaista.
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Tarkistus 97
Anja Weisgerber

Neuvoston yhteinen kanta
11 artikla – h alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

h) tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään 
toiminnan lopullisen päättymisen jälkeen, 
jotta pilaantumisvaara vältettäisiin ja 
tuotantoalue saatettaisiin 22 artiklan 
mukaisesti määriteltyyn tyydyttävään
tilaan.

h) tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään 
toiminnan lopullisen päättymisen jälkeen, 
jotta pilaantumisvaara vältettäisiin ja 
tuotantoalue saatettaisiin asianmukaiseen
tilaan.

Or. de

Perustelu

Maaperän suojelu on paikallinen ja laitoskohtainen tehtävä, jota toimivaltaiset kansalliset 
viranomaiset valvovat. Byrokraattiset ja hyvin yksityiskohtaiset EU:n säännöt, jotka koskevat 
esimerkiksi 22 artiklan mukaista lähtötilanneraporttia, ovat toissijaisuusperiaatteen vastaisia 
ja kohtuuttomia. Saattamalla tuotantoalue asianmukaiseen tilaan vältetään terveysuhat ja 
ympäristön pilaantuminen.

Tarkistus 98
Anja Weisgerber

Neuvoston yhteinen kanta
12 artikla – 1 kohta – e alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

e) tarvittaessa 22 artiklan 2 kohdan 
mukainen lähtötilanne raportti, 

Poistetaan. 

Or. en

Perustelu

Maaperän suojelu on hyvin paikallista ja laitoskohtaista ja toimivaltaisten viranomaisten on 
hallinnoitava sitä yhteisön ja kansallisten ympäristölainsäädäntöjen mukaisesti. Toimien 
kuvaaminen hyvin yksityiskohtaisesti (esimerkiksi 22 artiklan mukainen lähtötilanneraportti) 
on toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen vastaista.
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Tarkistus 99
Oreste Rossi

Neuvoston yhteinen kanta
12 artikla – 1 kohta – e alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

e) tarvittaessa 22 artiklan 2 kohdan 
mukainen lähtötilanne raportti,

Poistetaan.

Or. it

Tarkistus 100
Edite Estrela

Neuvoston yhteinen kanta
12 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

(k a) soveltuvin osin arviointi, joka 
osoittaa, että on asetettava parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan 
liittyvistä päästörajoista poikkeavat 
päästöjen raja-arvot.

Or. pt

Perustelu

Lupaa hakiessaan toimijan olisi toimitettava arvio mahdollisen poikkeusta koskevan pyynnön 
perusteena.

Tarkistus 101
Frédérique Ries

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Toisen alakohdan c ja d alakohdassa 
tarkoitetut ohjeet on hyväksyttävä 
foorumin lausunto huomioon ottaen

Toisen alakohdan c ja d alakohdassa 
tarkoitetut ohjeet on aina hyväksyttävä 
foorumin lausunto huomioon ottaen
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75 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen.

75 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen, ja niiden 
on oltava foorumin lausunnon mukaisia.

Or. en

Perustelu

On säädettävä selkeämmin, että sääntelykomitean päätösten on vastattava foorumin 
lausuntoa.

Tarkistus 102
Vladko Todorov Panayotov

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5. BAT-päätelmistä hyväksytään päätökset
75 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen.

5. BAT-päätelmistä hyväksytään päätökset
tavallista lainsäätämisjärjestystä
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon, että parhaita käytettävissä olevia tekniikoita koskevat päätökset 
liittyvät teknologian, raaka-aineiden, vedenkäsittelylaitosten valintaan ja syntynyttä jätettä 
koskeviin vähimmäisvaatimuksiin sekä suosituksiin jätteiden käsittelemiseksi, on olennaisen 
tärkeää, että jäsenvaltiot osallistuvat asiantuntemuksellaan parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden määrittämiseen. Lisäksi Euroopan parlamentti voi edelleen tarkastaa asiakirjat, 
jotka liittyvät parhaita käytettävissä olevia tekniikoita koskeviin päätöksiin.

Tarkistus 103
Marianne Thyssen

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5. BAT-päätelmistä hyväksytään päätökset
75 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

5. BAT-vertailuasiakirjoista tehdyistä
BAT-päätelmistä, jotka ovat tulosta tämän 
artiklan mukaisesti 83 artiklassa 
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sääntelymenettelyä noudattaen. tarkoitetun päivämäärän jälkeen 
järjestetystä tiedonvaihdosta, hyväksytään 
päätökset 75 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Niistä ajan tasalle saatetuista BAT-vertailuasiakirjoista (BREF-asiakirjoista), jotka odottavat 
hyväksymistä tai joita tarkastetaan parhaillaan, neuvotellaan nykyisen direktiivin yhteydessä 
ja nykyisten, Sevillan prosessin sääntöjen mukaisesti. Jotta voidaan välttää tarkastuksen 
keskeytykset ja antaa oikeusvarmuutta niille aloille, joista on tekeillä BREF-asiakirja, 
direktiivissä olisi nimenomaisesti mainittava, että BAT-päätelmien hyväksymistä koskevia 
uusia sääntöjä sovelletaan ainoastaan niihin BREF-asiakirjoihin, joiden tarkastus alkoi 
tarkastetun direktiivin voimaantulon jälkeen.

Tarkistus 104
Anja Weisgerber

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5. BAT-päätelmistä hyväksytään 
päätökset 75 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen.

5. Komissio tekee BAT-päätelmiä 
koskevat päätökset delegoiduilla 
säädöksillä 76 artiklan mukaisesti. Tätä 
sovelletaan ainoastaan 
BAT-vertailuasiakirjoihin, joiden 
tarkistaminen alkaa 83 artiklassa 
tarkoitetun ajankohdan jälkeen. 

Or. de

Perustelu

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die 
unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht mit den BVT-Schlussfolgerungen 
gleichgestellt werden können, die von der Kommission nach der neuen Richtlinie 
verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht 
eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die neuen 
Regelungen zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten, 
bei denen der Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 105
Frédérique Ries

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5. BAT-päätelmistä hyväksytään 
päätökset 75 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen.

5. Komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 76 artiklan mukaisesti 
päätökset, jotka koskevat BAT-päätelmiä 
BAT-vertailuasiakirjoista, jotka ovat 
tulosta tämän artiklan mukaisesti 
80 artiklassa tarkoitetun päivämäärän 
jälkeen järjestetystä tiedonvaihdosta.

Or. en

Perustelu

On säädettävä, että päätökset tehdään sääntelymenettelyssä Sevillan prosessin tulosten 
mukaisesti.

Tarkistus 106
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5. BAT-päätelmistä hyväksytään 
päätökset 75 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen.

5. Foorumin kuulemisen jälkeen
BAT-päätelmistä hyväksytään päätökset
75 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Tätä kohtaa sovelletaan 
BAT-vertailuasiakirjojen hyväksymiseen 
ja tarkistamiseen tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen.

Or. it
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Perustelu

On varmistettava sidosryhmien kuuleminen BAT-päätelmiä koskevien päätösten tekemisessä. 

Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tärkeää, että nykyisiä järjestelyjä voidaan jatkossakin 
soveltaa meneillään olevaan parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden 
uudelleentarkasteluun.

Tarkistus 107
Oreste Rossi

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5. BAT-päätelmistä hyväksytään 
päätökset 75 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen.

5. Foorumin kuulemisen jälkeen
BAT-päätelmistä hyväksytään päätökset
75 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Tätä kohtaa sovelletaan 
BAT-vertailuasiakirjojen hyväksymiseen 
ja tarkistamiseen tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen. 

Or. it

Perustelu

On varmistettava sidosryhmien kuuleminen BAT-päätelmiä koskevien päätösten tekemisessä. 
Oikeusvarmuuden takaamiseksi on tärkeää, että nykyisiä järjestelyjä voidaan jatkossakin 
soveltaa meneillään olevaan parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden 
uudelleentarkasteluun.

Tarkistus 108
Rovana Plumb

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 5 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5. BAT-päätelmistä hyväksytään päätökset 
75 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 

5. BAT-päätelmistä hyväksytään päätökset 
75 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
sääntelymenettelyä noudattaen. Tätä 
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sääntelymenettelyä noudattaen. kohtaa sovelletaan ainoastaan 
BAT-vertailuasiakirjoihin, joiden 
tarkistus on alkanut 83 artiklassa 
tarkoitetun päivämäärän jälkeen.

Or. en

Perustelu

Niistä ajan tasalle saatetuista BAT-vertailuasiakirjoista (BREF-asiakirjoista), jotka odottavat 
hyväksymistä tai joita tarkastetaan parhaillaan, neuvotellaan nykyisen direktiivin yhteydessä 
ja nykyisten, Sevillan prosessin sääntöjen mukaisesti. Jotta voidaan välttää tarkastuksen 
keskeytykset ja antaa oikeusvarmuutta niille aloille, joista on tekeillä BREF-asiakirja, 
direktiivissä olisi nimenomaisesti mainittava, että BAT-päätelmien hyväksymistä koskevia 
uusia sääntöjä sovelletaan ainoastaan niihin BREF-asiakirjoihin, joiden tarkastus alkoi 
tarkastetun direktiivin voimaantulon jälkeen.

Tarkistus 109
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5 a. Edellä 5 kohdassa tarkoitetun 
BAT-päätelmiä koskevan päätöksen 
tekemisen jälkeen komissio ehdottaa 
unionin laajuisia vähimmäisvaatimuksia 
ainakin dioksiini- ja furaanipäästöille 
31 päivään joulukuuta 2011 mennessä ja 
elohopeapäästöille 31 päivään joulukuuta 
2013 mennessä.
Edellä 5 kohdassa tarkoitetun 
BAT-päätelmiä koskevan päätöksen 
tekemisen jälkeen komissio arvioi myös, 
tarvitaanko unionin tason toimia ja onko 
laadittava unionin laajuiset päästöjen 
raja-arvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä valvontaa ja 
noudattamista koskevat säännöt sellaisia 
toimintoja varten, jotka kuuluvat kyseessä 
olevien BAT-päätelmien piiriin, 
seuraavien perusteiden pohjalta, joiden 
tavoitteena on:
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a) arvioida ja ehkäistä kyseessä olevien 
toimintojen vaikutusta koko ympäristöön; 
sekä
b) arvioida parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden täytäntöönpanon 
tilaa kyseessä olevien toimintojen 
tapauksessa.
Vastaanotettuaan 3 kohdassa tarkoitetun 
foorumin lausunnon ja viimeistään 
12 kuukauden kuluttua BAT-päätelmiä 
koskevan päätöksen tekemisestä komissio 
laatii Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen arvioinnin 
tuloksista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sopuratkaisuun vähimmäisvaatimuksista neuvoston kanssa. 
Eurooppalaisella turvaverkolla huolehditaan vähimmäissuojan tarjoamisesta parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden kehnon täytäntöönpanon jatkumista vastaan. On 
ratkaisevan tärkeää, että eurooppalainen turvaverkko perustuu teknisiin näkökohtiin, jotka 
johdetaan siitä, mitä parhailla käytettävissä olevilla tekniikoilla voidaan saavuttaa.  
Elohopea, dioksiinit ja furaanit ovat erittäin myrkyllisiä, pysyviä ja biokertyviä saastuttavia 
aineita, ja niiden päästöjen ehkäiseminen ja vähentäminen olisikin asetettava ensisijaiseksi 
tavoitteeksi. 

Tarkistus 110
Martin Callanan

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5 a. Edellä 5 kohdassa tarkoitetun 
BAT-päätelmiä koskevan päätöksen 
tekemisen jälkeen komissio arvioi, 
tarvitaanko unionin tason toimia ja onko 
laadittava unionin laajuiset päästöjen 
raja-arvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä valvontaa ja 
noudattamisen arviointia koskevat 
säännöt sellaisia toimintoja varten, jotka 
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kuuluvat kyseessä olevien 
BAT-päätelmien piiriin, seuraavien 
perusteiden pohjalta:
a) kyseessä olevien toimintojen vaikutus 
koko ympäristöön; sekä

b) parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden täytäntöönpanon tila 
kyseessä olevien toimintojen tapauksessa.
Vastaanotettuaan 3 kohdassa tarkoitetun 
foorumin lausunnon ja viimeistään 
18 kuukauden kuluttua BAT-päätelmiä 
koskevan päätöksen tekemisestä komissio 
laatii Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen arvioinnin 
tuloksista.

Or. en

Perustelu

Sanamuoto selventää sitä, että komission olisi kehitettävä ainoastaan sellaisia sääntöjä, jotka 
koskevat lainsäädännön noudattamisen arviointia, ja annettava jäsenvaltioiden päättää siitä, 
miten lainsäädännön noudattamisesta huolehditaan. Lisäksi 12 kuukautta ei ole realistinen 
aikaraja sille, että komissio voisi kunnolla tarkastella BAT-päätelmiä. Parempi olisi 
18 kuukautta.

Tarkistus 111
Martin Callanan

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 5 b kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5 b. Jos 5 a kohdassa tarkoitetussa 
kertomuksessa todetaan tarve unionin 
laajuisille päästöjen raja-arvoja koskeville 
vähimmäisvaatimuksille tai valvontaa ja 
noudattamisen arviointia koskeville 
säännöille, kertomukseen voi tarvittaessa 
liittää säädösehdotuksen. 

Or. en
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Perustelu

Tulevat päästöjen raja-arvot olisi asetettava yhteispäätösmenettelyssä siten, että parlamentti 
ja neuvosto ovat mukana, eikä ainoastaan delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 112
Jutta Haug

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5 a. Jos 5 a kohdassa tarkoitetussa 
kertomuksessa todetaan tarve unionin 
laajuisille päästöjen raja-arvoja koskeville 
vähimmäisvaatimuksille sekä valvontaa ja 
noudattamista koskeville säännöille, 
komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 76 artiklan mukaisesti 
päästöjen raja-arvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä valvontaa ja 
noudattamista koskevat säännöt kyseessä 
olevia toimintoja varten.
Vähimmäisvaatimukset on asetettava 
asianmukaisesti parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan liittyvien 
päästötasojen yläpuolelle, jotta voidaan 
myöntää poikkeuksia 15 artiklan 
4 kohdan 1 alakohdan mukaisesti.
Komissio toimittaa saataville tässä 
artiklassa tarkoitetun tiedonvaihdon 
tulokset, ennen kuin päästöjen 
raha-arvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä valvontaa ja 
noudattamista koskevat säännöt 
hyväksytään.

Or. en

Perustelu

Euroopan laajuisten vähimmäisvaatimusten yhteydessä myös Euroopan komission on 
noudatettava tätä lähestymistapaa. Lisäksi vähimmäisvaatimusten on oltava parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvien päästötasojen yläpuolella sen varmistamiseksi, 
että niiden välille jää edes vähäinen ero, mikä on tarpeen poikkeuksien myöntämiseksi 



PE439.994v01-00 42/79 AM\810288FI.doc

FI

15 artiklan 4 kohdan mukaisesti, jotta ei ylitetä vähimmäisvaatimuksia. 

Tarkistus 113
Anja Weisgerber

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5 a. Jos 5 a kohdassa tarkoitetussa 
kertomuksessa todetaan tarve unionin 
laajuisille päästöjen raja-arvoja koskeville 
vähimmäisvaatimuksille sekä valvontaa ja 
noudattamista koskeville säännöille, 
komissio hyväksyy delegoiduilla 
säädöksillä 76 artiklan mukaisesti 
päästöjen raja-arvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä valvontaa ja 
noudattamista koskevat säännöt kyseessä 
olevia toimintoja varten.
Vähimmäisvaatimukset asetetaan siten, 
että 15 artiklan 4 kohtaa voidaan soveltaa. 
Komissio kuulee 3 kohdassa tarkoitettua 
foorumia, ennen kuin päästöjen raha-
arvoja koskevat vähimmäisvaatimukset 
sekä valvontaa ja noudattamista koskevat 
säännöt hyväksytään. Komissio laatii 
saamistaan tiedoista selostuksen.

Or. en

Perustelu

Unionin tason vähimmäisvaatimukset ovat tarpeen parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden soveltamisen vahvistamiseksi sekä tasavertaisten toimintaedellytysten luomiseksi.
Kun unionin laajuisille vähimmäisvaatimuksille on tarvetta, komission täytyy hyväksyä nämä 
vähimmäisvaatimukset.
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Tarkistus 114
Anja Weisgerber

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 5 b kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5 b. Komissio vahvistaa 76 artiklan 
mukaisesti annetuilla delegoiduilla 
säädöksillä päästöjen raja-arvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset, vastaavat 
parametrit tai vastaavat tekniset 
toimenpiteet sekä valvontaa ja 
noudattamista koskevat säännöt 
5 a kohdassa tarkoitettuja toimia varten.
Kyseiset vähimmäisvaatimukset on 
kohdistettava asianomaisten toimintojen 
ja laitosten merkittävimpiin 
ympäristövaikutuksiin, ja niiden on 
perustuttava parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan liittyviin 
päästörajoihin.
Vähimmäisvaatimukset on asetettava 
asianmukaiselle tasolle parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan 
liittyvien päästörajojen yläpuolelle, jotta 
voidaan vahvistaa vähemmän tiukkoja 
päästöjen raja-arvoja 15 artiklan 
4 kohdan 1 alakohdan mukaisesti.
Ennen kuin komissio hyväksyy päästöjen 
raja-arvoja koskevia 
vähimmäisvaatimuksia sekä valvontaa ja 
noudattamista koskevia sääntöjä 
asianomaisia toimia varten, se kuulee 
13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
foorumia ja ilmoittaa kuulemisen 
tuloksista ja siitä, miten nämä on otettu 
huomioon.

Or. de

Perustelu

13 artiklan 5 a kohtaan (uusi) ja 5 b kohtaan (uusi) tehtävillä tarkistuksilla palautetaan 
Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymä tarkistus 62. Lisäksi olisi 
tehtävä selväksi, että vähimmäisvaatimusten on oltava parhaaseen käytettävissä olevaan 
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tekniikkaan liittyvien päästöraja-arvojen yläpuolella eli että on säilytettävä tietty minimiero 
näiden raja-arvojen välillä. Näin varmistetaan, että vähimmäisvaatimuksia ei ylitetä 
myöskään silloin, kun sovelletaan 15 artiklan 4 kohdassa vahvistettua poikkeusta. 

Tarkistus 115
Edite Estrela

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5 a. Edellä 5 kohdassa tarkoitetun 
BAT-päätelmiä koskevan päätöksen 
tekemisen jälkeen neuvosto arvioi myös, 
onko EU:n puututtava asiaan ottamalla 
käyttöön unionin tasolla päästöjen 
raja-arvoja koskevia 
vähimmäisvaatimuksia sekä valvontaa ja 
noudattamista koskevia sääntöjä sellaisia 
tiettyjä toimintoja varten, jotka kuuluvat 
kyseessä olevien BAT-päätelmien piiriin, 
seuraavien perusteiden pohjalta:
a) kyseessä olevan toiminnon vaikutus 
koko ympäristöön; sekä 
b) kyseiseen toimintoon liittyvien 
parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden täytäntöönpanon tila.
Vastaanotettuaan 3 kohdassa tarkoitetun 
foorumin lausunnon komissio toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen arvioinnin tuloksista kuuden 
kuukauden kuluessa BAT-päätelmiä 
koskevan päätöksen tekemisestä. 

Or. pt

Perustelu

Turvaverkon tarvetta olisi arvioitava vasta sitten, kun BAT-päätelmien hyväksymisestä on 
kulunut kuusi vuotta, koska toimijoilla on viisi vuotta aikaa (21 artiklan 3 kohta) soveltaa 
parhaita käytettävissä olevia tekniikoita tarkistettujen BREF-asiakirjojen mukaisesti ja 
mukautua päästöjen raja-arvoihin.
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Tarkistus 116
Edite Estrela

Neuvoston yhteinen kanta
13 artikla – 5 b kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

5 b. Jos 5 a kohdassa tarkoitetussa 
kertomuksessa otetaan esille tarve 
päästöjen raja-arvoja koskeville unionin 
tason vähimmäisvaatimuksille sekä 
valvontaa ja vaatimustenmukaisuutta 
koskeville säännöille, komissio esittää 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 294 artiklan mukaisesti 
ehdotuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle päästöjen raja-arvoja 
koskeviksi unionin tason 
vähimmäisvaatimuksiksi sekä valvontaa 
ja noudattamista koskeviksi säännöiksi 
kyseessä olevia toimintoja varten.

Or. pt

Perustelu

Turvaverkon käsitteen mahdollinen sisällyttäminen direktiiviehdotukseen olisi varmistettava 
yhteispäätösmenettelyä käyttämällä, jotta voidaan maksimoida kaikkien sidosryhmien 
osallistuminen.

Tarkistus 117
Christa Klaß

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c kohta – i alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

i) mittausmenetelmät, mittausten tiheys ja 
niiden arviointimenettely; sekä

i) mittausmenetelmät, mittausten tiheys ja 
niiden arviointimenettely tai vastaavat 
menetelmät; sekä

Or. en

Perustelu

14 artiklan 1 kohdan mukaisesti luvan on katettava kaikki tarvittavat mittaukset. Nämä 
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täsmennetään 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa. Täydennys on tarpeen sen 
selventämiseksi, että myös muita hyväksi havaittuja menetelmiä, jotka ovat riittävät 
tavoitteena olevien korkeiden ympäristövaatimusten noudattamiseksi, voidaan edelleen 
soveltaa. Tällä tarkistuksella voitaisiin sallia myös vaihtoehtoiset menetelmät, jotta Saksan 
järjestelmä (eläintenpitorakennuksissa ei suoriteta mittauksia, sen sijaan eläinpaikkojen 
lukumäärät ovat kiinteät) voitaisiin säilyttää.

Tarkistus 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c kohta – i alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

i) mittausmenetelmät, mittausten tiheys ja 
niiden arviointimenettely; sekä

i) mittausmenetelmät, mittausten tiheys ja 
niiden arviointimenettely tai vastaavat 
menetelmät; sekä

Or. en

Tarkistus 119
Mairead McGuinness

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c kohta –i alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

i) mittausmenetelmät, mittausten tiheys ja 
niiden arviointimenettely; sekä

i) mittausmenetelmät, mittausten tiheys ja 
niiden arviointimenettely tai vastaavat 
menetelmät; sekä

Or. en

Perustelu

14 artiklan 1 kohdassa säädetään, että luvan olisi sisällettävä kaikki tarvittavat mittaukset. 
Tätä selvennetään vielä 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa. Olisi sovellettava myös muita 
vakiintuneita menetelmiä, jotka täyttävät edellytettävät korkeat ympäristövaatimukset. 
Tarkistuksella voitaisiin sallia myös vaihtoehtoiset menetelmät, jotta kansallinen järjestelmä, 
(ei mittauksia eläintuotantoa harjoittavilla tiloilla, sen sijaan käytetään vahvistettua 
menetelmää eläinten laskemiseksi) voitaisiin säilyttää.
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Tarkistus 120
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

d) jotka velvoittavat toimittamaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
säännöllisesti ja vähintään kerran 
vuodessa:

d) jotka velvoittavat toimittamaan 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
säännöllisesti ja vähintään kerran 
vuodessa:

i) c kohdassa tarkoitetun päästöjen 
tarkkailun tuloksiin perustuvat tiedot ja 
muut tiedot, joiden avulla toimivaltainen 
viranomainen voi tarkistaa lupaehtojen 
noudattamisen sekä

i) c kohdassa tarkoitetun päästöjen 
tarkkailun tuloksiin perustuvat tiedot ja 
muut vaaditut tiedot, joiden avulla 
toimivaltainen viranomainen voi tarkistaa 
lupaehtojen noudattamisen sekä

ii) 15 artiklan 3 kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa yhteenvedon kyseisistä 
päästöjen tarkkailun tuloksista, jota 
voidaan verrata parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan liittyviin 
päästötasoihin;

ii) 15 artiklan 3 kohdan b alakohtaa 
sovellettaessa yhteenvedon kyseisistä 
päästöjen tarkkailun tuloksista, jota 
voidaan verrata parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan liittyviin 
päästötasoihin;

Toimivaltainen viranomainen voi pyytää 
i kohdassa tarkoitettuja tietoja ainoastaan 
24 kuukauden välein, jos suoritetussa 
tarkastuksessa ei havaittu lupaehtojen 
vakavaa rikkomista. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään löytämään kompromissi asiassa, joka koskee toimijoiden 
raportointivelvollisuutta toimivaltaiselle viranomaiselle. Siinä otetaan huomioon parlamentin 
ensimmäisen käsittelyn kannan tarkistus 20 (raportointi vähintään joka toinen vuosi – ottaen 
huomioon tarkastuksen tulokset) ja selvennetään, että lupaehdoissa olisi edellytettävä 
ainoastaan niiden tietojen toimittamista, joita toimivaltaiset viranomaiset todella tarvitsevat 
vaatimusten noudattamisen tarkastamiseen. 
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Tarkistus 121
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
asettaa tiukempia lupaehtoja kuin ne, 
jotka voidaan saavuttaa BAT-päätelmissä 
kuvattua parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa käyttämällä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan 
soveltamista.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Se, että asetetaan tiukempia ehtoja kuin ne, jotka voidaan saavuttaa parhaita käytettävissä 
olevia tekniikoita käyttämällä, ei ole minkään ympäristövaatimusten mukaista. Lisäksi 
säännös on turha, sillä 193 artikla sallii jäsenvaltioiden ottaa käyttöön EU:n lainsäädäntöä 
tiukempia toimia. 

Tarkistus 122
Anja Weisgerber

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
asettaa tiukempia lupaehtoja kuin ne, 
jotka voidaan saavuttaa BAT-päätelmissä 
kuvattua parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa käyttämällä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan 
soveltamista.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Mahdollisuus edellyttää tiukempia ehtoja kuin parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla 
voidaan saavuttaa ei ole suhteellisuusperiaatteen mukainen ja vie pohjaa menetelmältä 



AM\810288FI.doc 49/79 PE439.994v01-00

FI

päästöarvojen kehittämiseksi.

Tarkistus 123
Rovana Plumb

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
asettaa tiukempia lupaehtoja kuin ne, 
jotka voidaan saavuttaa BAT-päätelmissä 
kuvattua parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa käyttämällä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan 
soveltamista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

This article proposes the setting of stricter permit conditions than those achievable by the use 
of BAT (as described in the BREFs) and this without any environmental need (e.g. 
environmental quality standard) to do so. This is against the principle of sustainability and is 
as such not acceptable. Furthermore, Article 14(4) seems to be superfluous in the light of 
Article 193 (ex-Article 176) of the Treaty which already allows Member States to set stricter 
requirements. As such, Article 14(4) may lead to unintentional conclusions as one may argue 
that stricter requirements are not possible where such an explicit provision is missing in any 
other European legislation.

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

Tarkistus 124
Antonio Masip Hidalgo

Neuvoston yhteinen kanta
14 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
asettaa tiukempia lupaehtoja kuin ne, 
jotka voidaan saavuttaa BAT-päätelmissä 
kuvattua parasta käytettävissä olevaa 

Poistetaan.



PE439.994v01-00 50/79 AM\810288FI.doc

FI

tekniikkaa käyttämällä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 125
Adam Gierek

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Päästöjen raja-arvot, vastaavat 
parametrit ja 14 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut tekniset toimenpiteet 
perustuvat parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan, määräämättä 
kuitenkaan tietyn tekniikan tai 
teknologian käyttämisestä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan 
soveltamista.

2. Päästöjen raja-arvot, vastaavat 
parametrit ja 14 artiklan 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitetut tekniset toimenpiteet perustuvat 
parhaaseen paikallisesti käytettävissä 
olevaan tekniikkaan ja teknologiaan, 
määräämättä kuitenkaan minkään niistä
käyttämisestä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 18 artiklan soveltamista.
Parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden tapauksessa kaikissa 
vertailuasiakirjoissa, jotka on hyväksytty 
ennen tämän direktiivin voimaantuloa, 
olisi päästöjen raja-arvojen asettamiseksi 
otettava huomioon myös asianomaisen 
laitoksen tekniset erityispiirteet, sen 
maantieteellinen sijainti, paikallisten 
raaka-aineiden geologiset ominaisuudet 
sekä paikalliset ympäristöolot.

Or. pl

Perustelu

15 artiklassa olisi säädettävä, että kun asetetaan päästörajoja sellaisten parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita koskevien vertailuasiakirjojen perusteella, jotka on hyväksytty 
ennen teollisuuden päästöistä annetun direktiivin voimaantuloa, olisi otettava huomioon 
teollisen laitoksen tekniset ominaisuudet, sen maantieteellinen sijainti, käytettyjen paikallisten 
raaka-aineiden geologiset ominaisuudet sekä paikalliset ympäristöolot.
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Tarkistus 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 2 kohta – 1a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Ennen direktiivin voimaantuloa 
hyväksytyissä BAT-vertailuasiakirjoissa 
päästöjen raja-arvoja määritettäessä on 
otettava huomioon myös asianomaisen 
laitoksen tekniset ominaisuudet, sen 
maantieteellinen sijainti sekä paikalliset 
ympäristöolot. 

Or. en

Perustelu

Määritettäessä päästöjen raja-arvoja ennen uudelleen laaditun direktiivin voimaantuloa 
hyväksytyistä BAT-vertailuasiakirjoista (BREF-asiakirjoista) olisi otettava huomioon 
teollisuuslaitoksen tekniset ominaisuudet, maantieteellinen sijainti ja paikalliset 
ympäristöolot. Tämä säännös sisältyy nykyään 15 artiklan 4 kohtaan, jota ei pitäisi voida 
soveltaa nykyisiin BAT-vertailuasiakirjoihin.

Tarkistus 127
Adam Gierek

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 3 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a) vahvistamalla päästöjen raja-arvot, 
jotka eivät ylitä parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan liittyviä päästötasoja.
Kyseiset päästöjen raja-arvot on 
ilmoitettava samalta tai lyhyemmältä 
ajanjaksolta ja samojen 
vertailuolosuhteiden mukaisina kuin 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvät päästötasot; tai

a) vahvistamalla päästöjen raja-arvot, jotka 
eivät ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyviä päästötasoja. Kyseiset 
päästöjen raja-arvot on ilmoitettava
havaittuna keskiarvona, joka 
määritellään kaikkien niiden numeeristen 
arvojen keskiarvona, jotka on saatu 
käyttämällä parhaita käytettävissä olevia 
mittaustekniikoita valittuna 
seurantajaksona; tai
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Or. pl

Perustelu

Tämä merkitsee sitä, että on mitattava numeerinen keskiarvo, mikä mahdollistaa sen, että 
tiedot voidaan käsitellä digitaalisesti ilman että tietokonegrafiikassa esiintyy häiriöitä.

Tarkistus 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi
erityistapauksissa, arvioituaan 
ympäristöön liittyvät ja taloudelliset 
kustannukset ja hyödyt sekä ottamalla 
huomioon kyseessä olevan laitoksen 
tekniset ominaisuudet, maantieteellisen 
sijainnin ja paikalliset ympäristöolot,
vahvistaa 3 kohdan mukaisesti 
vahvistetuista raja-arvoista poikkeavia 
päästöjen raja-arvoja.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi
poikkeustapauksissa ja sanotun 
rajoittamatta 18 artiklan soveltamista
vahvistaa 3 kohdan mukaisesti 
vahvistetuista raja-arvoista poikkeavia 
päästöjen raja-arvoja laitoksille, jotka 
olivat olemassa, kun BAT-päätelmät 
hyväksyttiin, enintään 5 vuoden ajaksi.
Tällaista poikkeusta voidaan soveltaa 
ainoastaan, jos tekninen arviointi 
osoittaa, että maantieteellisen sijainnin tai 
paikallisten ympäristöolojen takia 
vertailuasiakirjoissa kuvatun parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltaminen aiheuttaisi merkittäviä 
kielteisiä kokonaisympäristövaikutuksia 
ja olisi tästä syystä vastoin 11 artiklassa 
vahvistettua yhdennettyä lähestymistapaa.

Or. en
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Tarkistus 129
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
erityistapauksissa, arvioituaan 
ympäristöön liittyvät ja taloudelliset 
kustannukset ja hyödyt sekä ottamalla 
huomioon kyseessä olevan laitoksen 
tekniset ominaisuudet, maantieteellisen 
sijainnin ja paikalliset ympäristöolot,
vahvistaa 3 kohdan mukaisesti 
vahvistetuista raja-arvoista poikkeavia
päästöjen raja-arvoja.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi
poikkeuksellisesti ja erityistapauksissa 
vahvistaa vähemmän tiukkoja päästöjen 
raja-arvoja olemassa oleville laitoksille.

Poikkeus myönnetään ainoastaan, jos 
tekninen arviointi osoittaa, että 
maantieteellisen sijainnin tai 
ympäristöolojen takia 
vertailuasiakirjoissa kuvatun parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltaminen aiheuttaisi merkittäviä 
kielteisiä kokonaisympäristövaikutuksia 
ja olisi tästä syystä selkeästi vastoin 
direktiivin 2000/60/ EY111 artiklan c, d ja 
f kohdassa ja 4 artiklassa säädettyjä 
tavoitteita.
_____________
1 Direktiivi 2000/60/EY yhteisön 
vesipolitiikan puitteista

Or. en

Perustelu

Nykyisin poikkeuksia myönnetään joustavasti. Käytäntöä on rajoitettava ja 
myöntämisperusteiksi on säädettävä selkeät kriteerit, jotta voidaan varmistaa tasavertaiset 
toimintaedellytykset teollisuudenalalle ja edistää ympäristöalan innovointia.
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Tarkistus 130
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
erityistapauksissa, arvioituaan 
ympäristöön liittyvät ja taloudelliset 
kustannukset ja hyödyt sekä ottamalla 
huomioon kyseessä olevan laitoksen 
tekniset ominaisuudet, maantieteellisen 
sijainnin ja paikalliset ympäristöolot,
vahvistaa 3 kohdan mukaisesti 
vahvistetuista raja-arvoista poikkeavia
päästöjen raja-arvoja.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi
poikkeuksellisesti ja erityistapauksissa 
vahvistaa vähemmän tiukkoja päästöjen 
raja-arvoja, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 18 artiklan soveltamista.
Kyseistä poikkeusta voidaan soveltaa 
ainoastaan silloin, kun arvioinnista käy 
ilmi, että

a) kyseessä olevan laitoksen erityinen 
maantieteellinen sijainti tai paikalliset 
ympäristöolot estävät 
BAT-vertailuasiakirjassa määritellyn 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
täytäntöönpanon koko kyseessä olevassa 
laitoksessa tai sen osassa; tai
b) kyseessä olevan olemassa olevan 
laitoksen erityiset tekniset ominaisuudet 
estävät BAT-vertailuasiakirjassa 
määritellyn parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan täytäntöönpanon koko kyseessä 
olevassa laitoksessa tai osassa sitä; tai
c) kyseisen olemassa olevan laitoksen 
erityiset tekniset ominaisuudet, sen 
erityinen maantieteellinen sijainti tai 
erityiset paikalliset ympäristöolot 
johtaisivat kohtuuttoman korkeisiin 
kustannuksiin ympäristöhyötyihin 
verrattuna, jos kyseisessä tietyssä 
laitoksessa sovellettaisiin 
BAT-vertailuasiakirjassa kuvattuja 
parhaita käytettävissä olevia tekniikoita. 
Kyseisten kohtuuttoman korkeiden 
kustannusten on oltava kustannuksia, 
joita ei otettu huomioon parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita koskevassa 
tiedonvaihdossa.
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Or. en

(Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 32.)

Perustelu

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

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

Tarkistus 131
Anja Weisgerber

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi
erityistapauksissa, arvioituaan 
ympäristöön liittyvät ja taloudelliset 
kustannukset ja hyödyt sekä ottamalla 
huomioon kyseessä olevan laitoksen 
tekniset ominaisuudet, maantieteellisen 
sijainnin ja paikalliset ympäristöolot,
vahvistaa 3 kohdan mukaisesti 
vahvistetuista raja-arvoista poikkeavia
päästöjen raja-arvoja.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi
poikkeustapauksissa vahvistaa vähemmän 
tiukkoja päästöjen raja-arvoja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan 
soveltamista. Kyseistä poikkeusta voidaan 
soveltaa ainoastaan silloin, kun 
arvioinnista käy ilmi, että

a) kyseessä olevan laitoksen 
maantieteellinen sijainti tai paikalliset 
ympäristöolot estävät 
BAT-vertailuasiakirjassa määritellyn 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
täytäntöönpanon koko kyseessä olevassa 
laitoksessa tai sen osassa; tai
b) kyseessä olevan laitoksen tekniset 
ominaisuudet estävät 
BAT-vertailuasiakirjassa määritellyn 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
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täytäntöönpanon koko kyseessä olevassa 
laitoksessa tai sen osassa; tai
c) BAT-vertailuasiakirjassa määritellyn 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
täytäntöönpano johtaisi selvään 
epäsuhtaan taloudellisten kustannusten ja 
ympäristöhyötyjen välillä. 

Or. de

Perustelu

Määritettäessä poikkeavia päästöjen raja-arvoja 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti on 
varmistettava, että noudatetaan mahdollisimman suurta avoimuutta. 

Tarkistus 132
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi
erityistapauksissa, arvioituaan 
ympäristöön liittyvät ja taloudelliset 
kustannukset ja hyödyt sekä ottamalla 
huomioon kyseessä olevan laitoksen 
tekniset ominaisuudet, maantieteellisen 
sijainnin ja paikalliset ympäristöolot,
vahvistaa 3 kohdan mukaisesti 
vahvistetuista raja-arvoista poikkeavia 
päästöjen raja-arvoja.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi
poikkeustapauksissa, arvioituaan 
ympäristöön liittyvät ja taloudelliset 
kustannukset ja hyödyt vahvistaa 3 kohdan 
mukaisesti vahvistetuista raja-arvoista 
poikkeavia päästöjen raja-arvoja, jos: 

a) kyseessä olevan laitoksen 
maantieteellinen sijainti tai paikalliset 
ympäristöolot estävät 
BAT-vertailuasiakirjassa määritellyn 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
täytäntöönpanon tässä laitoksessa tai 
tämän laitoksen osassa; tai
b) kyseessä olevan laitoksen tekniset 
ominaisuudet estävät 
BAT-vertailuasiakirjassa määritellyn 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
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täytäntöönpanon tässä laitoksessa tai 
tämän laitoksen osassa; tai
c) BAT-vertailuasiakirjassa määritellyn 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
täytäntöönpano johtaisi selvään 
epäsuhtaan taloudellisten kustannusten ja 
ympäristöhyötyjen välillä, minkä vuoksi 
soveltamisen suhteellisuutta olisi 
harkittava uudelleen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sopuratkaisuun neuvoston kannan 15 artiklan 4 kohdan ja Euroopan 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan tarkistusten 32 ja 62 välillä. Tätä varten 
4 kohdan soveltamisala rajoitetaan poikkeustapauksiin, joita ei käsitelty tai ei voitu käsitellä 
kunnolla silloin, kun BREF-asiakirjoja laadittiin tai tarkistettiin 13 artiklassa tarkoitetun 
prosessin aikana. 

Tarkistus 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi
erityistapauksissa, arvioituaan 
ympäristöön liittyvät ja taloudelliset 
kustannukset ja hyödyt sekä ottamalla 
huomioon kyseessä olevan laitoksen 
tekniset ominaisuudet, maantieteellisen 
sijainnin ja paikalliset ympäristöolot,
vahvistaa 3 kohdan mukaisesti 
vahvistetuista raja-arvoista poikkeavia
päästöjen raja-arvoja.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi
poikkeustapauksissa vahvistaa vähemmän 
tiukkoja päästöjen raja-arvoja, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan 
soveltamista. Kyseistä poikkeusta voidaan 
soveltaa ainoastaan silloin, kun 
arvioinnista käy ilmi, että

a) kyseessä olevan laitoksen 
maantieteellinen sijainti tai paikalliset 
ympäristöolot estävät 
BAT-vertailuasiakirjassa määritellyn 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
täytäntöönpanon koko kyseessä olevassa 
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laitoksessa tai sen osassa; tai
b) kyseessä olevan olemassa olevan 
laitoksen tekniset ominaisuudet estävät 
BAT-vertailuasiakirjassa määritellyn 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
täytäntöönpanon koko kyseessä olevassa 
laitoksessa tai sen osassa;
c) jos a kohtaa sovelletaan, parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden 
soveltaminen aiheuttaisi ilmeisiä ja 
merkittäviä kielteisiä 
kokonaisympäristövaikutuksia ja olisi 
tämän vuoksi ristiriidassa tämän 
direktiivin 4 artiklan tai direktiivin 
2000/60/EY* 11 artiklan c, d ja f 
kohdassa vahvistettujen tavoitteiden 
kanssa.

Or. en

(Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 32.)

Perustelu

Kriteereiden, jotka koskevat poikkeusten myöntämistä parhaista käytettävissä olevissa 
tekniikoista, olisi oltava selkeät ja täsmälliset, jotta voidaan korjata täytäntöönpanossa olevat 
puutteet ja hyvin erilaisten lupaehtojen soveltaminen EU:ssa. Nämä suuret eroavaisuudet 
merkitsevät sitä, että teollisuudenalan toimintaedellytykset sisämarkkinoilla eivät ole tasa-
arvoiset, mikä tapahtuu EU:n kansalaisten terveyden kustannuksella ja ympäristölle aiheutuu 
kielteisiä vaikutuksia. 

Tarkistus 134
Edite Estrela

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen 
voi erityistapauksissa, arvioituaan 
ympäristöön liittyvät ja taloudelliset 
kustannukset ja hyödyt sekä ottamalla 
huomioon kyseessä olevan laitoksen 
tekniset ominaisuudet, maantieteellisen 

Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 
toimivaltainen viranomainen voi
poikkeustapauksissa ja sanotun 
rajoittamatta 18 artiklan soveltamista 
vahvistaa vähemmän tiukkoja päästöjen 
raja-arvoja. Kyseisiä poikkeuksia voidaan 
soveltaa ainoastaan, jos arvioinnin 
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sijainnin ja paikalliset ympäristöolot, 
vahvistaa 3 kohdan mukaisesti 
vahvistetuista raja-arvoista poikkeavia 
päästöjen raja-arvoja.

jälkeen on osoitettu, että 

a) laitoksen maantieteellisen sijainnin tai 
paikallisten ympäristöolojen vuoksi koko 
laitoksessa tai osassa sitä on mahdotonta 
käyttää vertailuasiakirjassa kuvattuja 
parhaita käytettävissä olevia tekniikoita; 
tai 
b) laitoksen tekniset ominaisuudet estävät 
BAT-vertailuasiakirjassa kuvattujen 
parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden soveltamisen koko 
laitoksessa tai sen osassa; tai 
c) BAT-vertailuasiakirjassa kuvattujen 
parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden soveltaminen johtaisi selvään 
epäsuhtaan taloudellisten kustannusten ja 
ympäristöhyötyjen välillä, minkä vuoksi 
soveltamisen suhteellisuutta olisi 
harkittava uudelleen.

Or. pt

Perustelu

Yleisön osallistumista poikkeusten soveltamiseen olisi sovellettava ainoastaan, jos 
lupahakemuksesta järjestetään julkinen kuuleminen 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Lisäksi 
viittaus 13 artiklaan (5 b kohtaan) poistetaan, sillä jos muilla aloilla hyväksytään päästöjen 
raja-arvoja, komissio esittää tarpeellisia muutoksia siihen artiklaan. Tätä tilannetta 
käsitellään samalla tavalla kuin olosuhteita, jotka kuuluvat direktiivin nykyisen liitteen V–VIII 
piiriin. 

Tarkistus 135
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
erityistapauksissa, arvioituaan 

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi
poikkeuksellisesti ja erityistapauksissa ja 
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ympäristöön liittyvät ja taloudelliset 
kustannukset ja hyödyt sekä ottamalla 
huomioon kyseessä olevan laitoksen 
tekniset ominaisuudet, maantieteellisen 
sijainnin ja paikalliset ympäristöolot,
vahvistaa 3 kohdan mukaisesti 
vahvistetuista raja-arvoista poikkeavia
päästöjen raja-arvoja.

sanotun rajoittamatta 18 artiklan 
soveltamista vahvistaa vähemmän 
tiukkoja päästöjen raja-arvoja. Kyseistä 
poikkeusta voidaan soveltaa ainoastaan 
silloin, kun arvioinnista käy ilmi, että

a) kyseessä olevan laitoksen 
maantieteellinen sijainti tai paikalliset 
ympäristöolot estävät 
BAT-vertailuasiakirjassa määritellyn 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
täytäntöönpanon koko kyseessä olevassa 
laitoksessa tai sen osassa; tai
b) kyseessä olevan olemassa olevan 
laitoksen tekniset ominaisuudet estävät 
BAT-vertailuasiakirjassa määritellyn 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
täytäntöönpanon koko kyseessä olevassa 
laitoksessa tai osassa sitä.

Or. en

(Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 32.)

Perustelu

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen 
voi erityistapauksissa, arvioituaan 
ympäristöön liittyvät ja taloudelliset 
kustannukset ja hyödyt sekä ottamalla 
huomioon kyseessä olevan laitoksen 
tekniset ominaisuudet, maantieteellisen 
sijainnin ja paikalliset ympäristöolot, 
vahvistaa 3 kohdan mukaisesti 
vahvistetuista raja-arvoista poikkeavia 
päästöjen raja-arvoja.

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
erityistapauksissa, arvioituaan ympäristöön 
liittyvät ja taloudelliset kustannukset ja 
hyödyt sekä kyseessä olevan laitoksen 
tekniset ominaisuudet, maantieteellisen 
sijainnin ja paikalliset ympäristöolot, 
vahvistaa 3 kohdan mukaisesti 
vahvistetuista raja-arvoista
poikkeavia päästöjen raja-arvoja.

Or. en

Perustelu

Päästöjen raja-arvoja määritettäessä on äärimmäisen tärkeää taata joustavuus.

Tarkistus 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen 
voi erityistapauksissa, arvioituaan 
ympäristöön liittyvät ja taloudelliset 
kustannukset ja hyödyt sekä ottamalla 
huomioon kyseessä olevan laitoksen 
tekniset ominaisuudet, maantieteellisen 
sijainnin ja paikalliset ympäristöolot, 
vahvistaa 3 kohdan mukaisesti 
vahvistetuista raja-arvoista poikkeavia 

4. Toimivaltainen viranomainen voi 
erityistapauksissa, arvioituaan ympäristöön 
liittyvät ja taloudelliset kustannukset ja 
hyödyt sekä ottamalla huomioon kyseessä 
olevan laitoksen tekniset ominaisuudet, 
maantieteellisen sijainnin ja paikalliset 
ympäristöolot, vahvistaa 3 kohdan 
mukaisesti vahvistetuista raja-arvoista
poikkeavia päästöjen raja-arvoja.
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päästöjen raja-arvoja.

Or. fr

Perustelu

Olisi vältettävä sanan "poiketen" käyttöä, sillä se antaa ymmärtää, että on olemassa toimija, 
joka voi myöntää tämän poikkeuksen. Kyseisessä säännöksessä jäsenvaltioiden on voitava 
päättää parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin liittyvistä päästöjen raja-arvoista 
poikkeavien raja-arvojen asettamisesta, kunhan ne toimittavat perustellut syyt 
eroavaisuuksille. 

Tarkistus 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
erityistapauksissa, arvioituaan ympäristöön 
liittyvät ja taloudelliset kustannukset ja 
hyödyt sekä ottamalla huomioon kyseessä 
olevan laitoksen tekniset ominaisuudet, 
maantieteellisen sijainnin ja paikalliset 
ympäristöolot, vahvistaa 3 kohdan
mukaisesti vahvistetuista raja-arvoista 
poikkeavia päästöjen raja-arvoja.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, liitteessä I olevassa 
6.6 kohdassa vahvistetuissa päästöjen 
raja-arvoissa on otettava huomioon 
tällaisiin laitoksiin soveltuvat käytännön 
näkökohdat sekä näiden toimien 
kustannukset ja hyödyt. Toimivaltainen 
viranomainen voi erityistapauksissa,
arvioituaan ympäristöön liittyvät ja 
taloudelliset kustannukset ja hyödyt sekä 
ottamalla huomioon kyseessä olevan 
laitoksen tekniset ominaisuudet,
maantieteellisen sijainnin ja paikalliset 
ympäristöolot, vahvistaa 3 kohdan 
mukaisesti vahvistetuista raja-arvoista
poikkeavia päästöjen raja-arvoja.

Or. en
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Tarkistus 139
Mairead McGuinness

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
erityistapauksissa, arvioituaan ympäristöön 
liittyvät ja taloudelliset kustannukset ja 
hyödyt sekä ottamalla huomioon kyseessä 
olevan laitoksen tekniset ominaisuudet, 
maantieteellisen sijainnin ja paikalliset 
ympäristöolot, vahvistaa 3 kohdan 
mukaisesti vahvistetuista raja-arvoista
poikkeavia päästöjen raja-arvoja.

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
säädetään, liitteessä I olevassa 
6.6 kohdassa vahvistetuissa päästöjen 
raja-arvoissa on otettava huomioon 
tällaisiin laitoksiin soveltuvat käytännön 
näkökohdat sekä näiden toimien 
kustannukset ja hyödyt. Toimivaltainen 
viranomainen voi erityistapauksissa, 
arvioituaan ympäristöön liittyvät ja 
taloudelliset kustannukset ja hyödyt sekä 
ottamalla huomioon kyseessä olevan 
laitoksen tekniset ominaisuudet, 
maantieteellisen sijainnin ja paikalliset 
ympäristöolot, vahvistaa 3 kohdan 
mukaisesti vahvistetuista raja-arvoista
poikkeavia päästöjen raja-arvoja.

Or. en

Perustelu

Nykyinen poikkeus, joka sisältyy direktiivin 96/61/EY 9 artiklaan, olisi säilytettävä. 
Eläintuotantoa harjoittavilta tiloilta peräisin olevien päästöjen mittaaminen on erittäin 
kallista, erityisesti ulkona sijaitsevilla teräsrakennuksilla. Lisäksi se, miten ilman 
epäpuhtauksien mittaus tai seuranta järjestetään teknisesti, aiheuttaa todellisen ongelman. Ei 
ole sen enempää toteutettavissa eikä käytännöllistä asettaa päästöjen raja-arvoja biologiselle 
prosessille, joka vaihtelee luonnostaan.  Nämä raja-arvot olisi sen sijaan korvattava muille 
teknisillä toimilla, jotka mahdollistavat sen, että direktiivi voidaan panna epäsuorasti 
täytäntöön ja sen soveltamista voidaan seurata.

Tarkistus 140
Esther de Lange

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 4. Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa 
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säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
erityistapauksissa, arvioituaan ympäristöön 
liittyvät ja taloudelliset kustannukset ja 
hyödyt sekä ottamalla huomioon kyseessä 
olevan laitoksen tekniset ominaisuudet, 
maantieteellisen sijainnin ja paikalliset 
ympäristöolot, vahvistaa 3 kohdan 
mukaisesti vahvistetuista raja-arvoista 
poikkeavia päästöjen raja-arvoja.

säädetään, ja sanotun rajoittamatta 
18 artiklan soveltamista toimivaltainen 
viranomainen voi erityistapauksissa, 
arvioituaan ympäristöön liittyvät ja 
taloudelliset kustannukset ja hyödyt sekä 
ottamalla huomioon kyseessä olevan 
laitoksen tekniset ominaisuudet, 
maantieteellisen sijainnin ja paikalliset 
ympäristöolot, vahvistaa 3 kohdan 
mukaisesti vahvistetuista raja-arvoista 
poikkeavia päästöjen raja-arvoja.

Or. en

Perustelu

Poikkeuksia BREF-asiakirjoista olisi hyväksyttävä ainoastaan, jos ne ovat hyvin perusteltuja. 
Poikkeuksia ei voida hyväksyä uusille laitoksille tai laitosten laajennuksille.

Tarkistus 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava perustelut edellisen alakohdan 
soveltamiselle mukaan lukien arvioinnin 
tulos sekä asetettujen edellytysten 
perustelut.

Toimivaltaisen viranomaisen on kirjattava 
lupaehtoihin sisällytettävään liitteeseen
perustelut edellisen alakohdan 
soveltamiselle mukaan lukien arvioinnin 
tulos sekä asetettujen edellytysten 
perustelut, ja sen on ilmoitettava näistä 
tiedoista komissiolle.

Or. en
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Tarkistus 142
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava perustelut edellisen 
alakohdan soveltamiselle mukaan lukien 
arvioinnin tulos sekä asetettujen 
edellytysten perustelut.

Toimivaltaisen viranomaisen on kirjattava 
lupaehtoihin sisällytettävään liitteeseen
perustelut poikkeuksen soveltamiselle 
mukaan lukien arvioinnin tulos sekä 
asetettujen edellytysten perustelut ja 
ilmoitettava näistä tiedoista komissiolle.

Or. en

Perustelu

Nykyisin poikkeuksia myönnetään joustavasti. Käytäntöä on rajoitettava ja 
myöntämisperusteiksi on säädettävä selkeät kriteerit, jotta voidaan varmistaa tasavertaiset 
toimintaedellytykset teollisuudenalalle ja edistää ympäristöalan innovointia.

Tarkistus 143
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava perustelut edellisen alakohdan 
soveltamiselle mukaan lukien arvioinnin 
tulos sekä asetettujen edellytysten 
perustelut.

Toimivaltaisen viranomaisen on kirjattava 
lupaehtoihin sisällytettävään liitteeseen
perustelut edellisen alakohdan 
soveltamiselle mukaan lukien arvioinnin 
tulos sekä asetettujen edellytysten 
perustelut ja ilmoitettava näistä tiedoista 
komissiolle.

Or. en

Perustelu

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
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based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

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

Tarkistus 144
Anja Weisgerber

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava perustelut edellisen alakohdan 
soveltamiselle mukaan lukien arvioinnin 
tulos sekä asetettujen edellytysten 
perustelut.

Toimivaltaisen viranomaisen on kirjattava 
lupaehtoihin sisällytettävään liitteeseen
perustelut edellisen alakohdan 
soveltamiselle mukaan lukien arvioinnin 
tulos sekä asetettujen edellytysten 
perustelut ja julkaistava lupaehdot sekä 
liite internetissä.

Or. de

Perustelu

Määritettäessä poikkeavia päästöjen raja-arvoja 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti on 
varmistettava, että noudatetaan mahdollisimman suurta avoimuutta. 

Tarkistus 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on
ilmoitettava perustelut edellisen alakohdan 
soveltamiselle mukaan lukien arvioinnin 
tulos sekä asetettujen edellytysten 
perustelut.

Toimivaltaisen viranomaisen on kirjattava 
lupaehtoihin sisällytettävään liitteeseen
perustelut edellisen alakohdan 
soveltamiselle mukaan lukien arvioinnin 
tulos sekä asetettujen edellytysten 
perustelut ja ilmoitettava näistä tiedoista 
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komissiolle.

Or. en

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 32. Kriteereiden, jotka koskevat 
poikkeusten myöntämistä parhaista käytettävissä olevissa tekniikoista, olisi oltava selkeät ja 
täsmälliset, jotta voidaan korjata täytäntöönpanossa olevat puutteet ja hyvin erilaisten 
lupaehtojen soveltaminen EU:ssa. Nämä suuret eroavaisuudet merkitsevät sitä, että 
teollisuudenalan toimintaedellytykset sisämarkkinoilla eivät ole tasa-arvoiset, mikä tapahtuu 
EU:n kansalaisten terveyden kustannuksella ja ympäristölle aiheutuu kielteisiä vaikutuksia.

Tarkistus 146
Edite Estrela

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava perustelut edellisen 
alakohdan soveltamiselle mukaan lukien 
arvioinnin tulos sekä asetettujen 
edellytysten perustelut.

Toimivaltaisen viranomaisen on esitettävä 
lisenssin käyttöehtoihin liitetyllä 
asiakirjalla perustelut edellisen alakohdan 
soveltamiselle mukaan lukien arvioinnin 
tulos sekä asetettujen edellytysten 
perustelut.

Or. pt

Perustelu

Yleisön osallistumista poikkeusten soveltamiseen olisi sovellettava ainoastaan, jos 
lupahakemuksesta järjestetään julkinen kuuleminen 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Lisäksi 
viittaus 13 artiklaan (5 b kohtaan) poistetaan, sillä jos muilla aloilla hyväksytään päästöjen 
raja-arvoja, komissio esittää tarpeellisia muutoksia siihen artiklaan. Tätä tilannetta 
käsitellään samalla tavalla kuin olosuhteita, jotka kuuluvat direktiivin nykyisen liitteen V–VIII 
piiriin. 
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Tarkistus 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava perustelut edellisen alakohdan 
soveltamiselle mukaan lukien arvioinnin 
tulos sekä asetettujen edellytysten 
perustelut.

Toimivaltaisen viranomaisen on 
ilmoitettava perustelut edellisen alakohdan 
soveltamiselle mukaan lukien arvioinnin 
tulos sekä asetettujen edellytysten 
perustelut. Nämä perustelut on pidettävä 
komission ja jäsenvaltioiden saatavilla 
liikesalaisuuden sallimissa rajoissa.

Or. fr

Perustelu

Olisi vältettävä sanan "poiketen" käyttöä, sillä se antaa ymmärtää, että on olemassa toimija, 
joka voi myöntää tämän poikkeuksen. Kyseisessä säännöksessä jäsenvaltioiden on voitava 
päättää parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin liittyvistä päästöjen raja-arvoista 
poikkeavien raja-arvojen asettamisesta, kunhan ne toimittavat perustellut syyt 
eroavaisuuksille. 

Tarkistus 148
Edite Estrela

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Päästöjen raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää liitteessä V–VIII vahvistettuja raja-
arvoja, sikäli kuin ne ovat sovellettavissa.

Poistetaan.

Or. pt

Perustelu

Yleisön osallistumista poikkeusten soveltamiseen olisi sovellettava ainoastaan, jos 
lupahakemuksesta järjestetään julkinen kuuleminen 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Lisäksi 
viittaus 13 artiklaan (5 b kohtaan) poistetaan, sillä jos muilla aloilla hyväksytään päästöjen 
raja-arvoja, komissio esittää tarpeellisia muutoksia siihen artiklaan. Tätä tilannetta 
käsitellään samalla tavalla kuin olosuhteita, jotka kuuluvat direktiivin nykyisen liitteen V–VIII 
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piiriin. 

Tarkistus 149
Oreste Rossi

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Päästöjen raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää liitteessä V–VIII vahvistettuja raja-
arvoja, sikäli kuin ne ovat sovellettavissa.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

3 alakohta on ristiriidassa 1 alakohdan kanssa.

Tarkistus 150
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Päästöjen raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää liitteessä V–VIII vahvistettuja raja-
arvoja, sikäli kuin ne ovat sovellettavissa.

Päästöjen raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää 13 artiklan 5 b kohdan mukaisesti 
tai tarvittaessa direktiivin liitteissä
vahvistettuja raja-arvoja koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, päästöjen raja-
arvot mukaan luettuina.

Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa poikkeusta, 
jos se on tarpeen kansallisista 
päästörajoista annetun direktiivin 
2001/81/EY noudattamiseksi.
Merkittävää pilaantumista ei saisi 
kuitenkaan missään tapauksessa 
aiheuttaa, ja korkea ympäristön suojelun 
taso olisi kaiken kaikkiaan saavutettava.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niille kansalaisille, joita asia koskee, 
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annetaan hyvissä ajoin 
tarkoituksenmukaiset mahdollisuudet 
osallistua tässä kohdassa tarkoitetun 
poikkeuksen myöntämistä koskevan 
päätöksen tekemiseen.

Or. en

Perustelu

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

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

Tarkistus 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Päästöjen raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää liitteessä V–VIII vahvistettuja raja-
arvoja, sikäli kuin ne ovat sovellettavissa.

Päästöjen raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää 13 artiklan 5 b kohdan mukaisesti 
tai tarvittaessa direktiivin liitteissä
vahvistettuja päästöjen raja-arvoja
koskevia vähimmäisvaatimuksia.

Jäsenvaltioiden on poikkeuksia 
harkitessaan varmistettava, että 
direktiivin 2001/81/EY mukaiset 
kansalliset päästörajat eivät ylity. 
Merkittävää pilaantumista ei saisi 
kuitenkaan missään tapauksessa 
aiheuttaa, ja korkea ympäristön suojelun 
taso olisi kaiken kaikkiaan saavutettava.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niille kansalaisille, joita asia koskee, 
annetaan hyvissä ajoin 
tarkoituksenmukaiset mahdollisuudet 
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osallistua tässä kohdassa tarkoitetun 
poikkeuksen myöntämistä koskevan 
päätöksen tekemiseen.

Or. en

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 32. Kriteereiden, jotka koskevat 
poikkeusten myöntämistä parhaista käytettävissä olevissa tekniikoista, olisi oltava selkeät ja 
täsmälliset, jotta voidaan korjata täytäntöönpanossa olevat puutteet ja hyvin erilaisten 
lupaehtojen soveltaminen EU:ssa. Nämä suuret eroavaisuudet merkitsevät sitä, että 
teollisuudenalan toimintaedellytykset sisämarkkinoilla eivät ole tasa-arvoiset, mikä tapahtuu 
EU:n kansalaisten terveyden kustannuksella ja ympäristölle aiheutuu kielteisiä vaikutuksia. 

Tarkistus 152
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Päästöjen raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää liitteessä V–VIII vahvistettuja raja-
arvoja, sikäli kuin ne ovat sovellettavissa.

Päästöjen raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää 13 artiklan 5 b kohdan mukaisesti 
tai tarvittaessa direktiivin liitteissä
vahvistettuja raja-arvoja koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, päästöjen raja-
arvot mukaan luettuina.

Or. en

Perustelu

Nykyisin poikkeuksia myönnetään joustavasti. Käytäntöä on rajoitettava ja 
myöntämisperusteiksi on säädettävä selkeät kriteerit, jotta voidaan varmistaa tasavertaiset 
toimintaedellytykset teollisuudenalalle ja edistää ympäristöalan innovointia.
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Tarkistus 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Päästöjen raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää liitteessä V–VIII vahvistettuja raja-
arvoja, sikäli kuin ne ovat sovellettavissa.

Päästöjen raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää liitteissä vahvistettuja raja-arvoja.

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa 
soveltaa tätä kohtaa, jos on vaara, että 
ympäristön laatua koskevia 
vähimmäisvaatimuksia ei noudateta, ja 
niiden on joka tapauksessa varmistettava, 
että mahdollinen poikkeaminen ei vaikuta 
merkittävästi paikalliseen ympäristöön.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niille kansalaisille, joita asia koskee, 
annetaan hyvissä ajoin 
tarkoituksenmukaiset mahdollisuudet 
osallistua tässä kohdassa tarkoitetun 
poikkeuksen myöntämistä koskevan 
päätöksen tekemiseen.

Or. en

Tarkistus 154
Anja Weisgerber

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Päästöjen raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää liitteessä V–VIII vahvistettuja raja-
arvoja, sikäli kuin ne ovat sovellettavissa.

Nämä päästöjen raja-arvot eivät 
kuitenkaan saa ylittää 13 artiklan 
5 b kohdan mukaisesti tai tarvittaessa
liitteessä V–VIII vahvistettuja raja-arvoja
koskevia vähimmäisvaatimuksia.

Or. de
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Perustelu

Määritettäessä poikkeavia päästöjen raja-arvoja 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti on 
varmistettava, että noudatetaan mahdollisimman suurta avoimuutta. 

Tarkistus 155
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Päästöjen raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää liitteessä V–VIII vahvistettuja raja-
arvoja, sikäli kuin ne ovat sovellettavissa.

Nämä raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää liitteessä V–VIII vahvistettuja tai 
74 a artiklan mukaisesti hyväksyttyjä raja-
arvoja, sikäli kuin ne ovat sovellettavissa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään sopuratkaisuun neuvoston kannan 15 artiklan 4 kohdan ja Euroopan 
parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan tarkistusten 32 ja 62 välillä. Tätä varten 
4 kohdan soveltamisala rajoitetaan poikkeustapauksiin, joita ei käsitelty tai ei voitu käsitellä 
kunnolla silloin, kun BREF-asiakirjoja laadittiin tai tarkistettiin 13 artiklassa tarkoitetun 
prosessin aikana. 

Tarkistus 156
Esther de Lange

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Poikkeusta ei saa soveltaa laitoksiin tai 
laitosten laajennuksiin, joille on annettu 
lupa ennen 77 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua ajankohtaa.

Or. en
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Perustelu

Poikkeuksia BREF-asiakirjoista olisi hyväksyttävä ainoastaan, jos ne ovat hyvin perusteltuja. 
Poikkeuksia ei voida hyväksyä uusille laitoksille tai laitosten laajennuksille.

Tarkistus 157
Anja Weisgerber

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomaisille henkilöille annetaan 
hyvissä ajoin tarkoituksenmukaiset 
mahdollisuudet osallistua tässä kohdassa 
tarkoitetun poikkeuksen myöntämistä 
koskevan päätöksen tekemiseen. 
Jäsenvaltioiden on esitettävä komissiolle 
vuosittain kertomus myönnetyistä 
poikkeuksista. Komissio julkistaa 
kertomukset internetissä.

Or. de

Perustelu

Määritettäessä poikkeavia päästöjen raja-arvoja 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti on 
varmistettava, että noudatetaan mahdollisimman suurta avoimuutta. 

Tarkistus 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Komissio voi vahvistaa ohjeet, joissa 
täsmennetään perusteet, jotka on otettava 
huomioon tämän kohdan soveltamiseksi.

Poistetaan.

Or. fr
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Perustelu

Olisi vältettävä sanan "poiketen" käyttöä, sillä se antaa ymmärtää, että on olemassa toimija, 
joka voi myöntää tämän poikkeuksen. Kyseisessä säännöksessä jäsenvaltioiden on voitava 
päättää parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin liittyvistä päästöjen raja-arvoista 
poikkeavien raja-arvojen asettamisesta, kunhan ne toimittavat perustellut syyt 
eroavaisuuksille.  

Tarkistus 159
Edite Estrela

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Komissio voi vahvistaa ohjeet, joissa 
täsmennetään perusteet, jotka on otettava 
huomioon tämän kohdan soveltamiseksi.

Poistetaan.

Or. pt

Perustelu

Yleisön osallistumista poikkeusten soveltamiseen olisi sovellettava ainoastaan, jos 
lupahakemuksesta järjestetään julkinen kuuleminen 24 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Lisäksi 
viittaus 13 artiklaan (5 b kohtaan) poistetaan, sillä jos muilla aloilla hyväksytään päästöjen 
raja-arvoja, komissio esittää tarpeellisia muutoksia siihen artiklaan. Tätä tilannetta 
käsitellään samalla tavalla kuin olosuhteita, jotka kuuluvat direktiivin nykyisen liitteen V–VIII 
piiriin. 

Tarkistus 160
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Komissio voi vahvistaa ohjeet, joissa 
täsmennetään perusteet, jotka on otettava 
huomioon tämän kohdan soveltamiseksi.

Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa poikkeusta, 
jos se on tarpeen kansallisista 
päästörajoista annetun direktiivin 
2001/81/EY noudattamiseksi.
Merkittävää pilaantumista ei saisi 
kuitenkaan missään tapauksessa 
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aiheuttaa, ja korkea ympäristön suojelun 
taso olisi kaiken kaikkiaan saavutettava.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomaisille henkilöille annetaan 
hyvissä ajoin tarkoituksenmukaiset 
mahdollisuudet osallistua tässä kohdassa 
tarkoitetun poikkeuksen myöntämistä 
koskevan päätöksen tekemiseen. 
Komissio hyväksyy ...* mennessä 
delegoiduilla säädöksillä 76 artiklan 
mukaisesti erityiset perusteet tässä 
kohdassa tarkoitetun poikkeuksen 
myöntämiseksi.
* EUVL: vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Nykyisin poikkeuksia myönnetään joustavasti. Käytäntöä on rajoitettava ja 
myöntämisperusteiksi on säädettävä selkeät kriteerit, jotta voidaan varmistaa tasavertaiset 
toimintaedellytykset teollisuudenalalle ja edistää ympäristöalan innovointia.

Tarkistus 161
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Komissio voi vahvistaa ohjeet, joissa 
täsmennetään perusteet, jotka on otettava 
huomioon tämän kohdan soveltamiseksi.

Komissio hyväksyy viimeistään 
18 kuukauden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta delegoiduilla säädöksillä 
76 artiklan mukaisesti erityiset perusteet
tässä kohdassa tarkoitetun poikkeuksen 
myöntämiseksi.

Or. en

Perustelu

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
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the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

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

Tarkistus 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Komissio voi vahvistaa ohjeet, joissa 
täsmennetään perusteet, jotka on otettava 
huomioon tämän kohdan soveltamiseksi.

Komissio hyväksyy ...* mennessä 
delegoiduilla säädöksillä 76 artiklan 
mukaisesti erityiset perusteet tässä 
kohdassa tarkoitetun poikkeuksen 
myöntämiseksi.

_____________
* EUVL: vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Komissio voi vahvistaa ohjeet, joissa 
täsmennetään perusteet, jotka on otettava 
huomioon tämän kohdan soveltamiseksi.

Komissio hyväksyy viimeistään 
12 kuukauden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta delegoiduilla säädöksillä 
76 artiklan mukaisesti erityiset perusteet
tässä kohdassa tarkoitetun poikkeuksen 
myöntämiseksi.

Or. en
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Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 32. Kriteereiden, jotka koskevat 
poikkeusten myöntämistä parhaista käytettävissä olevissa tekniikoista, olisi oltava selkeät ja 
täsmälliset, jotta voidaan korjata täytäntöönpanossa olevat puutteet ja hyvin erilaisten 
lupaehtojen soveltaminen EU:ssa. Nämä suuret eroavaisuudet merkitsevät sitä, että 
teollisuudenalan toimintaedellytykset sisämarkkinoilla eivät ole tasa-arvoiset, mikä tapahtuu 
EU:n kansalaisten terveyden kustannuksella ja ympäristölle aiheutuu kielteisiä vaikutuksia.

Tarkistus 164
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston yhteinen kanta
15 artikla – 4 kohta – 5 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava uudelleen ensimmäisen 
alakohdan soveltamista osana kutakin 
21 artiklan mukaisesti tehtävää lupaehtojen 
tarkistamista.

Poikkeuksen kesto rajoitetaan enintään 
viiteen vuoteen, ja toimivaltaisten 
viranomaisten on arvioitava uudelleen 
ensimmäisen alakohdan soveltamista osana 
kutakin 21 artiklan mukaisesti tehtävää 
lupaehtojen tarkistamista.

Or. en

Perustelu

Nykyisin poikkeuksia myönnetään joustavasti. Käytäntöä on rajoitettava ja 
myöntämisperusteiksi on säädettävä selkeät kriteerit, jotta voidaan varmistaa tasavertaiset 
toimintaedellytykset teollisuudenalalle ja edistää ympäristöalan innovointia.

Tarkistus 165
Marianne Thyssen

Neuvoston yhteinen kanta
16 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jos veden ja maaperän suojelua koskevia 
säännöksiä sovelletaan jo kansallisella 
tasolla, jäsenvaltiot eivät saa velvoittaa 
toimijaa suorittamaan säännöllistä 
tarkkailua.
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Or. en

Perustelu

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.

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


