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Tarkistus 166
Thomas Ulmer

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että toimivaltainen 
viranomainen tarkistaa lupaehdot 
säännöllisesti 2–5 kohdan mukaisesti ja 
saattaa ne tarpeen vaatiessa ajan tasalle 
tämän direktiivin säännösten 
noudattamisen varmistamiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että toimivaltainen 
viranomainen tarkistaa lupaehdot 
säännöllisesti 2–5 kohdan mukaisesti ja 
saattaa ne tarpeen vaatiessa ajan tasalle 
tämän direktiivin säännösten 
noudattamisen varmistamiseksi ottaen 
huomioon investointisyklit ja välttäen 
muutoksen kohteena olevien laitosten 
toiminnanharjoittajille aiheutuvat 
kohtuuttomat kustannukset.

Or. en

Perustelu

Lupaehtojen ajantasaistamisessa on otettava huomioon tyypilliset investointisyklit, eikä 
asiasta saisi koitua laitosten toiminnanharjoittajille ympäristöhyötyihin nähden kohtuuttomia 
kustannuksia. Mahdollisuudet nykyisten puhdistinlaitteiden jälkivarusteluun ovat usein kovin 
rajalliset.

Tarkistus 167
Anja Weisgerber

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla – 3 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Viiden vuoden kuluessa siitä, kun
13 artiklan 5 kohdan mukaiset päätökset 
BAT-päätelmistä, jotka koskevat laitoksen 
pääasiallista toimintaa, on julkaistu,
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että:

3. Kun komissio on julkaissut 13 artiklan 
5 kohdan mukaiset päätökset BAT-
päätelmistä, jotka koskevat laitoksen 
pääasiallista toimintaa, jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toimivaltainen 
viranomainen tarkistaa ja tarvittaessa 
saattaa ajan tasalle kyseistä laitosta 
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kokevat lupaehdot viiden vuoden kuluessa 
vertailuasiakirjojen julkaisemisesta.

a) kaikki kyseistä laitosta koskevat 
lupaehdot tarkistetaan ja tarvittaessa 
saatetaan ajan tasalle tämän direktiivin 
ja, tapauksen mukaan, erityisesti sen 
15 artiklan 3 ja 4 kohdan noudattamisen 
varmistamiseksi;

Ensimmäisen alakohdan säännöksiä 
sovelletaan myös kaikkiin 15 artiklan 
4 kohdan mukaisesti myönnettyihin 
poikkeuksiin.

b) laitos on kyseisten lupaehtojen 
mukainen.
Tarkistamisessa on otettava huomioon 
kaikki uudet tai ajan tasalle saatetut BAT-
päätelmät, joita sovelletaan laitokseen ja 
jotka on hyväksytty 13 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti sen jälkeen kun lupa 
myönnettiin tai sitä viimeksi tarkistettiin.

Or. de

Perustelu

Viiden vuoden aika vaatimusten tarkistamiseksi ja noudattamiseksi on aivan liian lyhyt, eikä 
siinä oteta huomioon tavanomaisia investointisyklejä eikä sitä tosiseikkaa, että suurten 
teollisuushankkeiden suunnittelun ja toteutuksen välinen aika voi olla paljon pitempi kuin viisi 
vuotta. Tarkistus perustuu parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 22 artiklan 3 kohtaan 
esitettyyn sanamuotoon.

Tarkistus 168
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Viiden vuoden kuluessa siitä, kun 
13 artiklan 5 kohdan mukaiset päätökset 
BAT-päätelmistä, jotka koskevat laitoksen 
pääasiallista toimintaa, on julkaistu, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että:

3. Neljän vuoden kuluessa siitä, kun 
13 artiklan 5 kohdan mukaiset päätökset 
BAT-päätelmistä on julkaistu, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että:

Or. en

(Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 37.)
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Perustelu

BREF-asiakirjat vaativat pitkän prosessin, ja kun päätös BAT-päätelmistä on tehty, se on 
pantava nopeasti täytäntöön, jotta varmistetaan ympäristöinnovoinnin vauhdin säilyminen. 
Ehdotettu neljä vuotta julkaisemisesta on hyvä kompromissi komission ja neuvoston 
ehdotuksista.  Neuvoston teksti uhkaa johtaa erilaiseen toteutukseen eri jäsenvaltioissa, koska 
toimivaltaiset viranomaiset saattavat tulkita "pääasiallisen toiminnan" eri tavoin; näin alaa 
kohdellaan eri tavoin eivätkä toimintaedellytykset ole tasapuoliset.

Tarkistus 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Viiden vuoden kuluessa siitä, kun 
13 artiklan 5 kohdan mukaiset päätökset 
BAT-päätelmistä, jotka koskevat laitoksen 
pääasiallista toimintaa, on julkaistu, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että:

3. Neljän vuoden kuluessa siitä, kun 
13 artiklan 5 kohdan mukaiset päätökset 
BAT-päätelmistä, jotka koskevat laitoksen 
toimintaa, on julkaistu, toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, että:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää sanamuotoa.

Tarkistus 170
Kriton Arsenis

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Viiden vuoden kuluessa siitä, kun 
13 artiklan 5 kohdan mukaiset päätökset 
BAT-päätelmistä, jotka koskevat laitoksen 
pääasiallista toimintaa, on julkaistu, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että:

3. Neljän vuoden kuluessa siitä, kun 
13 artiklan 5 kohdan mukaiset päätökset 
BAT-päätelmistä, jotka koskevat laitoksen 
pääasiallista toimintaa, on julkaistu, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että:
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Or. en

Tarkistus 171
Inés Ayala Sender

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Viiden vuoden kuluessa siitä, kun 
13 artiklan 5 kohdan mukaiset päätökset 
BAT-päätelmistä, jotka koskevat laitoksen 
pääasiallista toimintaa, on julkaistu, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että:

3. Pääsääntöisesti viiden vuoden kuluessa 
siitä, kun 13 artiklan 5 kohdan mukaiset 
päätökset BAT-päätelmistä, jotka koskevat 
laitoksen pääasiallista toimintaa, on 
julkaistu, toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että:

Or. en

Perustelu

Viiden vuoden aika tarkistettujen BAT-päätelmien soveltamiselle ei ehkä ole realistinen 
tavoite kaikilla Euroopan teollisuusaloilla.

Tarkistus 172
Frédérique Ries

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

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 lupaehtojen 
tarkistamiselle ja ajan tasalle 
saattamiselle pidemmän ajanjakson, jos se 
on perusteltua tässä direktiivissä 
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vahvistettujen kriteereiden perusteella. 

Or. en

Perustelu

Ajantasaistettujen BAT-päätelmien noudattamisen määräajassa olisi otettava huomioon 
toiminnanharjoittajien investointisyklit, kuten neuvosto ehdottaa johdanto-osan 21 
kappaleessa.

Tarkistus 173
Marianne Thyssen

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa 
lupaehtojen tarkistamiselle ja ajan tasalle 
saattamiselle pidemmän ajanjakson, jos se 
on perusteltua tässä direktiivissä 
vahvistettujen kriteereiden perusteella.

Or. en

Perustelu

On otettava huomioon alakohtaiset erot investointien tuotoissa.  Toiminnanharjoittajien 
oikeusvarmuuden turvaamiseksi lupia olisi myönnettävä pidemmäksi ajaksi.

Tarkistus 174
Esther de Lange

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Tarkistamisessa on otettava huomioon 
kaikki uudet tai ajan tasalle saatetut BAT-
päätelmät, joita sovelletaan laitokseen ja 
jotka on hyväksytty 13 artiklan 5 kohdan 
mukaisesti sen jälkeen kun lupa 

Tarkistamisessa on otettava huomioon 
investointisyklit ja kaikki uudet tai ajan 
tasalle saatetut BAT-päätelmät, joita 
sovelletaan laitokseen ja jotka on 
hyväksytty 13 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
sen jälkeen kun lupa myönnettiin tai sitä 
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myönnettiin tai sitä viimeksi tarkistettiin. viimeksi tarkistettiin.

Or. en

Perustelu

BREF-asiakirjoja muutettaessa olisi otettava huomioon laitosten investointisyklit. 

Tarkistus 175
Andres Perello Rodriguez

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

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.

Or. es

Perustelu

Siirretään yhteisen kannan johdanto-osan 21 kappale varsinaiseen säädöstekstiin.
Lupaehtojen ajan tasalle saattamisessa olisi otettava huomioon BAT-päätelmien kustannukset 
ja hyödyt sekä toimenpiteiden taloudellinen ja tekninen toteuttamiskelpoisuus.
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Tarkistus 176
Elisabetta Gardini

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3 a. 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.

Or. it

Perustelu

Siirretään yhteisen kannan johdanto-osan 21 kappale varsinaiseen säädöstekstiin; näin 
voidaan ottaa huomioon lupaehtojen ajan tasalle saattamisen tekniseen ja taloudelliseen 
toteuttamiskelpoisuuteen liittyvät kustannukset ja hyödyt.

Tarkistus 177
Thomas Ulmer

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Jos laitosta ei koske mikään BAT-
päätelmistä, lupaehdot tarkistetaan ja 
tarvittaessa saatetaan ajan tasalle, jos 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
kehitys mahdollistaa merkittävät 
päästövähennykset,

4. Jos laitosta ei koske mikään BAT-
päätelmistä, lupaehdot tarkistetaan ja 
tarvittaessa saatetaan ajan tasalle, jos 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
kehitys mahdollistaa merkittävät 
päästövähennykset aiheuttamatta 
ympäristöhyötyihin nähden kohtuuttomia 
kustannuksia,
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Or. en

Perustelu

Lupaehtojen ajantasaistamisessa on otettava huomioon tyypilliset investointisyklit, eikä 
asiasta saisi koitua laitosten toiminnanharjoittajille ympäristöhyötyihin nähden kohtuuttomia 
kustannuksia. Mahdollisuudet nykyisten puhdistinlaitteiden jälkivarusteluun ovat usein kovin 
rajalliset.

Tarkistus 178
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla – 5 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) kun se on tarpeen uusien tai 
tarkistettujen ympäristönlaatunormien 
noudattamiseksi 18 artiklan mukaisesti.

c) kun se on tarpeen tiettyjen ilman 
epäpuhtauksien kansallisista 
päästörajoista 23 päivänä lokakuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/81/EY 
säännösten tai ympäristönlaatunormien 
noudattamiseksi 18 artiklan mukaisesti.

Or. en

(Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 39.)

Perustelu

On epätodennäköistä, että useimmat jäsenvaltiot saavuttavat kansallisista päästörajoista 
annetussa direktiivissä asetetut ilmanlaatua koskevat tavoitteet, joten toimivaltaisilla 
viranomaisilla olisi oltava mahdollisuus harkita laitosten lupia uudelleen ja tarvittaessa 
ajanmukaistaa niitä, jos se on tarpeen direktiivissä asetettujen päästörajojen saavuttamiseksi.

Tarkistus 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla – 5 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) kun se on tarpeen uusien tai c) kun se on tarpeen tiettyjen ilman 
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tarkistettujen ympäristönlaatunormien 
noudattamiseksi 18 artiklan mukaisesti.

epäpuhtauksien kansallisista 
päästörajoista 23 päivänä lokakuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/81/EY1

säännösten tai ympäristönlaatunormien 
noudattamiseksi 18 artiklan mukaisesti.
1 EYVL  L 309, 27.11.2001, s. 22.

Or. en

Perustelu

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 39.

Tarkistus 180
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston yhteinen kanta
21 artikla – 5 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) kun se on tarpeen uusien tai 
tarkistettujen ympäristönlaatunormien 
noudattamiseksi 18 artiklan mukaisesti.

c) kun se on tarpeen tiettyjen ilman 
epäpuhtauksien kansallisista 
päästörajoista 23 päivänä lokakuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/81/EY1

säännösten tai ympäristönlaatunormien 
noudattamiseksi 18 artiklan mukaisesti.
1EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22.

Or. en

(Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 39.)

Perustelu

Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi oltava mahdollisuus harkita laitosten 
lupia uudelleen ja tarvittaessa ajanmukaistaa niitä, jos se on tarpeen kansallisista 
päästörajoista annetussa direktiivissä asetettujen päästörajojen saavuttamiseksi.
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Tarkistus 181
Anja Weisgerber

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

22 artikla Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Maaperän suojelu on hyvin paikallista ja laitoskohtaista toimintaa, jonka hallinnointi 
yhteisön ja kansallisten ympäristölakien mukaisesti kuuluu toimivaltaisille viranomaisille. 
Kovin yksityiskohtaiset toimikuvaukset (kuten 22 artiklassa tarkoitettu lähtötilanneraportti) 
vaarantavat toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden toteutumisen.

Tarkistus 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Jos laitoksen toimintoihin liittyy 
merkityksellisten vaarallisten aineiden 
käyttö, tuotanto tai ympäristöön 
päästäminen ja ottaen huomioon 
mahdollisuuden laitoksen alueen maaperän 
tai pohjaveden pilaantumiseen, 
toiminnanharjoittajan on laadittava ja 
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
lähtötilanneraportti ennen laitoksen 
toiminnan käynnistämistä tai ennen 
laitoksen luvan saattamista ajan tasalle 
ensimmäisen kerran …* jälkeen.

2. Jos laitoksen toimintoihin liittyy 
merkityksellisten vaarallisten aineiden 
merkittävien määrien käyttö, tuotanto tai 
ympäristöön päästäminen ja ottaen 
huomioon mahdollisuuden laitoksen alueen 
maaperän tai pohjaveden pilaantumiseen, 
toiminnanharjoittajan on laadittava ja 
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
lähtötilanneraportti ennen laitoksen 
toiminnan käynnistämistä tai ennen 
laitoksen luvan saattamista ajan tasalle 
ensimmäisen kerran …* jälkeen. 

Jäsenvaltioiden ei tarvitse laatia 
lähtötilanneraporttia, jos säännökset 
vesien ja maaperän suojelusta on jo pantu 
täytäntöön kansallisella tasolla.

Or. en
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Tarkistus 183
Esther de Lange

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Jos laitoksen toimintoihin liittyy 
merkityksellisten vaarallisten aineiden 
käyttö, tuotanto tai ympäristöön 
päästäminen ja ottaen huomioon 
mahdollisuuden laitoksen alueen maaperän 
tai pohjaveden pilaantumiseen, 
toiminnanharjoittajan on laadittava ja 
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
lähtötilanneraportti ennen laitoksen 
toiminnan käynnistämistä tai ennen 
laitoksen luvan saattamista ajan tasalle 
ensimmäisen kerran …* jälkeen.

2. Jos laitoksen toimintoihin liittyy 
merkityksellisten vaarallisten aineiden 
merkittävien määrien käyttö, tuotanto tai 
ympäristöön päästäminen ja ottaen 
huomioon mahdollisuuden laitoksen alueen 
maaperän tai pohjaveden pilaantumiseen, 
toiminnanharjoittajan on laadittava ja 
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
lähtötilanneraportti ennen laitoksen 
toiminnan käynnistämistä tai ennen 
laitoksen luvan saattamista ajan tasalle 
ensimmäisen kerran …* jälkeen.

Toimivaltaisen viranomaisen ei tarvitse 
vaatia lähtötilanneraporttia, jos 
säännökset vesien ja maaperän suojelusta 
on jo pantu täytäntöön kansallisella 
tasolla.

Or. en

Perustelu

Olisi vältettävä kaksinkertainen sääntely, kun maaperän suojelusta säädetään kansallisella 
tasolla.

Tarkistus 184
Mairead McGuinness

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

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

2. Jos laitoksen toimintoihin liittyy 
merkityksellisten vaarallisten aineiden 
merkittävien määrien käyttö, tuotanto tai 
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päästäminen ja ottaen huomioon 
mahdollisuuden laitoksen alueen maaperän 
tai pohjaveden pilaantumiseen, 
toiminnanharjoittajan on laadittava ja 
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
lähtötilanneraportti ennen laitoksen 
toiminnan käynnistämistä tai ennen 
laitoksen luvan saattamista ajan tasalle 
ensimmäisen kerran …* jälkeen.

ympäristöön päästäminen ja ottaen 
huomioon mahdollisuuden laitoksen alueen 
maaperän tai pohjaveden pilaantumiseen, 
toiminnanharjoittajan on laadittava ja 
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
lähtötilanneraportti ennen laitoksen 
toiminnan käynnistämistä tai ennen 
laitoksen luvan saattamista ajan tasalle 
ensimmäisen kerran …* jälkeen.

Jäsenvaltioiden ei tarvitse laatia 
lähtötilanneraporttia, jos säännökset 
vesien ja maaperän suojelusta on jo pantu 
täytäntöön kansallisella tasolla.

Or. en

Perustelu

Maaperäin tilasta kertovan raportin laatimiseen liittyvä byrokratia aiheuttaisi paljon 
hallinnollista työtä ja suuria kustannuksia sekä viljelijöille että kansallisille viranomaisille. 
Raportilla on tarkoitus varmistaa vesien ja maaperän suojelu. Vesien suojelusta on kuitenkin 
jo annettu yhteisön säännökset, ja maaperän suojelua säännellään kansallisella tasolla. Olisi 
vältettävä kaksinkertainen sääntely. Ilmaus "määrällinen" olisi poistettava. 

Tarkistus 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Lähtötilanneraportissa on oltava tarvittavat 
tiedot, joiden perusteella voidaan 
määritellä maaperän ja pohjaveden 
pilaantumisen tila määrällisen vertailun 
tekemiseksi niiden tilasta 3 kohdan 
mukaisesti toiminnan lopullisesti 
päättyessä.

Lähtötilanneraportissa on oltava tarvittavat 
tiedot, joiden perusteella voidaan 
määritellä maaperän ja pohjaveden 
pilaantumisen tila vertailun tekemiseksi 
niiden tilasta 3 kohdan mukaisesti 
toiminnan lopullisesti päättyessä.

Or. en
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Tarkistus 186
Esther de Lange

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Lähtötilanneraportissa on oltava tarvittavat 
tiedot, joiden perusteella voidaan 
määritellä maaperän ja pohjaveden 
pilaantumisen tila määrällisen vertailun 
tekemiseksi niiden tilasta 3 kohdan 
mukaisesti toiminnan lopullisesti 
päättyessä.

Lähtötilanneraportissa on oltava tarvittavat 
tiedot, joiden perusteella voidaan 
määritellä maaperän ja pohjaveden 
pilaantumisen tila vertailun tekemiseksi 
niiden tilasta 3 kohdan mukaisesti 
toiminnan lopullisesti päättyessä.

Or. en

Perustelu

Olisi vältettävä kaksinkertainen sääntely, kun maaperän suojelusta säädetään kansallisella 
tasolla.

Tarkistus 187
Mairead McGuinness

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Lähtötilanneraportissa on oltava tarvittavat 
tiedot, joiden perusteella voidaan 
määritellä maaperän ja pohjaveden 
pilaantumisen tila määrällisen vertailun 
tekemiseksi niiden tilasta 3 kohdan 
mukaisesti toiminnan lopullisesti 
päättyessä.

Lähtötilanneraportissa on oltava tarvittavat 
tiedot, joiden perusteella voidaan 
määritellä maaperän ja pohjaveden 
pilaantumisen tila vertailun tekemiseksi 
niiden tilasta 3 kohdan mukaisesti 
toiminnan lopullisesti päättyessä.

Or. en

Perustelu

Maaperän tilasta kertovan raportin laatimiseen liittyvä byrokratia aiheuttaisi paljon 
hallinnollista työtä ja erittäin suuria kustannuksia sekä viljelijöille että kansallisille 
viranomaisille. Raportilla on tarkoitus varmistaa vesien ja maaperän suojelu. Vesien 
suojelusta on kuitenkin jo annettu yhteisön säännökset, ja maaperän suojelua säännellään 
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kansallisella tasolla. Olisi vältettävä kaksinkertainen sääntely. Ilmaus "määrällinen" olisi 
poistettava. 

Tarkistus 188
Catherine Soullie

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Lähtötilanneraportissa on oltava tarvittavat 
tiedot, joiden perusteella voidaan 
määritellä maaperän ja pohjaveden 
pilaantumisen tila määrällisen vertailun 
tekemiseksi niiden tilasta 3 kohdan 
mukaisesti toiminnan lopullisesti 
päättyessä.

Lähtötilanneraportissa on oltava tarvittavat 
tiedot, joiden perusteella voidaan 
määritellä maaperän ja pohjaveden 
pilaantumisen tila vertailun tekemiseksi 
niiden tilasta 3 kohdan mukaisesti 
toiminnan lopullisesti päättyessä.

Or. fr

Perustelu

Kun otetaan huomioon käytettävissä oleva tekniikka, lähtötilanneraportissa ei edellytetä 
maaperän ja pohjaveden kaikkien komponenttien määrällistä vertailua; laadun analysointi 
voi riittää.

Tarkistus 189
Marianne Thyssen

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden ei pidä vaatia 
toiminnanharjoittajalta 
lähtötilanneraporttia, jos säännökset 
vesien ja maaperän suojelusta on jo pantu 
täytäntöön kansallisella tasolla.

Or. en
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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.)

Tarkistus 190
Christa Klaß

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden ei tarvitse laatia 
lähtötilanneraporttia, jos säännökset 
vesien ja maaperän suojelusta on jo pantu 
täytäntöön kansallisella tasolla.

Or. xm

Perustelu

Ylimääräisillä byrokraattisilla hallinto- ja valvontavelvollisuuksilla ei tuoteta 
ympäristönsuojelullista lisäarvoa, ja ne ovat ristiriidassa IPPC-direktiivin tavoitteen eli 
byrokratian vähentämisen kanssa. Olisi vältettävä kaksinkertainen sääntely. Vesien suojelusta 
on säädetty unionin tasolla, ja maaperän suojelu kuuluu toissijaisuusperiaatteen nojalla 
kansalliselle tasolle. 
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Tarkistus 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan lopullisesti päättyessä arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila 
merkityksellisten laitoksessa käytettyjen, 
siellä tuotettujen tai sieltä vapautuneiden 
vaarallisten aineiden aiheuttaman 
pilaantumisen osalta. Jos 2 kohdassa 
tarkoitetussa lähtötilanneraportissa 
vahvistettuun maaperän ja pohjaveden 
tilaan verrattuna laitoksen toiminta on 
aiheuttanut merkityksellisten vaarallisten 
aineiden aiheuttamaa maaperän tai 
pohjaveden huomattavaa pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on toteutettava 
tarvittavat toimet pilaantumisen johdosta 
alueen palauttamiseksi tuohon tilaan.
Tällaisten toimien tekninen toteutettavuus 
voidaan ottaa huomioon tätä tarkoitusta 
varten.

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan lopullisesti päättyessä 
ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja arvioitava maaperän ja 
pohjaveden tila merkityksellisten 
laitoksessa käytettyjen, siellä tuotettujen tai 
sieltä vapautuneiden vaarallisten aineiden 
aiheuttaman pilaantumisen osalta. Jos 
2 kohdassa tarkoitetussa 
lähtötilanneraportissa vahvistettuun 
maaperän ja pohjaveden tilaan verrattuna 
laitoksen toiminta on aiheuttanut 
merkityksellisten vaarallisten aineiden 
aiheuttamaa maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, toiminnanharjoittajan on 
toteutettava tarvittavat toimet 
pilaantumisen johdosta alueen 
palauttamiseksi tuohon tilaan. Jäsenvaltiot 
voivat vaatia toiminnanharjoittajaa 
saattamaan alueen sellaiseen tilaan, että 
maaperän ja pohjaveden laatu paranee 
entisestään lähtötilanneraportissa 
vahvistettuun tilaan verrattuna. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta sanamuotoa. Ennallistaminen ei saisi 
perustua hyväksyttyyn tulevaan käyttöön, koska tällainen hyväksytty tuleva käyttö toteutuu 
harvoin laitoksen toiminnan päättyessä. Maaperän suojelusäännökset vahvistaneiden 
jäsenvaltioiden olisi voitava mennä pidemmälle.
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Tarkistus 192
Catherine Soullie

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan lopullisesti päättyessä arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila 
merkityksellisten laitoksessa käytettyjen, 
siellä tuotettujen tai sieltä vapautuneiden 
vaarallisten aineiden aiheuttaman 
pilaantumisen osalta. Jos 2 kohdassa 
tarkoitetussa lähtötilanneraportissa 
vahvistettuun maaperän ja pohjaveden 
tilaan verrattuna laitoksen toiminta on 
aiheuttanut merkityksellisten vaarallisten 
aineiden aiheuttamaa maaperän tai 
pohjaveden huomattavaa pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on toteutettava 
tarvittavat toimet pilaantumisen johdosta 
alueen palauttamiseksi tuohon tilaan. 
Tällaisten toimien tekninen toteutettavuus 
voidaan ottaa huomioon tätä tarkoitusta 
varten.

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan lopullisesti päättyessä arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila 
merkityksellisten laitoksessa käytettyjen, 
siellä tuotettujen tai sieltä vapautuneiden 
vaarallisten aineiden aiheuttaman 
pilaantumisen osalta. Jos 2 kohdassa 
tarkoitetussa lähtötilanneraportissa 
vahvistettuun maaperän ja pohjaveden 
tilaan verrattuna laitoksen toiminta on 
aiheuttanut merkityksellisten vaarallisten 
aineiden aiheuttamaa maaperän tai 
pohjaveden huomattavaa pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on ympäristölle ja 
ihmisten terveydelle aiheutuvat riskit 
huomioon ottaen toteutettava tarvittavat 
toimet pilaantumisen johdosta alueen 
palauttamiseksi tilaan, joka vastaa 
toimivaltaisen viranomaisen alkuperäisen 
luvan myöntämisajankohtana sille 
hyväksymää nykyistä tai tulevaa käyttöä. 
Tällaisten toimien tekninen ja 
taloudellinen toteutettavuus voidaan ottaa 
huomioon tätä tarkoitusta varten. 

Or. fr

Perustelu

Kun otetaan huomioon ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit, on erittäin 
tärkeää korostaa, että alue on ennallistettava tilaan, joka vastaa sen nykyistä tai hyväksyttyä 
tulevaa käyttöä. 



PE439.995v01-00 20/83 AM\810289FI.doc

FI

Tarkistus 193
Oreste Rossi

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan lopullisesti päättyessä arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila 
merkityksellisten laitoksessa käytettyjen, 
siellä tuotettujen tai sieltä vapautuneiden 
vaarallisten aineiden aiheuttaman 
pilaantumisen osalta. Jos 2 kohdassa 
tarkoitetussa lähtötilanneraportissa 
vahvistettuun maaperän ja pohjaveden 
tilaan verrattuna laitoksen toiminta on 
aiheuttanut merkityksellisten vaarallisten 
aineiden aiheuttamaa maaperän tai 
pohjaveden huomattavaa pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on toteutettava 
tarvittavat toimet pilaantumisen johdosta 
alueen palauttamiseksi tuohon tilaan.
Tällaisten toimien tekninen toteutettavuus 
voidaan ottaa huomioon tätä tarkoitusta 
varten.

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan lopullisesti päättyessä arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila 
merkityksellisten laitoksessa käytettyjen, 
siellä tuotettujen tai sieltä vapautuneiden 
vaarallisten aineiden aiheuttaman 
pilaantumisen osalta ja laadittava 
riskianalyysi. Jos riskianalyysin 
perusteella todetaan, että laitoksen 
toiminta on aiheuttanut vaarallisten 
aineiden aiheuttamaa maaperän tai 
pohjaveden huomattavaa pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on toteutettava 
tarvittavat toimet pilaantumisen johdosta 
alueen palauttamiseksi tuohon tilaan.
Tällaisten toimien tekninen toteutettavuus 
voidaan ottaa huomioon tätä tarkoitusta 
varten.

Or. it

Perustelu

Kaikkien toimien olisi perustuttava riskinarviointiin, ja niissä olisi otettava huomioon alueen 
tuleva maankäyttö.

Tarkistus 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan lopullisesti päättyessä arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila 
merkityksellisten laitoksessa käytettyjen, 

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan lopullisesti päättyessä arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila 
merkityksellisten laitoksessa käytettyjen, 
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siellä tuotettujen tai sieltä vapautuneiden 
vaarallisten aineiden aiheuttaman 
pilaantumisen osalta. Jos 2 kohdassa 
tarkoitetussa lähtötilanneraportissa 
vahvistettuun maaperän ja pohjaveden 
tilaan verrattuna laitoksen toiminta on 
aiheuttanut merkityksellisten vaarallisten 
aineiden aiheuttamaa maaperän tai 
pohjaveden huomattavaa pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on toteutettava 
tarvittavat toimet pilaantumisen johdosta 
alueen palauttamiseksi tuohon tilaan. 
Tällaisten toimien tekninen toteutettavuus 
voidaan ottaa huomioon tätä tarkoitusta 
varten.

siellä tuotettujen tai sieltä vapautuneiden 
vaarallisten aineiden aiheuttaman 
pilaantumisen osalta. Jos 2 kohdassa 
tarkoitetussa lähtötilanneraportissa 
vahvistettuun maaperän ja pohjaveden 
tilaan verrattuna laitoksen toiminta on 
aiheuttanut merkityksellisten vaarallisten 
aineiden aiheuttamaa maaperän tai 
pohjaveden pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on toteutettava 
tarvittavat toimet pilaantumisen johdosta 
alueen palauttamiseksi tuohon tilaan. 
Tällaisten toimien tekninen toteutettavuus 
voidaan ottaa huomioon tätä tarkoitusta 
varten.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää sanamuotoa.

Tarkistus 195
Theodoros Skylakakis

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan lopullisesti päättyessä arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila 
merkityksellisten laitoksessa käytettyjen, 
siellä tuotettujen tai sieltä vapautuneiden 
vaarallisten aineiden aiheuttaman 
pilaantumisen osalta. Jos 2 kohdassa 
tarkoitetussa lähtötilanneraportissa 
vahvistettuun maaperän ja pohjaveden 
tilaan verrattuna laitoksen toiminta on 
aiheuttanut merkityksellisten vaarallisten 
aineiden aiheuttamaa maaperän tai 
pohjaveden huomattavaa pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on toteutettava 
tarvittavat toimet pilaantumisen johdosta 
alueen palauttamiseksi tuohon tilaan. 

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan lopullisesti päättyessä arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila 
merkityksellisten laitoksessa käytettyjen, 
siellä tuotettujen tai sieltä vapautuneiden 
vaarallisten aineiden aiheuttaman 
pilaantumisen osalta. Jos 2 kohdassa 
tarkoitetussa lähtötilanneraportissa 
vahvistettuun maaperän ja pohjaveden 
tilaan verrattuna laitoksen toiminta on 
aiheuttanut merkityksellisten vaarallisten 
aineiden aiheuttamaa maaperän tai 
pohjaveden huomattavaa pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on toteutettava 
tarvittavat toimet pilaantumisen johdosta 
alueen palauttamiseksi tuohon tilaan. 
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Tällaisten toimien tekninen toteutettavuus 
voidaan ottaa huomioon tätä tarkoitusta 
varten. 

Tällaisten toimien tekninen ja 
taloudellinen toteutettavuus voidaan ottaa 
huomioon tätä tarkoitusta varten. 

Or. en

Perustelu

On otettava huomioon myös taloudellinen toteutettavuus. Ennallistamisvaihtoehdoista 
päätettäessä olisi noudatettava riskiperusteista menettelytapaa ja valittava vaihtoehdot, jotka 
ovat teknisesti toteuttamiskelpoisia eivätkä aiheuta ympäristöhyötyihin nähden kohtuuttomia 
kustannuksia.

Tarkistus 196
Marianne Thyssen

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltioilla ei ole velvollisuutta vaatia 
toiminnanharjoittajaa arvioimaan 
maaperän ja pohjaveden tilaa 
merkityksellisten laitoksessa käytettyjen, 
siellä tuotettujen tai sieltä vapautuneiden 
vaarallisten aineiden aiheuttaman 
pilaantumisen osalta, jos säännökset 
vesien ja maaperän suojelusta on jo pantu 
täytäntöön kansallisella tasolla.

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.)
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Tarkistus 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti, ja jos 
laitoksen maaperän ja pohjaveden 
pilaantuminen aiheuttaa merkittävän riskin 
ihmisen terveydelle tai ympäristölle 
sellaisen luvan mukaisen toiminnan 
tuloksena, jota toiminnanharjoittaja 
harjoitti ennen kuin laitoksen lupa 
saatettiin ajan tasalle ensimmäisen kerran 
…* jälkeen ja ottaen huomioon olosuhteet 
13 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaisesti tiedot laitoksen sijaintipaikan 
olosuhteista, toteutettava tarvittavat toimet, 
joiden tarkoituksena on asiaan liittyvien 
vaarallisten aineiden poistaminen, hallinta, 
leviämisen estäminen tai vähentäminen, 
jotta laitosalue ei enää, ottaen huomioon 
sen nykyisen tai hyväksytyn tulevan 
käytön, aiheuttaisi tällaista riskiä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti, ja jos 
laitoksen maaperän ja pohjaveden 
pilaantuminen aiheuttaa riskin ihmisen 
terveydelle tai ympäristölle sellaisen luvan 
mukaisen toiminnan tuloksena, jota 
toiminnanharjoittaja harjoitti ennen kuin 
laitoksen lupa saatettiin ajan tasalle 
ensimmäisen kerran …* jälkeen ja ottaen 
huomioon olosuhteet 13 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaisesti tiedot laitoksen 
sijaintipaikan olosuhteista, toteutettava 
tarvittavat toimet, joiden tarkoituksena on 
asiaan liittyvien vaarallisten aineiden 
poistaminen, hallinta, leviämisen 
estäminen tai vähentäminen vähintään 
siinä määrin, että laitosalue ei enää 
aiheuttaisi tällaista riskiä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta sanamuotoa. Ennallistaminen ei saisi 
perustua hyväksyttyyn tulevaan käyttöön, koska tällainen hyväksytty tuleva käyttö toteutuu 
harvoin laitoksen toiminnan päättyessä. Maaperän suojelusäännökset vahvistaneiden 
jäsenvaltioiden olisi voitava mennä pidemmälle.
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Tarkistus 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti, ja jos 
laitoksen maaperän ja pohjaveden 
pilaantuminen aiheuttaa merkittävän riskin 
ihmisen terveydelle tai ympäristölle 
sellaisen luvan mukaisen toiminnan 
tuloksena, jota toiminnanharjoittaja 
harjoitti ennen kuin laitoksen lupa 
saatettiin ajan tasalle ensimmäisen kerran 
…* jälkeen ja ottaen huomioon olosuhteet 
13 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaisesti tiedot laitoksen sijaintipaikan 
olosuhteista, toteutettava tarvittavat toimet, 
joiden tarkoituksena on asiaan liittyvien 
vaarallisten aineiden poistaminen, hallinta, 
leviämisen estäminen tai vähentäminen, 
jotta laitosalue ei enää, ottaen huomioon 
sen nykyisen tai hyväksytyn tulevan 
käytön, aiheuttaisi tällaista riskiä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti, ja jos 
laitoksen maaperän ja pohjaveden 
pilaantuminen aiheuttaa riskin ihmisen 
terveydelle tai ympäristölle sellaisen luvan 
mukaisen toiminnan tuloksena, jota 
toiminnanharjoittaja harjoitti ennen kuin 
laitoksen lupa saatettiin ajan tasalle 
ensimmäisen kerran …* jälkeen ja ottaen
huomioon olosuhteet 13 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaisesti tiedot laitoksen 
sijaintipaikan olosuhteista, toteutettava 
tarvittavat toimet, joiden tarkoituksena on 
asiaan liittyvien vaarallisten aineiden 
poistaminen, hallinta, leviämisen 
estäminen tai vähentäminen jotta laitosalue 
ei enää aiheuttaisi tällaista riskiä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää sanamuotoa.

Tarkistus 199
Catherine Soullie

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti, ja jos 
laitoksen maaperän ja pohjaveden 

Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti, ja jos 
laitoksen maaperän ja pohjaveden 
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pilaantuminen aiheuttaa merkittävän riskin 
ihmisen terveydelle tai ympäristölle 
sellaisen luvan mukaisen toiminnan 
tuloksena, jota toiminnanharjoittaja 
harjoitti ennen kuin laitoksen lupa 
saatettiin ajan tasalle ensimmäisen kerran 
…* jälkeen ja ottaen huomioon olosuhteet 
13 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaisesti tiedot laitoksen sijaintipaikan 
olosuhteista, toteutettava tarvittavat toimet, 
joiden tarkoituksena on asiaan liittyvien 
vaarallisten aineiden poistaminen, hallinta, 
leviämisen estäminen tai vähentäminen, 
jotta laitosalue ei enää, ottaen huomioon 
sen nykyisen tai hyväksytyn tulevan 
käytön, aiheuttaisi tällaista riskiä, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

pilaantuminen aiheuttaa merkittävän riskin 
ihmisen terveydelle tai ympäristölle 
sellaisen luvan mukaisen toiminnan 
tuloksena, jota toiminnanharjoittaja 
harjoitti ennen kuin laitoksen lupa 
saatettiin ajan tasalle ensimmäisen kerran 
…* jälkeen ja ottaen huomioon olosuhteet 
13 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaisesti tiedot laitoksen sijaintipaikan 
olosuhteista, toteutettava tarvittavat toimet, 
joiden tarkoituksena on asiaan liittyvien 
vaarallisten aineiden poistaminen, hallinta, 
leviämisen estäminen tai vähentäminen, 
jotta laitosalue ei enää, ottaen huomioon 
sen nykyisen tai tulevan käytön, jonka 
toimivaltainen viranomainen on 
hyväksynyt alkuperäisen luvan 
myöntämisajankohtana, aiheuttaisi 
tällaista riskiä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta ensimmäisen alakohdan 
soveltamista.

Or. fr

Perustelu

Kun otetaan huomioon ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit, on erittäin 
tärkeää korostaa, että alue on ennallistettava tilaan, joka vastaa sen nykyistä tai hyväksyttyä 
tulevaa käyttöä. 

Tarkistus 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Jos toiminnanharjoittajan ei tarvitse 
laatia 2 kohdassa tarkoitettua 
lähtötilanneraporttia, sen on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti 
toteutettava tarvittavat toimet, joiden 
tarkoituksena on asiaan liittyvien 
vaarallisten aineiden poistaminen, hallinta, 
leviämisen estäminen tai vähentäminen sen 

4. Jos toiminnanharjoittajan ei tarvitse 
laatia 2 kohdassa tarkoitettua 
lähtötilanneraporttia, sen on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti 
toteutettava tarvittavat toimet, joiden 
tarkoituksena on asiaan liittyvien 
vaarallisten aineiden poistaminen, hallinta, 
leviämisen estäminen tai vähentäminen 
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varmistamiseksi, ettei laitosalue, ottaen 
huomioon sen nykyisen tai hyväksytyn 
tulevan käytön, enää, sallitun toiminnan 
tuloksena ja ottaen huomioon olosuhteet 
12 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaisesti perustetun laitoksen alueella, 
aiheuta merkittävää riskiä ihmisen 
terveydelle tai ympäristölle maaperän tai 
pohjaveden pilaantumisen johdosta.

vähintään siinä määrin, ettei laitosalue 
enää, sallitun toiminnan tuloksena ja ottaen 
huomioon olosuhteet 12 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaisesti perustetun 
laitoksen alueella, aiheuta riskiä ihmisen 
terveydelle tai ympäristölle maaperän tai 
pohjaveden pilaantumisen johdosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta sanamuotoa. Ennallistaminen ei saisi 
perustua hyväksyttyyn tulevaan käyttöön, koska tällainen hyväksytty tuleva käyttö toteutuu 
harvoin laitoksen toiminnan päättyessä. Maaperän suojelusäännökset vahvistaneiden 
jäsenvaltioiden olisi voitava mennä pidemmälle.

Tarkistus 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4.  Jos toiminnanharjoittajan ei tarvitse 
laatia 2 kohdassa tarkoitettua 
lähtötilanneraporttia, sen on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti 
toteutettava tarvittavat toimet, joiden 
tarkoituksena on asiaan liittyvien 
vaarallisten aineiden poistaminen, hallinta, 
leviämisen estäminen tai vähentäminen sen 
varmistamiseksi, ettei laitosalue, ottaen 
huomioon sen nykyisen tai hyväksytyn 
tulevan käytön, enää, sallitun toiminnan 
tuloksena ja ottaen huomioon olosuhteet 
12 artiklan 1 kohdan d alakohdan 
mukaisesti perustetun laitoksen alueella, 
aiheuta merkittävää riskiä ihmisen 
terveydelle tai ympäristölle maaperän tai 
pohjaveden pilaantumisen johdosta.

4. Jos toiminnanharjoittajan ei tarvitse 
laatia 2 kohdassa tarkoitettua 
lähtötilanneraporttia, sen on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti 
toteutettava tarvittavat toimet, joiden 
tarkoituksena on asiaan liittyvien 
vaarallisten aineiden poistaminen, hallinta, 
leviämisen estäminen tai vähentäminen sen 
varmistamiseksi, ettei laitosalue enää, 
sallitun toiminnan tuloksena ja ottaen 
huomioon olosuhteet 12 artiklan 1 kohdan 
d alakohdan mukaisesti perustetun 
laitoksen alueella, aiheuta riskiä ihmisen 
terveydelle tai ympäristölle maaperän tai 
pohjaveden pilaantumisen johdosta.

Or. en
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(Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää sanamuotoa. Parlamentin ensimmäinen 
käsittely, 25 artiklan 4 kohta))

Tarkistus 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Neuvoston yhteinen kanta
22 artikla – 4 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4 a. Tämän artiklan säännöksiä tulkitaan 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 191 artiklan 2 kohdassa 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että yleisölle tiedotetaan asianmukaisesti 
ja että toteutetaan kaikki tarvittavat 
toimenpiteet tässä artiklassa 
vahvistettujen vaatimusten täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 203
Christa Klaß

Neuvoston yhteinen kanta
23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Laitosvierailujen välinen ajanjakso 
määräytyy kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmällisen 
arvioinnin perusteella, eikä kyseinen 
ajanjakso saa olla yhtä vuotta pitempi 
suurimmat riskit sisältävien laitosten osalta 
ja kolmea vuotta pitempi alhaisimmat riskit 
sisältävien laitosten osalta.

Laitosvierailujen välinen ajanjakso 
määräytyy kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmällisen
arvioinnin perusteella, eikä kyseinen 
ajanjakso saa olla yhtä vuotta pitempi 
suurimmat riskit sisältävien laitosten osalta 
ja kymmentä vuotta pitempi alhaisimmat 
riskit sisältävien laitosten osalta.

Or. xm

Perustelu

Jo 7 ja 8 artiklassa säädetään, että laitoksen toiminnanharjoittajan on raportoitava 
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lupaehtojen noudattamisesta ja ilmoitettava onnettomuuksista ja lupaehtojen noudattamatta 
jättämisestä. Näin ollen viranomaisella on aina kaikki relevantit tiedot. Lisätarkastuksista 
koituu vain lisää byrokratiaa ja kustannuksia sekä kansallisille viranomaisille että 
viljelijöille. Alhaisen riskin laitoksissa riittää 10 vuoden tarkastusväli.

Tarkistus 204
Esther de Lange

Neuvoston yhteinen kanta
23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Laitosvierailujen välinen ajanjakso 
määräytyy kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmällisen 
arvioinnin perusteella, eikä kyseinen 
ajanjakso saa olla yhtä vuotta pitempi 
suurimmat riskit sisältävien laitosten osalta 
ja kolmea vuotta pitempi alhaisimmat riskit 
sisältävien laitosten osalta.

Laitosvierailujen tai vastaavien 
tarkastustoimien välinen ajanjakso 
määräytyy kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmällisen 
arvioinnin perusteella, eikä kyseinen 
ajanjakso saa olla yhtä vuotta pitempi 
suurimmat riskit sisältävien laitosten osalta 
ja viittä vuotta pitempi alhaisimmat riskit 
sisältävien laitosten osalta.

Or. en

Perustelu

Nykyään käytetään yhä yleisemmin uusia tarkastusmenetelmiä, kuten uusinta tietotekniikkaa 
hyödyntävää sähköistä valvontaa, jotka voivat olla hyviä vaihtoehtoja laitosvierailuille ja 
vähentää hallinnollista taakkaa. 

Tarkistus 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Neuvoston yhteinen kanta
23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Laitosvierailujen välinen ajanjakso 
määräytyy kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmällisen 
arvioinnin perusteella, eikä kyseinen 
ajanjakso saa olla yhtä vuotta pitempi 
suurimmat riskit sisältävien laitosten osalta 

Laitosvierailujen välinen ajanjakso 
määräytyy kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmällisen 
arvioinnin perusteella, eikä kyseinen 
ajanjakso saa olla yhtä vuotta pitempi 
suurimmat riskit sisältävien laitosten osalta 
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ja kolmea vuotta pitempi alhaisimmat riskit 
sisältävien laitosten osalta.

ja viittä vuotta pitempi alhaisimmat riskit 
sisältävien laitosten osalta.

Or. en

Tarkistus 206
Mairead McGuinness

Neuvoston yhteinen kanta
23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Laitosvierailujen välinen ajanjakso 
määräytyy kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmällisen 
arvioinnin perusteella, eikä kyseinen 
ajanjakso saa olla yhtä vuotta pitempi 
suurimmat riskit sisältävien laitosten osalta 
ja kolmea vuotta pitempi alhaisimmat riskit 
sisältävien laitosten osalta.

Laitosvierailujen välinen ajanjakso 
määräytyy kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmällisen 
arvioinnin perusteella, eikä kyseinen 
ajanjakso saa olla yhtä vuotta pitempi 
suurimmat riskit sisältävien laitosten osalta 
ja viittä vuotta pitempi alhaisimmat riskit 
sisältävien laitosten osalta.

Or. en

Perustelu

Riskistä riippuvien ja laitosvierailuina toteutettavien tarkastusten tiheys on kohtuuton 
maatiloille. Nykyisen ehdotuksen mukaan toiminnanharjoittajan on laadittava raportti 
lupamenettelylainsäädännön noudattamisesta ja ilmoitettava välittömästi kaikista 
luparikkomuksista. Näin viranomaisilla on aina käytettävissään kaikki tarvittavat tiedot. 
Alhaisen riskin laitosten osalta riittää tarkastus viiden vuoden välein. Riskinarvioinnissa olisi 
otettava huomioon järjestelmät, kuten tilojen vakuutusjärjestelmät, joiden nojalla tehdään 
säännöllisiä tarkastuksia.

Tarkistus 207
Kriton Arsenis

Neuvoston yhteinen kanta
23 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Kun suoritetaan muuta kuin 
rutiinitarkastusta, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat vaatia 
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toiminnanharjoittajia toimittamaan tietoja 
onnettomuuden, vaaratilanteen tai 
sääntöjen noudattamatta jättämisen 
tutkimiseksi, terveystilastot mukaan 
luettuina.

Or. en

Tarkistus 208
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
23 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) osallistuminen unionin 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS).

c) toiminnanharjoittajan osallistuminen 
unionin ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS) tai 
vastaavien ympäristöhallintajärjestelmien 
toteuttaminen.

Or. en

Perustelu

Ympäristöhallintajärjestelmä voi olla avuksi alueiden ennallistamisessa ja epäpuhtauksien 
valvonnassa. Unionin EMAS-järjestelmä ei kuitenkaan ole ainoa järjestelmä. Direktiivin 
täytäntöönpanon helpottamiseksi olisi sallittava myös muut vastaavat 
ympäristöhallintajärjestelmät, kuten ISO.

Tarkistus 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Neuvoston yhteinen kanta
23 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) osallistuminen unionin 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS).

c) osallistuminen unionin 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS) tai muihin 
hyväksyttyihin järjestelmiin, joilla 
laitoksia tarkastetaan säännöllisesti.
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Or. en

Tarkistus 210
Mairead McGuinness

Neuvoston yhteinen kanta
23 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) osallistuminen unionin 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS).

c) osallistuminen unionin 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS) tai muihin 
hyväksyttyihin järjestelmiin, joilla 
laitoksia tarkastetaan säännöllisesti.

Or. en

Perustelu

Riskistä riippuvien ja laitosvierailuina toteutettavien tarkastusten tiheys on kohtuuton 
maatiloille. Nykyisen ehdotuksen mukaan toiminnanharjoittajan on laadittava raportti 
lupamenettelylainsäädännön noudattamisesta ja ilmoitettava välittömästi kaikista 
luparikkomuksista. Näin viranomaisilla on aina käytettävissään kaikki tarvittavat tiedot. 
Alhaisen riskin laitosten osalta riittää tarkastus viiden vuoden välein. Riskinarvioinnissa olisi 
otettava huomioon järjestelmät, kuten tilojen vakuutusjärjestelmät, joiden nojalla tehdään 
säännöllisiä tarkastuksia.

Tarkistus 211
Theodoros Skylakakis

Neuvoston yhteinen kanta
23 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) osallistuminen unionin 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS).

c) osallistuminen unionin 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS) tai 
vastaavaan standardoituun 
ympäristöhallintajärjestelmään.

Or. en
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Perustelu

Euroopassa käytetään laajalti kansainvälistä ISO 14001 -ympäristöhallintajärjestelmää. Siksi 
lainsäädännössä on tärkeää sallia EMAS-järjestelmää vastaavien standardoitujen 
ympäristöhallintajärjestelmien käyttö.

Tarkistus 212
Christofer Fjellner

Neuvoston yhteinen kanta
23 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) osallistuminen unionin 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS).

c) osallistuminen unionin 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS) tai 
vastaavaan standardoituun 
ympäristöhallintajärjestelmään.

Or. en

Perustelu

Neuvosto ehdottaa, että viranomaisten suorittamien tarkastusten tiheydessä olisi otettava 
huomioon muun muassa laitosten osallistuminen unionin EMAS-järjestelmään. Monissa 
maissa käytetään kuitenkin enemmän muita ympäristöhallintajärjestelmiä, esimerkiksi 
ISO 14001 -järjestelmää. Olisi otettava huomioon myös osallistuminen tällaisiin vastaaviin 
ympäristöhallintajärjestelmiin.

Tarkistus 213
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
23 artikla – 4 kohta – 3 alakohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) osallistuminen unionin 
ympäristöasioiden hallinta- ja
auditointijärjestelmään (EMAS).

c) osallistuminen unionin 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS) tai 
ISO 14001 -standardin mukaiseen 
järjestelmään.

Or. en
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Perustelu

Tarkastussuunnitelmia laadittaessa olisi EMAS-järjestelmän ohella otettava huomioon myös 
toiminnanharjoittajien osallistuminen ISO 14001 -standardin mukaiseen järjestelmään. 
Tarkistus on kompromissi yhteisen kannan ja parlamentin ensimmäisen käsittelyn 
tarkistuksen 44 välillä. 

Tarkistus 214
Marianne Thyssen

Neuvoston yhteinen kanta
23 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Raporttiluonnos toimitetaan kyseessä 
olevalle toiminnanharjoittajalle, ja 
loppuraportti saatetaan yleisön saataville 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 
28 päivänä tammikuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/4/EY mukaisesti kolmen 
kuukauden kuluessa laitosvierailusta.

Raporttiluonnos toimitetaan kyseessä 
olevalle toiminnanharjoittajalle kahden 
kuukauden kuluessa laitosvierailusta, ja 
loppuraportti saatetaan yleisön saataville 
kolmen kuukauden kuluttua 
laitosvierailusta ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/4/EY 3 artiklan
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
- passive dissemination).In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
24 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c a) 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
poikkeuksen myöntämistä.

Or. de

Perustelu

Mahdollisuus sallia BAT-vertailuasiakirjoista poikkeaminen on niin merkittävä tekijä, että 
yleisön tulisi Århusin yleissopimuksen mukaisesti voida osallistua päätöksentekoon. 

Tarkistus 216
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
24 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Kun päätös luvan myöntämisestä, 
tarkistamisesta tai saattamisesta ajan tasalle 
on tehty, toimivaltaisen viranomaisen on 
saatettava yleisön saataville muun muassa 
internetin välityksellä a ja b alakohdan
osalta seuraavat tiedot:

2. Kun päätös luvan myöntämisestä, 
tarkistamisesta tai saattamisesta ajan tasalle 
on tehty, toimivaltaisen viranomaisen on 
saatettava yleisön saataville muun muassa 
internetin välityksellä a–f alakohdan ja 
3 kohdan osalta seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 54.
Tietojen olisi oltava saatavilla internetissä.
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Tarkistus 217
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston yhteinen kanta
24 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Kun päätös luvan myöntämisestä, 
tarkistamisesta tai saattamisesta ajan tasalle 
on tehty, toimivaltaisen viranomaisen on 
saatettava yleisön saataville muun muassa 
internetin välityksellä a ja b alakohdan 
osalta seuraavat tiedot:

2. Kun päätös luvan myöntämisestä, 
tarkistamisesta tai saattamisesta ajan tasalle 
on tehty, toimivaltaisen viranomaisen on 
saatettava yleisön saataville muun muassa 
internetin välityksellä a–f alakohdan ja 
3 kohdan osalta seuraavat tiedot:

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon Århusin yleissopimuksen velvoitteet ja Euroopan parlamentin kanta 
avoimuuden lisäämiseen, saataville asetettavissa tiedoissa ei saisi rajoittua a ja b alakohdan 
tietoihin. Kansalaisille on erittäin tärkeää, että asiakirjat ovat saatavilla verkossa, koska 
paikalliset rekisterit eivät yleensä ole helposti käytettävissä ja kuulemisaikoihin liittyy 
lakisääteisiä rajoitteita. Jos tiedot eivät ole internetissä, myös normaalia työaikoja 
noudattavien kansalaisten on vaikea tutustua julkisiin rekistereihin, jotka ovat yleensä 
avoinna virka-aikoina.

Tarkistus 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
24 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Kun päätös luvan myöntämisestä, 
tarkistamisesta tai saattamisesta ajan tasalle 
on tehty, toimivaltaisen viranomaisen on 
saatettava yleisön saataville muun muassa 
internetin välityksellä a ja b alakohdan
osalta seuraavat tiedot:

2. Kun päätös luvan myöntämisestä, 
tarkistamisesta tai saattamisesta ajan tasalle 
on tehty, toimivaltaisen viranomaisen on 
saatettava yleisön saataville muun muassa 
internetin välityksellä a, b ja f alakohdan
osalta seuraavat tiedot:

Or. en

Esitetään osittain uudelleen parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 54. 
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Perustelu

Tarkistus 219
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
28 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Tätä lukua sovelletaan polttoainetyypistä 
riippumatta polttolaitoksiin, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW.

Tätä lukua sovelletaan polttoainetyypistä 
riippumatta polttolaitoksiin, joiden 
kokonaislämpöteho on vähintään 50 MW.

Or. it

Perustelu

Soveltamisalasta olisi suljettava pois terveydenhoitolaitteistot ja hätälaitteistot, joilla on 
käytetyn kapasiteetin lisäksi tavallisesti 30–50 prosentin varavoimakapasiteetti.

Tarkistus 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
28 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Tätä lukua sovelletaan polttoainetyypistä 
riippumatta polttolaitoksiin, joiden
nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 50 MW.

Tätä lukua sovelletaan polttoainetyypistä 
riippumatta polttolaitoksiin, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on 
vähintään 20 MW.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan komission ehdottama 20 MW:n raja. Jos tarkistus hyväksytään, 
vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Komission toteuttaman vaikutustenarvioinnin 
mukaan kapasiteettirajan alentamisella 20 MW:iin saadaan katetuksi tärkeimmät päästöt ja 
voidaan vähentää kustannustehokkaasti suurimpia epäpuhtauksia. Arvioitu terveyshyöty 
(ilman ympäristöhyötyjä) on 1–2,6 miljardia euroa.
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Tarkistus 221
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
30 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Kaikissa sellaisia polttolaitoksia sisältäviä 
laitoksia koskevissa luvissa, joille oli 
myönnetty direktiivin 2001/80/EY 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu poikkeus 
ja jotka ovat käytössä 1 päivän tammikuuta 
2016 jälkeen, on oltava ehdot, joilla 
varmistetaan, että näiden polttolaitosten 
päästöt ilmaan eivät ylitä liitteessä V 
olevassa 2 osassa vahvistettuja päästöjen 
raja-arvoja.

Kaikissa sellaisia polttolaitoksia sisältäviä 
laitoksia koskevissa luvissa, joille oli 
myönnetty direktiivin 2001/80/EY 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu poikkeus 
ja jotka ovat käytössä 1 päivän tammikuuta 
2016 jälkeen, on oltava ehdot, joilla 
varmistetaan, että näiden polttolaitosten 
päästöt ilmaan eivät ylitä liitteessä V 
olevassa 1 osassa vahvistettuja päästöjen 
raja-arvoja.

Or. it

Perustelu

Koska kyse on olemassa olevista laitoksista, on sovellettava olemassa olevia laitoksia 
koskevia päästöraja-arvoja (liitteen V 1 osa), ei uusien laitosten raja-arvoja (liitteen V 2 osa).

Tarkistus 222
Inés Ayala Sender

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden direktiivin 2001/80/EY 
4 artiklan 6 kohdan mukaisesti laatimiin 
kansallisiin päästösuunnitelmiin 
sisältyvät polttolaitokset voivat vuodesta 
2016 lähtien jatkaa suunnitelman 
soveltamista päästöjensä vuosittaisen 
kokonaismäärän vähentämiseksi tasoille, 
jotka saavutetaan soveltamalla liitteessä V 
olevassa 1 osassa vahvistettuja 
päästöraja-arvoja.  
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Suunnitelmaan kuuluvat polttolaitokset 
voidaan vapauttaa liitteessä V olevassa 
1 osassa tarkoitettujen päästöjen raja-
arvojen noudattamisesta tai tarvittaessa 
31 artiklassa tarkoitettujen 
rikinpoistoasteiden noudattamisesta.
31 päivänä joulukuuta 2015 
sovellettavassa polttolaitoksen luvassa on 
vähintään säilytettävä erityisesti 
direktiivien 2001/80/EY ja 2008/1/EY 
vaatimusten mukaisesti määritetyt 
rikkidioksidipäästöjen, typen oksidien 
päästöjen ja hiukkaspäästöjen raja-arvot.

Or. en

Tarkistus 223
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
30 artikla – 7 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

7. Jos polttolaitosta laajennetaan, liitteessä 
V olevassa 2 osassa yksilöityjä päästöjen 
raja-arvoja sovelletaan muutoksen 
kohteena olevaan laitoksen laajennusosaan 
ja ne määritetään suhteessa koko 
polttolaitoksen nimelliseen 
kokonaislämpötehoon. Jos polttolaitokseen 
tehdään muutoksia, joilla voi olla 
seurauksia ympäristölle ja jotka vaikuttavat 
sellaiseen laitoksen osaan, jonka 
nimellislämpöteho on 50 MW tai 
enemmän, liitteessä V olevassa 2 osassa 
vahvistettuja päästöjen raja-arvoja 
sovelletaan siihen laitoksen osaan, joka on 
muuttunut koko polttolaitoksen nimelliseen 
kokonaislämpötehoon nähden.

7. Jos polttolaitosta laajennetaan, liitteessä 
V olevassa 2 osassa yksilöityjä päästöjen 
raja-arvoja sovelletaan muutoksen 
kohteena olevaan laitoksen laajennusosaan 
ja ne määritetään suhteessa koko 
polttolaitoksen nimelliseen 
kokonaislämpötehoon. Jos polttolaitokseen 
tehdään muutoksia, joilla voi olla 
seurauksia ympäristölle ja jotka vaikuttavat 
sellaiseen laitoksen osaan, jonka 
nimellislämpöteho on 20 MW tai 
enemmän, liitteessä V olevassa 2 osassa 
vahvistettuja päästöjen raja-arvoja 
sovelletaan siihen laitoksen osaan, joka on 
muuttunut koko polttolaitoksen nimelliseen 
kokonaislämpötehoon nähden.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 57. Kyseiset laitokset tuottavat paljon 
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päästöjä, minkä vuoksi ne olisi komission alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti sisällytettävä 
soveltamisalaan. Raja olisi asetettava 20 MW:iin myös siitä syystä, että soveltamisala olisi 
sopusoinnussa päästökauppadirektiivin kanssa.

Tarkistus 224
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
30 artikla – 7 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

7. Jos polttolaitosta laajennetaan, liitteessä 
V olevassa 2 osassa yksilöityjä päästöjen 
raja-arvoja sovelletaan muutoksen 
kohteena olevaan laitoksen laajennusosaan 
ja ne määritetään suhteessa koko 
polttolaitoksen nimelliseen 
kokonaislämpötehoon. Jos polttolaitokseen 
tehdään muutoksia, joilla voi olla 
seurauksia ympäristölle ja jotka vaikuttavat 
sellaiseen laitoksen osaan, jonka 
nimellislämpöteho on 50 MW tai 
enemmän, liitteessä V olevassa 2 osassa 
vahvistettuja päästöjen raja-arvoja 
sovelletaan siihen laitoksen osaan, joka on 
muuttunut koko polttolaitoksen nimelliseen 
kokonaislämpötehoon nähden.

7. Jos polttolaitosta laajennetaan, liitteessä 
V olevassa 2 osassa yksilöityjä päästöjen 
raja-arvoja sovelletaan muutoksen 
kohteena olevaan laitoksen laajennusosaan 
ja ne määritetään suhteessa koko 
polttolaitoksen nimelliseen 
kokonaislämpötehoon. Jos polttolaitokseen 
tehdään muutoksia, joilla voi olla 
seurauksia ympäristölle ja jotka vaikuttavat 
sellaiseen laitoksen osaan, jonka lämpöteho 
on yli 50 MW, liitteessä V olevassa 
2 osassa vahvistettuja päästöjen raja-arvoja 
sovelletaan siihen laitoksen osaan, joka on 
muuttunut koko polttolaitoksen nimelliseen 
kokonaislämpötehoon nähden.

Or. it

Perustelu

Soveltamisalasta olisi suljettava pois terveydenhoitolaitteistot ja hätälaitteistot, joilla on 
käytetyn kapasiteetin lisäksi tavallisesti 30–50 prosentin varavoimakapasiteetti.



PE439.995v01-00 40/83 AM\810289FI.doc

FI

Tarkistus 225
Thomas Ulmer

Neuvoston yhteinen kanta
30 artikla – 8 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a) dieselmoottorit a) dieselmoottorit ja kaasumoottorit

Or. en

Perustelu

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex Vpart 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits.  For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).

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

Tarkistus 226
Theodoros Skylakakis

Neuvoston yhteinen kanta
30 artikla – 8 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a) dieselmoottorit a) dieselmoottorit, joita käytetään
sähköverkkoihin kuulumattomilla 
syrjäisillä alueilla ja saarilla

Or. en

Perustelu

Sähköverkkoon kuulumattomissa järjestelmissä esimerkiksi saarilla käytettävien nestemäisillä 
polttoaineilla toimivien dieselmoottoreiden toiminnalliset erityispiirteet on tunnustettu 
yleisesti.
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Tarkistus 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
30 artikla – 9 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

9. Komissio tarkastelee parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan pohjalta, 
onko tarpeen vahvistaa unionin laajuisia 
päästöjen raja-arvoja tai muuttaa 
liitteessä V vahvistettuja päästöjen raja-
arvoja seuraaville polttolaitoksille:

Poistetaan.

a) 8 kohdassa tarkoitetut polttolaitokset;
b) jalostamojen polttolaitokset, jotka 
käyttävät omaan kulutukseensa 
raakaöljyn jalostamisesta saatuja tislaus-
ja konversiojäännöksiä yksin tai yhdessä 
muiden polttoaineiden kanssa, ottaen 
huomioon jalostamojen 
energiajärjestelmien erityisominaisuudet;
c) polttolaitokset, jotka käyttävät muita 
kaasuja kuin maakaasua.
d) kemiallisten laitosten polttolaitokset, 
joissa käytetään nestemäisiä 
tuotantojäännöksiä muuna kuin 
kaupallisena polttoaineena omaan 
käyttöön.
Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2013 mennessä kyseisen tarkastelun 
tuloksista kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle sekä 
tarvittaessa säädösehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella poistetaan neuvoston esittämä uudelleentarkastelu. Ei ole asianmukaista jättää 
jalostamoja tai kemianteollisuutta III luvussa esitettyjen raja-arvojen soveltamisalan 
ulkopuolelle.
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Tarkistus 228
Inés Ayala Sender

Neuvoston yhteinen kanta
30 artikla – 9 kohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

9. Komissio tarkastelee parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan pohjalta, 
onko tarpeen vahvistaa unionin laajuisia 
päästöjen raja-arvoja tai muuttaa liitteessä 
V vahvistettuja päästöjen raja-arvoja 
seuraaville polttolaitoksille:

9. Komissio tarkastelee kunkin alan
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
pohjalta, onko tarpeen vahvistaa unionin 
laajuisia päästöjen raja-arvoja tai muuttaa 
liitteessä V vahvistettuja päästöjen raja-
arvoja seuraaville polttolaitoksille:

Or. en

Tarkistus 229
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
30 artikla – 9 kohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

9. Komissio tarkastelee parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan pohjalta, 
onko tarpeen vahvistaa unionin laajuisia 
päästöjen raja-arvoja tai muuttaa liitteessä 
V vahvistettuja päästöjen raja-arvoja 
seuraaville polttolaitoksille:

9. Komissio voi tarkastella parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan pohjalta, 
onko tarpeen vahvistaa unionin laajuisia 
päästöjen raja-arvoja tai muuttaa liitteessä 
V vahvistettuja päästöjen raja-arvoja ja 
saattaa ne tarvittaessa vastaamaan 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyviä päästörajoja 
seuraaville polttolaitoksille:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta tarkasteluartiklaa.
Öljy- ja kemianteollisuuden vapauttamista III luvun sitovien päästöraja-arvojen 
noudattamisesta ei voi hyväksyä; jos alan päästöraja-arvoja muutetaan, on varmistettava, 
että se tapahtuu paras käytettävissä oleva tekniikka huomioon ottaen.
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Tarkistus 230
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
30 artikla – 9 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2013 mennessä kyseisen tarkastelun 
tuloksista kertomuksen Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle sekä 
tarvittaessa säädösehdotuksen.

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 
2013 mennessä kyseisen mahdollisen
tarkastelun tuloksista kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle sekä 
tarvittaessa säädösehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta tarkasteluartiklaa. Öljy- ja 
kemianteollisuuden vapauttamista III luvun sitovien päästöraja-arvojen noudattamisesta ei 
voi hyväksyä; jos alan päästöraja-arvoja muutetaan, on varmistettava, että se tapahtuu paras 
käytettävissä oleva tekniikka huomioon ottaen.

Tarkistus 231
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
30 artikla – 9 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Tällaisiin polttolaitoksiin sovelletaan 
direktiivissä 2001/80/EY vahvistettuja 
päästöjen raja-arvoja, kunnes BAT-
vertailuasiakirjat on tarkistettu tämän 
direktiivin mukaisesti.

Or. it

Perustelu

Direktiivin 2001/80/EY mukaisiin päästöraja-arvoihin viitataan uudelleenlaaditun ehdotuksen 
useissa kohdissa. Oikeusvarmuuden vuoksi on syytä esittää nimenomaisesti tämä yhteisen 
kannan tarkoitus.



PE439.995v01-00 44/83 AM\810289FI.doc

FI

Tarkistus 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
31 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat soveltaa sellaisiin 
kotimaisia kiinteitä polttoaineita polttaviin 
polttolaitoksiin, jotka eivät pysty 
noudattamaan 30 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja rikkidioksidipäästöjen raja-
arvoja kyseisen polttoaineen
ominaisuuksista johtuen, liitteessä V 
olevassa 5 osassa vahvistettuja 
rikinpoiston vähimmäisasteita mainitussa 
liitteessä olevassa 6 osassa vahvistettujen 
noudattamista koskevien sääntöjen 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta artiklaa.

Tarkistus 233
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
31 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat soveltaa sellaisiin 
kotimaisia kiinteitä polttoaineita polttaviin 
polttolaitoksiin, jotka eivät pysty 
noudattamaan 30 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja rikkidioksidipäästöjen raja-
arvoja kyseisen polttoaineen 
ominaisuuksista johtuen, liitteessä V 
olevassa 5 osassa vahvistettuja rikinpoiston 
vähimmäisasteita mainitussa liitteessä 
olevassa 6 osassa vahvistettujen 
noudattamista koskevien sääntöjen 

Jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 
2017 saakka soveltaa sellaisiin kotimaisia 
kiinteitä polttoaineita polttaviin 
polttolaitoksiin, jotka eivät pysty 
noudattamaan 30 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettuja rikkidioksidipäästöjen raja-
arvoja kyseisen polttoaineen 
ominaisuuksista johtuen, liitteessä V 
olevassa 5 osassa vahvistettuja rikinpoiston 
vähimmäisasteita mainitussa liitteessä 
olevassa 6 osassa vahvistettujen 
noudattamista koskevien sääntöjen 
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mukaisesti. mukaisesti edellyttäen, että toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut 72 artiklan 
4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun 
teknisen raportin.

Komissio arvioi 31 päivään joulukuuta 
2013 mennessä, voidaanko liitteessä V 
olevassa 5 osassa vahvistettujen 
rikinpoiston vähimmäisasteiden 
soveltamiselle myöntää lisäaikaa, ja ottaa 
arvioinnissaan huomioon erityisesti 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan ja 
rikkidioksidipäästövähennyksistä saadut 
edut. 

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämiä uusia poikkeuksia.
Jäsenvaltioiden, joissa on rikinpoiston vähimmäisasteita soveltavia laitoksia, on toimitettava 
tekniset perustelut sille, miksi laitoksissa ei noudateta tavanomaisia päästöraja-arvoja.

Tarkistus 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Neuvoston yhteinen kanta
32 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

32 artikla Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Siirtymäkauden kansallisen suunnitelman täytäntöönpano johtaa päästöjen lisääntymiseen. 
Säännös saattaa aiheuttaa kilpailun vääristymistä unionissa, koska jotkin polttolaitokset ovat 
jo tehneet investointeja mukautuakseen kyseisiin päästöjen raja-arvoihin ja koska kaikki 
jäsenvaltiot eivät pane täytäntöön siirtymäkauden kansallista suunnitelmaa. 
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Tarkistus 235
Oreste Rossi

Neuvoston yhteinen kanta
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat laatia ja toteuttaa 
1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 välisenä aikana 
kansallisen siirtymäsuunnitelman, joka 
kattaa polttolaitokset, joille myönnettiin 
ensimmäinen lupa ennen 27 päivää 
marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittaja oli toimittanut 
täydellisen lupahakemuksen ennen tuota 
ajankohtaa edellyttäen, että laitos aloitti 
toimintansa 27 päivään marraskuuta 2003 
mennessä. Suunnitelman on katettava 
jokaisen suunnitelmaan kuuluvan 
polttolaitoksen osalta yksi tai useampi 
seuraavista epäpuhtauksista: typen oksidit, 
rikkidioksidi ja hiukkaset. Kaasuturbiinien 
osalta suunnitelmaan kuuluvat vain typen 
oksidien päästöt.

1. Jäsenvaltiot voivat laatia ja toteuttaa 
1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän 
joulukuuta 2023 välisenä aikana 
kansallisen siirtymäsuunnitelman, joka 
kattaa polttolaitokset, joille myönnettiin 
ensimmäinen lupa ennen 27 päivää 
marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittaja oli toimittanut 
täydellisen lupahakemuksen ennen tuota 
ajankohtaa edellyttäen, että laitos aloitti 
toimintansa 27 päivään marraskuuta 2003 
mennessä. Suunnitelman on katettava 
jokaisen suunnitelmaan kuuluvan 
polttolaitoksen osalta yksi tai useampi 
seuraavista epäpuhtauksista: typen oksidit, 
rikkidioksidi ja hiukkaset. Kaasuturbiinien
osalta suunnitelmaan kuuluvat vain typen 
oksidien päästöt.

Or. it

Perustelu

Sujuvan siirtymän varmistamiseksi kansallisten siirtymäsuunnitelmien päättymisajankohdaksi 
olisi otettava vuosi 2023.

Tarkistus 236
Theodoros Skylakakis

Neuvoston yhteinen kanta
32 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat laatia ja toteuttaa 
1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 välisenä aikana 
kansallisen siirtymäsuunnitelman, joka 
kattaa polttolaitokset, joille myönnettiin 

1. Jäsenvaltiot voivat laatia ja toteuttaa 
1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän 
joulukuuta 2022 välisenä aikana 
kansallisen siirtymäsuunnitelman, joka 
kattaa polttolaitokset, joille myönnettiin 
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ensimmäinen lupa ennen 27 päivää 
marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittaja oli toimittanut 
täydellisen lupahakemuksen ennen tuota 
ajankohtaa edellyttäen, että laitos aloitti 
toimintansa 27 päivään marraskuuta 2003 
mennessä. Suunnitelman on katettava 
jokaisen suunnitelmaan kuuluvan 
polttolaitoksen osalta yksi tai useampi 
seuraavista epäpuhtauksista: typen oksidit, 
rikkidioksidi ja hiukkaset. Kaasuturbiinien 
osalta suunnitelmaan kuuluvat vain typen 
oksidien päästöt.

ensimmäinen lupa ennen 27 päivää 
marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittaja oli toimittanut 
täydellisen lupahakemuksen ennen tuota 
ajankohtaa edellyttäen, että laitos aloitti 
toimintansa 27 päivään marraskuuta 2003 
mennessä. Suunnitelman on katettava 
jokaisen suunnitelmaan kuuluvan 
polttolaitoksen osalta yksi tai useampi 
seuraavista epäpuhtauksista: typen oksidit, 
rikkidioksidi ja hiukkaset. Kaasuturbiinien 
osalta suunnitelmaan kuuluvat vain typen 
oksidien päästöt.

Or. en

Perustelu

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons.Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons

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

Tarkistus 237
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat laatia ja toteuttaa 
1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 välisenä aikana 
kansallisen siirtymäsuunnitelman, joka 
kattaa polttolaitokset, joille myönnettiin 
ensimmäinen lupa ennen 27 päivää 

1. Jäsenvaltiot voivat laatia ja toteuttaa 
1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän 
joulukuuta 2022 välisenä aikana 
kansallisen siirtymäsuunnitelman, joka 
kattaa polttolaitokset, joille myönnettiin 
ensimmäinen lupa ennen 27 päivää 
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marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittaja oli toimittanut 
täydellisen lupahakemuksen ennen tuota 
ajankohtaa edellyttäen, että laitos aloitti 
toimintansa 27 päivään marraskuuta 2003 
mennessä. Suunnitelman on katettava 
jokaisen suunnitelmaan kuuluvan 
polttolaitoksen osalta yksi tai useampi
seuraavista epäpuhtauksista: typen oksidit, 
rikkidioksidi ja hiukkaset. Kaasuturbiinien 
osalta suunnitelmaan kuuluvat vain typen 
oksidien päästöt.

marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittaja oli toimittanut 
täydellisen lupahakemuksen ennen tuota 
ajankohtaa edellyttäen, että laitos aloitti 
toimintansa 27 päivään marraskuuta 2003 
mennessä. Suunnitelman on katettava 
jokaisen suunnitelmaan kuuluvan 
polttolaitoksen osalta yksi tai useampi 
seuraavista epäpuhtauksista: typen oksidit, 
rikkidioksidi ja hiukkaset. Kaasuturbiinien 
osalta suunnitelmaan kuuluvat vain typen 
oksidien päästöt.

Or. en

Perustelu

Neuvoston kaavailema kansallisen siirtymäsuunnitelman toteuttamisaika on liian pitkä ja 
estää saavuttamasta unionin ilmanlaatutavoitteita, jotka on vahvistettu ilman pilaantumista 
koskevassa teemakohtaisessa strategiassa. Tarkistus voidaan ottaa käsiteltäväksi, koska asia 
ei sisältynyt komission ehdotukseen. 

Tarkistus 238
Thomas Ulmer

Neuvoston yhteinen kanta
32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltiot voivat laatia ja toteuttaa 
1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 välisenä aikana 
kansallisen siirtymäsuunnitelman, joka 
kattaa polttolaitokset, joille myönnettiin 
ensimmäinen lupa ennen 27 päivää 
marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittaja oli toimittanut 
täydellisen lupahakemuksen ennen tuota 
ajankohtaa edellyttäen, että laitos aloitti 
toimintansa 27 päivään marraskuuta 2003 
mennessä. Suunnitelman on katettava 
jokaisen suunnitelmaan kuuluvan 
polttolaitoksen osalta yksi tai useampi 
seuraavista epäpuhtauksista: typen oksidit, 
rikkidioksidi ja hiukkaset. Kaasuturbiinien 

1. Jäsenvaltiot voivat laatia ja toteuttaa 
1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 välisenä aikana 
kansallisen siirtymäsuunnitelman, joka 
kattaa polttolaitokset, joille myönnettiin 
ensimmäinen lupa ennen 27 päivää 
marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittaja oli toimittanut 
täydellisen lupahakemuksen ennen tuota 
ajankohtaa edellyttäen, että laitos aloitti 
toimintansa 27 päivään marraskuuta 2003 
mennessä. Suunnitelman on katettava 
jokaisen suunnitelmaan kuuluvan 
polttolaitoksen osalta yksi tai useampi 
seuraavista epäpuhtauksista: typen oksidit, 
rikkidioksidi * ja hiukkaset. 
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osalta suunnitelmaan kuuluvat vain typen 
oksidien päästöt.

Kaasuturbiinien ja kaasumoottoreiden
osalta suunnitelmaan kuuluvat vain typen 
oksidien ja hiilimonoksidin päästöt.

Or. en

Perustelu

Hiilimonoksidi olisi sisällytettävä kansallisiin siirtymäsuunnitelmiin, jos direktiivillä 
vahvistetaan CO-päästöjen raja-arvot kaasukäyttöisille polttolaitoksille. Suuria 
polttolaitoksia koskeva direktiivi ei kata kaasumoottoreita. Jos kaasumoottorit sisällytetään 
uuden direktiivin soveltamisalaan, tällaiset polttolaitokset pitäisi voida sisällyttää kansallisiin 
siirtymäsuunnitelmiin. 

Tarkistus 239
Oreste Rossi

Neuvoston yhteinen kanta
32 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Vuoden 2016 enimmäismäärä lasketaan 
direktiivin 2001/80/EY liitteissä III–VII 
vahvistettujen asiaa koskevien päästöjen
raja-arvojen tai tarvittaessa direktiivin 
2001/80/EY liitteessä III vahvistettujen 
rikinpoistoasteiden perusteella. Jos on kyse 
kaasuturbiineista, käytetään direktiivin 
2001/80/EY liitteessä VI olevassa B osassa 
kyseisille laitoksille vahvistettuja typen 
oksidien päästöjen raja-arvoja. Vuosien 
2019 ja 2020 enimmäismäärä lasketaan 
tämän direktiivin liitteessä V olevassa 
1 osassa vahvistettujen asiaa koskevien 
päästöjen raja-arvojen perusteella tai 
tarvittaessa tämän direktiivin liitteessä V 
olevassa 5 osassa vahvistettujen asiaa 
koskevien rikonpoistoasteiden perusteella.
Vuosien 2017 ja 2018 enimmäismäärät 
vahvistetaan suorittamalla 
enimmäismäärien lineaarinen vähennys 
vuosien 2016 ja 2019 välillä.

Vuoden 2016 enimmäismäärä lasketaan 
direktiivin 2001/80/EY liitteissä III–VII 
vahvistettujen asiaa koskevien päästöjen 
raja-arvojen tai tarvittaessa direktiivin 
2001/80/EY liitteessä III vahvistettujen 
rikinpoistoasteiden perusteella. Jos on kyse 
kaasuturbiineista, käytetään direktiivin 
2001/80/EY liitteessä VI olevassa B osassa 
kyseisille laitoksille vahvistettuja typen 
oksidien päästöjen raja-arvoja. Vuosien 
2022 ja 2023 enimmäismäärä lasketaan 
tämän direktiivin liitteessä V olevassa 
1 osassa vahvistettujen asiaa koskevien 
päästöjen raja-arvojen perusteella tai 
tarvittaessa tämän direktiivin liitteessä V 
olevassa 5 osassa vahvistettujen asiaa 
koskevien rikonpoistoasteiden perusteella.
Vuosien 2017–2021 enimmäismäärät 
vahvistetaan suorittamalla 
enimmäismäärien lineaarinen vähennys 
vuosien 2016 ja 2022 välillä.

Or. xm
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Perustelu

Sujuvan siirtymän varmistamiseksi kansallisten siirtymäsuunnitelmien päättymisajankohdaksi 
olisi otettava vuosi 2023.

Tarkistus 240
Thomas Ulmer

Neuvoston yhteinen kanta
32 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Vuoden 2016 enimmäismäärä lasketaan 
direktiivin 2001/80/EY liitteissä III–VII 
vahvistettujen asiaa koskevien päästöjen 
raja-arvojen tai tarvittaessa direktiivin 
2001/80/EY liitteessä III vahvistettujen 
rikinpoistoasteiden perusteella. Jos on kyse 
kaasuturbiineista, käytetään direktiivin 
2001/80/EY liitteessä VI olevassa B osassa 
kyseisille laitoksille vahvistettuja typen
oksidien päästöjen raja-arvoja. Vuosien 
2019 ja 2020 enimmäismäärä lasketaan 
tämän direktiivin liitteessä V olevassa 
1 osassa vahvistettujen asiaa koskevien 
päästöjen raja-arvojen perusteella tai 
tarvittaessa tämän direktiivin liitteessä V 
olevassa 5 osassa vahvistettujen asiaa 
koskevien rikonpoistoasteiden perusteella. 
Vuosien 2017 ja 2018 enimmäismäärät 
vahvistetaan suorittamalla 
enimmäismäärien lineaarinen vähennys 
vuosien 2016 ja 2019 välillä. 

Vuoden 2016 enimmäismäärä lasketaan 
direktiivin 2001/80/EY liitteissä III–VII 
vahvistettujen asiaa koskevien päästöjen 
raja-arvojen tai tarvittaessa direktiivin 
2001/80/EY liitteessä III vahvistettujen 
rikinpoistoasteiden perusteella. Jos on kyse 
kaasuturbiineista ja kaasumoottoreista, 
käytetään direktiivin 2001/80/EY liitteessä 
VI olevassa B osassa kyseisille laitoksille 
vahvistettuja typen oksidien ja 
hiilimonoksidin päästöjen raja-arvoja. 
Vuosien 2019 ja 2020 enimmäismäärä 
lasketaan tämän direktiivin liitteessä V 
olevassa 1 osassa vahvistettujen asiaa 
koskevien päästöjen raja-arvojen 
perusteella tai tarvittaessa tämän direktiivin 
liitteessä V olevassa 5 osassa 
vahvistettujen asiaa koskevien 
rikonpoistoasteiden perusteella. Vuosien 
2017 ja 2018 enimmäismäärät vahvistetaan 
suorittamalla enimmäismäärien lineaarinen
vähennys vuosien 2016 ja 2019 välillä.

Or. en

Perustelu

Hiilimonoksidi olisi sisällytettävä kansallisiin siirtymäsuunnitelmiin, jos direktiivillä 
vahvistetaan CO-päästöjen raja-arvot kaasukäyttöisille polttolaitoksille. Suuria 
polttolaitoksia koskeva direktiivi ei kata kaasumoottoreita. Jos kaasumoottorit sisällytetään 
uuden direktiivin soveltamisalaan, tällaiset polttolaitokset pitäisi voida sisällyttää kansallisiin 
siirtymäsuunnitelmiin. 
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Tarkistus 241
Theodoros Skylakakis

Neuvoston yhteinen kanta
32 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Vuoden 2016 enimmäismäärä lasketaan 
direktiivin 2001/80/EY liitteissä III–VII 
vahvistettujen asiaa koskevien päästöjen 
raja-arvojen tai tarvittaessa direktiivin 
2001/80/EY liitteessä III vahvistettujen 
rikinpoistoasteiden perusteella. Jos on kyse 
kaasuturbiineista, käytetään direktiivin 
2001/80/EY liitteessä VI olevassa B osassa 
kyseisille laitoksille vahvistettuja typen 
oksidien päästöjen raja-arvoja. Vuosien 
2019 ja 2020 enimmäismäärä lasketaan 
tämän direktiivin liitteessä V olevassa 
1 osassa vahvistettujen asiaa koskevien 
päästöjen raja-arvojen perusteella tai 
tarvittaessa tämän direktiivin liitteessä V 
olevassa 5 osassa vahvistettujen asiaa 
koskevien rikonpoistoasteiden perusteella. 
Vuosien 2017 ja 2018 enimmäismäärät 
vahvistetaan suorittamalla 
enimmäismäärien lineaarinen vähennys 
vuosien 2016 ja 2019 välillä. Se, että 
kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan 
kuuluva laitos suljetaan tai se ei enää kuulu 
III luvun soveltamisalaan, ei saa johtaa 
suunnitelmaan kuuluvien muiden laitosten 
vuosittaisten päästöjen kokonaismäärän 
lisääntymiseen.

Vuoden 2016 enimmäismäärä lasketaan 
direktiivin 2001/80/EY liitteissä III–VII 
vahvistettujen asiaa koskevien päästöjen 
raja-arvojen tai tarvittaessa direktiivin 
2001/80/EY liitteessä III vahvistettujen 
rikinpoistoasteiden perusteella. Jos on kyse 
kaasuturbiineista, käytetään direktiivin 
2001/80/EY liitteessä VI olevassa B osassa 
kyseisille laitoksille vahvistettuja typen 
oksidien päästöjen raja-arvoja. Vuoden 
2022 enimmäismäärä lasketaan tämän 
direktiivin liitteessä V olevassa 1 osassa 
vahvistettujen asiaa koskevien päästöjen 
raja-arvojen perusteella tai tarvittaessa 
tämän direktiivin liitteessä V olevassa 
5 osassa vahvistettujen asiaa koskevien 
rikonpoistoasteiden perusteella. Vuosien 
2017–2021 enimmäismäärät vahvistetaan 
suorittamalla enimmäismäärien lineaarinen 
vähennys vuosien 2016 ja 2022 välillä. Se, 
että kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan 
kuuluva laitos suljetaan tai se ei enää kuulu 
III luvun soveltamisalaan, ei saa johtaa 
suunnitelmaan kuuluvien muiden laitosten 
vuosittaisten päästöjen kokonaismäärän 
lisääntymiseen.

Or. en

Perustelu

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons.Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
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realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

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

Tarkistus 242
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
32 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Vuoden 2016 enimmäismäärä lasketaan 
direktiivin 2001/80/EY liitteissä III–VII 
vahvistettujen asiaa koskevien päästöjen 
raja-arvojen tai tarvittaessa direktiivin 
2001/80/EY liitteessä III vahvistettujen 
rikinpoistoasteiden perusteella. Jos on kyse 
kaasuturbiineista, käytetään direktiivin 
2001/80/EY liitteessä VI olevassa B osassa 
kyseisille laitoksille vahvistettuja typen 
oksidien päästöjen raja-arvoja. Vuosien 
2019 ja 2020 enimmäismäärä lasketaan 
tämän direktiivin liitteessä V olevassa 
1 osassa vahvistettujen asiaa koskevien
päästöjen raja-arvojen perusteella tai 
tarvittaessa tämän direktiivin liitteessä V 
olevassa 5 osassa vahvistettujen asiaa 
koskevien rikonpoistoasteiden perusteella.
Vuosien 2017 ja 2018 enimmäismäärät 
vahvistetaan suorittamalla 
enimmäismäärien lineaarinen vähennys 
vuosien 2016 ja 2019 välillä.

Vuoden 2016 enimmäismäärä lasketaan 
direktiivin 2001/80/EY liitteissä III–VII 
vahvistettujen asiaa koskevien päästöjen 
raja-arvojen tai tarvittaessa direktiivin 
2001/80/EY liitteessä III vahvistettujen 
rikinpoistoasteiden perusteella. Jos on kyse 
kaasuturbiineista, käytetään direktiivin 
2001/80/EY liitteessä VI olevassa B osassa 
kyseisille laitoksille vahvistettuja typen 
oksidien päästöjen raja-arvoja. Vuosien 
2017 ja 2018 enimmäismäärät vahvistetaan 
suorittamalla enimmäismäärien lineaarinen 
vähennys vuosien 2016 ja 2018 välillä.

Or. en

Perustelu

Ks. 32 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.
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Tarkistus 243
Oreste Rossi

Neuvoston yhteinen kanta
32 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Kansallisen siirtymäsuunnitelman on 
myös sisällettävä 41 artiklan b alakohdan 
mukaisesti laadittujen 
täytäntöönpanosääntöjen mukaiset 
määräykset tarkkailusta ja raportoinnista 
sekä kunkin laitoksen osalta suunnitellut 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
1 päivästä tammikuuta 2021 alkaen 
sovellettavia päästöjen raja-arvoja 
noudatetaan oikea-aikaisesti.

4. Kansallisen siirtymäsuunnitelman on 
myös sisällettävä 41 artiklan b alakohdan 
mukaisesti laadittujen 
täytäntöönpanosääntöjen mukaiset 
määräykset tarkkailusta ja raportoinnista 
sekä kunkin laitoksen osalta suunnitellut 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
1 päivästä tammikuuta 2024 alkaen 
sovellettavia päästöjen raja-arvoja 
noudatetaan oikea-aikaisesti.

Or. it

Perustelu

Sujuvan siirtymän varmistamiseksi kansallisten siirtymäsuunnitelmien päättymisajankohdaksi 
olisi otettava vuosi 2023.

Tarkistus 244
Jutta Haug

Neuvoston yhteinen kanta
32 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

32 a artikla
Toimivaltainen viranomainen voi 
myöntää liitteessä V olevassa 1, 2, 4 ja 
6 osassa tarkoitettua enemmän vuotuisia 
käyttötunteja polttolaitoksille, joille 
myönnettiin lupa ennen 27 päivää 
marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittaja oli toimittanut 
täydellisen lupahakemuksen ennen 
mainittua päivää, edellyttäen että 
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laitoksen toiminta käynnistyi viimeistään 
27 päivänä marraskuuta 2003 ja että 
sovelletaan tiukempaa päästöjen raja-
arvoa, jolla voidaan saavuttaa tämän 
epäpuhtauden osalta vuosittain vastaava 
ympäristönsuojelun taso.   

Or. en

Perustelu

Poikkeus on tarkoitettu koskemaan toiminnanharjoittajia, jotka ovat ottaneet käyttöön 
puhdistinlaitteita; tällaisia toiminnanharjoittajia ei saa rangaista jälkikäteen investoinneista, 
joiden avulla on jo mahdollista noudattaa tiukempia päästöraja-arvoja. Poikkeuksen piiriin 
kuuluville laitoksille olisi sallittava enemmän vuotuisia käyttötunteja edellyttäen, että 
saavutetaan vastaava ympäristösuojelun taso. Poikkeus on sopusoinnussa liitteessä V olevan 
1 osan 2, 4 ja 6 kohdan ja parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan kanssa.  

Tarkistus 245
Thomas Ulmer

Neuvoston yhteinen kanta
32 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

32 a artikla
Toimivaltainen viranomainen voi 
myöntää liitteessä V olevassa 1 ja 2 osassa 
tarkoitettua enemmän vuotuisia 
käyttötunteja kiinteitä polttoaineita 
käyttäville polttolaitoksille, joille 
myönnettiin lupa ennen 27 päivää 
marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittaja oli toimittanut 
täydellisen lupahakemuksen ennen 
mainittua päivää, edellyttäen että 
laitoksen toiminta käynnistyi viimeistään 
27 päivänä marraskuuta 2003 ja että 
laitoksessa on otettu käyttöön teknisiä 
toimenpiteitä tai siihen on jälkiasennettu 
tekniikkaa rikkidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi direktiivien 2001/80/EY ja 
2008/1/EY vaatimusten mukaisesti ennen 
...*. Tällaiset polttolaitokset voivat saada 
poikkeuksen liitteessä V olevassa 1 ja 
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2 osassa tarkoitettujen 
rikkidioksidipäästöraja-arvojen 
noudattamisesta. Kyseisten polttolaitosten 
luvissa on säilytettävä erityisesti 
vähintään direktiivien 2001/80/EY ja 
2008/1/EY vaatimusten mukaisesti 
vahvistetut päästöjen raja-arvot, mutta ne 
eivät saa ylittää tasoa 400 mg/Nm³.
 _________
*EUVL: Tämän direktiivin 
voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Kiinteitä polttoaineita käyttäviä laitoksia koskevat poikkeukset olisi määriteltävä siten, että 
toiminnanharjoittajia, jotka ovat ajoissa ottaneet käyttöön tai jälkiasentaneet 
puhdistinlaitteistoja suuria polttolaitoksia koskevan direktiivin vaatimusten mukaisesti, ei 
rangaista jälkikäteen heidän hyvissä ajoin toteuttamista toimista. Tällaisten laitosten olisi 
kuitenkin päästävä vähintään suuria polttolaitoksia koskeviin tiukimpiin päästöraja-arvoihin 
(liite III A), joita noudattavat uudet ja nykyiset laitokset direktiivin 2001/80/EY 4 artiklan 1 ja 
3 kohdan mukaisesti (vastaa tasoa 400 mg/Nm³). 

Tarkistus 246
Thomas Ulmer

Neuvoston yhteinen kanta
32 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

32 a artikla
Toimivaltainen viranomainen voi 
myöntää liitteessä V olevassa 1, 2, 4 ja 
6 osassa tarkoitettua enemmän vuotuisia 
käyttötunteja polttolaitoksille, joille 
myönnettiin lupa ennen 27 päivää 
marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittaja oli toimittanut 
täydellisen lupahakemuksen ennen 
mainittua päivää, edellyttäen että 
laitoksen toiminta käynnistyi viimeistään 
27 päivänä marraskuuta 2003 ja että 
sovelletaan tiukempaa päästöjen raja-
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arvoa, jolla voidaan saavuttaa tämän 
epäpuhtauden osalta vuosittain vastaava 
ympäristönsuojelun taso.   

Or. en

Perustelu

Poikkeukset olisi määriteltävä joustavammin, jotta ei rangaista jälkikäteen 
toiminnanharjoittajia, jotka ovat ottaneet hyvissä ajoin käyttöön puhdistinlaitteistoja.  
Poikkeuksen piiriin kuuluville, tiukat päästöraja-arvot täyttäville laitoksille olisi sallittava 
enemmän vuotuisia käyttötunteja edellyttäen, että saavutetaan vastaava ympäristösuojelun 
taso.

Tarkistus 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Neuvoston yhteinen kanta
33 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

33 artikla Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Säännös saattaa aiheuttaa kilpailun vääristymistä unionissa, koska sen piiriin kuuluvien 
polttolaitosten ei tarvitse investoida parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan 
mukautuakseen kyseessä oleviin päästöjen raja-arvoihin. Se voi myös vaarantaa ilman 
pilaantumista koskevassa komission teemakohtaisessa strategiassa vuodeksi 2020 asetetut 
EU:n ympäristötavoitteet eli rikkidioksidipäästöjen vähentäminen 82 prosentilla ja NOx-
päästöjen vähentäminen 60 prosentilla vuoden 2000 tasoon nähden.

Tarkistus 248
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
33 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Polttolaitokset voidaan vapauttaa 
1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän 

1. Polttolaitokset voidaan vapauttaa 
1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän 
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joulukuuta 2023 välisenä aikana 
30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
päästöjen raja-arvojen ja tarvittaessa 
31 artiklassa tarkoitettujen 
rikinpoistoasteiden noudattamisesta sekä 
laitosten sisällyttämisestä 32 artiklassa 
tarkoitettuun kansalliseen 
siirtymäsuunnitelmaan seuraavin 
edellytyksin:

joulukuuta 2020 välisenä aikana 
30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
päästöjen raja-arvojen ja tarvittaessa 
31 artiklassa tarkoitettujen 
rikinpoistoasteiden noudattamisesta sekä 
laitosten sisällyttämisestä 32 artiklassa 
tarkoitettuun kansalliseen 
siirtymäsuunnitelmaan seuraavin 
edellytyksin:

Or. en

Perustelu

Neuvoston kannassa esitetty rajallisen eliniän polttolaitoksia koskeva siirtymäkausi on liian 
pitkä ja estää saavuttamasta unionin ilmanlaatutavoitteita, jotka on vahvistettu ilman 
pilaantumista koskevassa teemakohtaisessa strategiassa. Tarkistus voidaan ottaa 
käsiteltäväksi, koska asia ei sisältynyt komission ehdotukseen.  

Tarkistus 249
Esther de Lange

Neuvoston yhteinen kanta
33 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Polttolaitokset voidaan vapauttaa 
1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän 
joulukuuta 2023 välisenä aikana 
30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
päästöjen raja-arvojen ja tarvittaessa 
31 artiklassa tarkoitettujen 
rikinpoistoasteiden noudattamisesta sekä 
laitosten sisällyttämisestä 32 artiklassa 
tarkoitettuun kansalliseen 
siirtymäsuunnitelmaan seuraavin 
edellytyksin:

1. Polttolaitokset voidaan vapauttaa 
1 päivän tammikuuta 2016 ja 31 päivän 
joulukuuta 2020 välisenä aikana 
30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen 
päästöjen raja-arvojen ja tarvittaessa 
31 artiklassa tarkoitettujen 
rikinpoistoasteiden noudattamisesta sekä 
laitosten sisällyttämisestä 32 artiklassa 
tarkoitettuun kansalliseen 
siirtymäsuunnitelmaan seuraavin 
edellytyksin:

Or. en

Perustelu

Tarkistus on paremmin sopusoinnussa unionin muiden tavoitteiden, kuten ilman pilaantumista 
koskevan teemakohtaisen strategian kanssa.
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Tarkistus 250
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
33 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a) polttolaitoksen toiminnanharjoittaja 
sitoutuu toimivaltaiselle viranomaiselle 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
toimittamassaan kirjallisessa ilmoituksessa 
käyttämään laitosta enintään 
20 000 käyttötuntia 1 päivän tammikuuta 
2016 ja 31 päivän joulukuuta 2023
välisenä aikana;

a) polttolaitoksen toiminnanharjoittaja 
sitoutuu toimivaltaiselle viranomaiselle 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
toimittamassaan kirjallisessa ilmoituksessa 
käyttämään laitosta enintään 
20 000 käyttötuntia 1 päivän tammikuuta 
2016 ja 31 päivän joulukuuta 2020
välisenä aikana;

Or. en

Perustelu

Neuvoston kannassa esitetty rajallisen eliniän polttolaitoksia koskeva siirtymäkausi on liian 
pitkä ja estää saavuttamasta unionin ilmanlaatutavoitteita, jotka on vahvistettu ilman 
pilaantumista koskevassa teemakohtaisessa strategiassa. Tarkistus voidaan ottaa 
käsiteltäväksi, koska asia ei sisältynyt komission ehdotukseen.  

Tarkistus 251
Esther de Lange

Neuvoston yhteinen kanta
33 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a) polttolaitoksen toiminnanharjoittaja 
sitoutuu toimivaltaiselle viranomaiselle 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
toimittamassaan kirjallisessa ilmoituksessa 
käyttämään laitosta enintään 
20 000 käyttötuntia 1 päivän tammikuuta 
2016 ja 31 päivän joulukuuta 2023
välisenä aikana;

a) polttolaitoksen toiminnanharjoittaja 
sitoutuu toimivaltaiselle viranomaiselle 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
toimittamassaan kirjallisessa ilmoituksessa 
käyttämään laitosta enintään 
20 000 käyttötuntia 1 päivän tammikuuta 
2016 ja 31 päivän joulukuuta 2020
välisenä aikana;

Or. en
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Perustelu

Tarkistus on paremmin sopusoinnussa unionin muiden tavoitteiden, kuten ilman pilaantumista 
koskevan teemakohtaisen strategian kanssa.

Tarkistus 252
Theodoros Skylakakis

Neuvoston yhteinen kanta
33 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a) polttolaitoksen toiminnanharjoittaja 
sitoutuu toimivaltaiselle viranomaiselle 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
toimittamassaan kirjallisessa ilmoituksessa 
käyttämään laitosta enintään 
20 000 käyttötuntia 1 päivän tammikuuta 
2016 ja 31 päivän joulukuuta 2023 välisenä 
aikana;

a) polttolaitoksen toiminnanharjoittaja 
sitoutuu toimivaltaiselle viranomaiselle 
1 päivään tammikuuta 2014 mennessä 
toimittamassaan kirjallisessa ilmoituksessa 
käyttämään laitosta enintään 
30 000 käyttötuntia 1 päivän tammikuuta 
2016 ja 31 päivän joulukuuta 2023 välisenä 
aikana;

Or. en

Perustelu

Neuvoston ehdottamat poikkeukset ovat erittäin tärkeitä energiahuoltovarmuuden kannalta 
tärkeällä kaudella 2016–2023, jolloin ns. vihreän paketin tavoitteet on toteutettava 
samanaikaisesti. Nykyisten yksikköjen käyttötuntien määrää olisi energiahuollon 
varmistamiseksi lisättävä 30 000 tuntiin (yleistapaus) kaudella 1.1.2016–31.12.2023 ottaen 
huomioon, että tällaisten perusyksikköjen toiminnassa on teknisiä rajoituksia (ne eivät kykene 
toimimaan teknistä vähimmäiskuormitusta pienemmälle kuormituksella tai jatkuvasti 
muuttuvilla kuormituksilla).

Tarkistus 253
Theodoros Skylakakis

Neuvoston yhteinen kanta
33 artikla – 4 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4. Jos polttolaitos, jonka nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 1500 MW, 
aloitti toimintansa ennen 31 päivää 

4. Polttolaitosten, jotka polttavat
kotimaista kiinteää polttoainetta, jonka 
tehollinen lämpöarvo on alle 5800 kJ/kg, 
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joulukuuta 1986 ja polttaa kotimaista 
kiinteää polttoainetta, jonka tehollinen 
lämpöarvo on alle 5800 kJ/kg, 
kosteuspitoisuus yli 45 prosenttia, 
yhdistetty kosteus- ja tuhkapitoisuus yli 
60 painoprosenttia ja 
kalsiumoksidipitoisuus yli 10 prosenttia, 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
käyttötuntien määrä on 32 000.

kosteuspitoisuus yli 45 prosenttia, 
yhdistetty kosteus- ja tuhkapitoisuus yli 
60 painoprosenttia ja 
kalsiumoksidipitoisuus yli 10 prosenttia, 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
käyttötuntien määrä on 50 000.

Or. en

Perustelu

The derogations introduced by the Council are very important for the security of energy 
supply during the critical time period 2016-2023, when the targets of the “green package” 
must be realized simultaneously. Operating hours for existing Units to be opted-out should be 
increased to 30.000 (general case) and 50.000 (specific case for indigenous solid fuel of very 
poor quality) for 01.01.2016-31.12.2023, so that the security of energy supply is guaranteed, 
taking into account of the fact, that such base load Units operate under technical restrictions 
(they are not able to operate below the minimum technical load or in frequently varying 
loads).

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

Tarkistus 254
Antonio Masip Hidalgo

Neuvoston yhteinen kanta
33 artikla – 4 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4 a. Jos polttolaitos, jonka nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 900 MW, aloitti 
toimintansa ennen 31 päivää joulukuuta 
1975 ja polttaa lämpöarvoltaan vähäisiä 
terästeollisuuden prosessikaasuja ja hiiltä 
niin, että hiilen osuus energiasta on 1,5-
kertainen kaasun osuuteen nähden, 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
käyttötuntien määrä on 32 000.  

Or. en
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Tarkistus 255
Inés Ayala Sender

Neuvoston yhteinen kanta
33 artikla – 4 a kohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

4 a. Polttolaitosten, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 900 MW, joille 
myönnettiin ensimmäinen lupa 1 päivän 
heinäkuuta 1987 jälkeen ja jotka polttavat 
lämpöarvoltaan vähäisiä 
terästeollisuuden prosessikaasuja ja hiiltä 
niin, että hiilen osuus energiasta on 1,5-
kertainen kaasun osuuteen nähden, 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu 
käyttötuntien määrä on 32 000.  

Or. en

Tarkistus 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Polttolaitokset voidaan 31 päivään 
joulukuuta 2023 saakka vapauttaa 
velvoitteesta noudattaa 30 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja päästöjen raja-
arvoja ja 31 artiklassa tarkoitettuja 
rikinpoistoasteita seuraavin edellytyksin:

1. Polttolaitokset voidaan 31 päivään 
joulukuuta 2018 saakka vapauttaa 
velvoitteesta noudattaa 30 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja päästöjen raja-
arvoja ja 31 artiklassa tarkoitettuja 
rikinpoistoasteita seuraavin edellytyksin:

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta artiklaa.
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Tarkistus 257
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
35 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Polttolaitokset voidaan 31 päivään 
joulukuuta 2023 saakka vapauttaa 
velvoitteesta noudattaa 30 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja päästöjen raja-
arvoja ja 31 artiklassa tarkoitettuja 
rikinpoistoasteita seuraavin edellytyksin:

1. Polttolaitokset voidaan 31 päivään 
joulukuuta 2020 saakka vapauttaa 
velvoitteesta noudattaa 30 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja päästöjen raja-
arvoja ja 31 artiklassa tarkoitettuja 
rikinpoistoasteita seuraavin edellytyksin:

Or. en

Perustelu

Neuvoston kannassa esitetty rajallisen eliniän polttolaitoksia koskeva siirtymäkausi on liian 
pitkä ja soveltamisala liian laaja. Jos toimitaan näin, vaarannetaan ilman pilaantumista 
koskevassa teemakohtaisessa strategiassa vahvistettujen unionin ilmanlaatutavoitteita 
saavuttaminen. Tarkistus voidaan ottaa käsiteltäväksi, koska asia ei sisältynyt komission 
ehdotukseen.  

Tarkistus 258
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
35 artikla – 1 kohta – a alakohta 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a) nimellinen kokonaislämpöteho on 
enintään 200 MW;

a) nimellinen kokonaislämpöteho on 
enintään 200 MW, kun on kyse 
kaukolämpöjärjestelmistä ja 
hyötylämmön tarpeeseen perustuvan 
sähkön ja lämmön yhteistuotannon 
edistämisestä sisämarkkinoilla 11 päivänä 
helmikuuta 2004 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2004/8/EY1 tarkoitetuista tehokkaista 
yhteistuotantolaitoksista;

____
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1 EUVL L 52, 21.2.2004, s. 50.

Or. it

Perustelu

Keskitetyssä lämmöntuotannossa on otettava huomioon myös, että yhteistuotantolaitokset 
eroavat muista polttolaitoksista siinä, että ne ovat erittäin tehokkaita (kuten tunnustettu 
kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa 2002) ja aiheuttavat siten vähemmän 
päästöjä. Sen vuoksi kaikkia yhteistuotantojärjestelmiä olisi yhteistuotannon edistämiseksi 
kohdeltava samalla tavalla kuin kaukolämpölaitoksia.

Tarkistus 259
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
35 artikla – 1 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a) nimellinen kokonaislämpöteho on 
enintään 200 MW;

a) nimellinen kokonaislämpöteho on 
enintään 150 MW;

Or. en

Perustelu

Neuvoston kannassa esitetty rajallisen eliniän polttolaitoksia koskeva siirtymäkausi on liian 
pitkä ja soveltamisala liian laaja. Jos toimitaan näin, vaarannetaan ilman pilaantumista 
koskevassa teemakohtaisessa strategiassa vahvistettujen unionin ilmanlaatutavoitteita 
saavuttaminen. Tarkistus voidaan ottaa käsiteltäväksi, koska asia ei sisältynyt komission 
ehdotukseen.  

Tarkistus 260
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
35 artikla – 1 kohta – c alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

c) vähintään 50 prosenttia laitoksen 
hyötylämmöntuotannosta viiden vuoden 
jakson liukuvana keskiarvona toimitetaan 
höyrynä tai kuumana vetenä julkiseen 

c) vähintään 50 prosenttia laitoksen 
hyötylämmöntuotannosta viiden vuoden 
jakson liukuvana keskiarvona toimitetaan 
höyrynä tai kuumana vetenä julkiseen 
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kaukolämpöverkkoon; ja kaukolämpöverkkoon tai muihin 
yhteistuotantoon perustuviin 
järjestelmiin; ja

Or. it

Perustelu

Keskitetyssä lämmöntuotannossa on otettava huomioon myös, että yhteistuotantolaitokset 
eroavat muista polttolaitoksista siinä, että ne ovat erittäin tehokkaita (kuten tunnustettu 
kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa 2002) ja aiheuttavat siten vähemmän 
päästöjä. Sen vuoksi kaikkia yhteistuotantojärjestelmiä olisi yhteistuotannon edistämiseksi 
kohdeltava samalla tavalla kuin kaukolämpölaitoksia.

Tarkistus 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
35 artikla – 1 kohta – d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

d) polttolaitoksen luvassa, jota sovelletaan 
31 päivänä joulukuuta 2015, säilytetään 
31 päivään joulukuuta 2019 saakka 
vähintään erityisesti direktiivien 
2001/80/EY ja 2008/1/EY vaatimusten 
mukaisesti määritetyt 
rikkidioksidipäästöjen, typen 
oksidienpäästöjen ja hiukkaspäästöjen raja-
arvot.

d) polttolaitoksen luvassa, jota sovelletaan 
31 päivänä joulukuuta 2015, säilytetään 
31 päivään joulukuuta 2018 saakka 
vähintään erityisesti direktiivien 
2001/80/EY ja 2008/1/EY vaatimusten 
mukaisesti määritetyt 
rikkidioksidipäästöjen, typen 
oksidienpäästöjen ja hiukkaspäästöjen raja-
arvot.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta artiklaa.
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Tarkistus 262
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
35 artikla – 1 kohta – d alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

d) polttolaitoksen luvassa, jota sovelletaan 
31 päivänä joulukuuta 2015, säilytetään 
31 päivään joulukuuta 2019 saakka 
vähintään erityisesti direktiivien 
2001/80/EY ja 2008/1/EY vaatimusten 
mukaisesti määritetyt 
rikkidioksidipäästöjen, typen 
oksidienpäästöjen ja hiukkaspäästöjen raja-
arvot.

d) polttolaitoksen luvassa, jota sovelletaan 
31 päivänä joulukuuta 2015, säilytetään 
31 päivään joulukuuta 2020 saakka 
vähintään erityisesti direktiivien 
2001/80/EY ja 2008/1/EY vaatimusten 
mukaisesti määritetyt 
rikkidioksidipäästöjen, typen 
oksidienpäästöjen ja hiukkaspäästöjen raja-
arvot.

Or. en

Perustelu

Neuvoston kannassa esitetty rajallisen eliniän polttolaitoksia koskeva siirtymäkausi on liian 
pitkä ja soveltamisala liian laaja. Jos toimitaan näin, vaarannetaan ilman pilaantumista 
koskevassa teemakohtaisessa strategiassa vahvistettujen unionin ilmanlaatutavoitteita 
saavuttaminen. Tarkistus voidaan ottaa käsiteltäväksi, koska asia ei sisältynyt komission 
ehdotukseen.  

Tarkistus 263
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
35 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Jokaisen jäsenvaltion on 1 päivään 
tammikuuta 2016 mennessä toimitettava 
komissiolle luettelo kaikista 
polttolaitoksista, joihin 1 kohtaa 
sovelletaan, mukaan lukien niiden 
nimellinen kokonaislämpöteho, käytetyt 
polttoainetyypit ja sovellettavat 
rikkidioksidipäästöjen, typen oksidien 
päästöjen ja hiukkaspäästöjen raja-arvot.
Kaikkien polttolaitosten osalta, joihin 
1 kohtaa sovelletaan, ja 1 kohdassa 

2. Jokaisen jäsenvaltion on 1 päivään 
tammikuuta 2016 mennessä toimitettava 
komissiolle luettelo kaikista 
polttolaitoksista, joihin 1 kohtaa 
sovelletaan, mukaan lukien niiden 
nimellinen kokonaislämpöteho, käytetyt 
polttoainetyypit ja sovellettavat 
rikkidioksidipäästöjen, typen oksidien 
päästöjen ja hiukkaspäästöjen raja-arvot.
Kaikkien polttolaitosten osalta, joihin 
1 kohtaa sovelletaan, ja 1 kohdassa 



PE439.995v01-00 66/83 AM\810289FI.doc

FI

mainitun ajanjakson kuluessa 
jäsenvaltioiden on lisäksi ilmoitettava 
komissiolle vuosittain viiden edeltävän 
vuoden liukuvana keskiarvona kunkin 
laitoksen sellaisen hyötylämmöntuotannon 
osuus, joka toimitettiin höyrynä tai 
kuumana vetenä julkiseen 
kaukolämpöverkkoon.

mainitun ajanjakson kuluessa 
jäsenvaltioiden on lisäksi ilmoitettava 
komissiolle vuosittain viiden edeltävän 
vuoden liukuvana keskiarvona kunkin 
laitoksen sellaisen hyötylämmöntuotannon 
osuus, joka toimitettiin höyrynä tai 
kuumana vetenä julkiseen 
kaukolämpöverkkoon tai muihin 
yhteistuotantoon perustuviin järjestelmiin.

Or. it

Perustelu

Keskitetyssä lämmöntuotannossa on otettava huomioon myös, että yhteistuotantolaitokset 
eroavat muista polttolaitoksista siinä, että ne ovat erittäin tehokkaita (kuten tunnustettu 
kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa 2002) ja aiheuttavat siten vähemmän 
päästöjä. Sen vuoksi kaikkia yhteistuotantojärjestelmiä olisi yhteistuotannon edistämiseksi 
kohdeltava samalla tavalla kuin keskuslämmityslaitoksia.

Tarkistus 264
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
36 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

36 artikla
Hiilidioksidin geologinen varastointi

Poistetaan.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikkien sellaisten polttolaitosten 
toiminnanharjoittajat, joiden nimellinen 
sähköntuotantoteho on vähintään 
300 megawattia ja joiden alkuperäinen 
rakennuslupa, tai jos tällaista menettelyä 
ei ole, alkuperäinen käyttölupa 
myönnetään hiilidioksidin geologisesta 
varastoinnista 23 päivänä huhtikuuta 
2009 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2009/ 31 /EY  
voimaantulon jälkeen, ovat arvioineet 
seuraavien ehtojen täyttymisen:
a) sopivia varastointipaikkoja on 

käytettävissä;
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b) irtolaitteistot ovat teknisesti ja 
taloudellisesti toteutettavissa;
c) hiilidioksidin talteenoton 
jälkiasentaminen on teknisesti ja 
taloudellisesti toteutettavissa.
2. Jos 1 kohdan ehdot täyttyvät, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että laitosalueella varataan 
sopiva tila hiilidioksidin talteenotto- ja 
paineistuslaitteistoille. Toimivaltaisen 
viranomaisen on, erityisesti ympäristön ja 
ihmisten terveyden suojelun osalta 
määritettävä ehtojen täyttyminen 
1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja 
muiden käytettävissä olevien tietojen 
perusteella.

Or. it

Perustelu

On syytä välttää päällekkäisyydet jo voimassa olevien direktiivien kanssa.

Tarkistus 265
Kriton Arsenis

Neuvoston yhteinen kanta
38 artikla – 1 kohta 

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

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

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ilman epäpuhtauksia tarkkaillaan liitteessä 
V olevan 3 osan mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on saatettava yleisön 
saataville yhteenveto toimitetuista 
tiedoista.

Or. en
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Tarkistus 266
Elisabetta Gardini

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

3 a. Tässä artiklassa tarkoitettua 
laskentamenetelmää ei sovelleta 
30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin 
monipolttoainepolttolaitoksiin, jotka 
käyttävät terästeollisuuden poistokaasuja 
sellaisenaan tai yhdessä muiden 
polttoaineiden kanssa. Tällaisiin 
laitoksiin sovelletaan 14 artiklan 
6 kohdan säännöksiä.

Or. it

Perustelu

Tämän laitostyypin poistokaasujen aiheuttaman paineen vuoksi ei voida soveltaa 
40 artiklassa tarkoitettuja laskentaperusteita. Sen vuoksi olisi sovellettava 14 artiklan 
6 kohdan säännöksiä.

Tarkistus 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

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

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1 a. Jäsenvaltiot voivat soveltaa sellaisiin 
jätettä rinnakkaispolttaviin 
polttolaitoksiin, jotka polttavat kotimaisia 
kiinteitä polttoaineita ja jotka eivät pysty 
noudattamaan liitteessä VI olevassa 
4 osassa tarkoitettuja 
rikkidioksidipäästöjen raja-arvoja 
kyseisen polttoaineen ominaisuuksista 
johtuen, liitteessä V olevassa 5 osassa 
vahvistettuja rikinpoiston 
vähimmäisasteita mainitussa liitteessä 
olevassa 6 osassa vahvistettujen 
noudattamista koskevien sääntöjen 
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mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Jätteen rinnakkaispoltto on direktiivien 2000/76/EY ja 2001/80/EY mukaisesti sallittua myös 
polttolaitoksissa, jotka polttavat paljon rikkiä sisältäviä kotimaisia polttoaineita. Myös 
neuvoston yhteisessä kannassa esitetään mahdollisuus käyttää paljon rikkiä sisältävää 
kotimaista hiiltä, ei kuitenkaan rinnakkaispolttolaitoksissa. Resurssien säästämiseksi ja 
yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi olisi sallittava paljon rikkiä sisältävän kotimaisen 
hiilen polttaminen rinnakkaispolttolaitoksissa, kunhan noudatetaan liitteessä V esitettyjä 
rikinpoistoehtoja. 

Tarkistus 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston yhteinen kanta
72 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
komission saataville saatetaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa koskevat 
tiedot, edustavat tiedot päästöistä ja muista 
pilaantumisen muodoista, päästöjen raja-
arvoista, parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamisesta 14 ja 15 artiklan 
mukaisesti sekä uuden tekniikan 
kehittämisessä ja soveltamisessa 
tapahtuneesta edistymisestä 27 artiklan 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on saatettava 
nämä tiedot saataville sähköisessä 
muodossa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
komission saataville saatetaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa koskevat 
tiedot, edustavat tiedot päästöistä ja muista 
ympäristövaikutuksista, päästöjen raja-
arvoista, parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamisesta 14 ja 15 artiklan 
mukaisesti, 15 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista
sekä uuden tekniikan kehittämisessä ja 
soveltamisessa tapahtuneesta edistymisestä 
27 artiklan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on kehitettävä ja 
säännöllisesti ajantasaistettava kansallisia 
tietojärjestelmiä, jotta ensimmäisessä 
alakohdassa tarkoitetut tiedot ovat 
komission saatavilla sähköisessä 
muodossa. Jäsenvaltioiden on saatettava 
yleisön saataville yhteenveto toimitetuista 
tiedoista.

Or. en
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Tarkistus 269
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
72 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
komission saataville saatetaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa koskevat 
tiedot, edustavat tiedot päästöistä ja muista 
pilaantumisen muodoista, päästöjen raja-
arvoista, parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamisesta 14 ja 15 artiklan 
mukaisesti sekä uuden tekniikan 
kehittämisessä ja soveltamisessa 
tapahtuneesta edistymisestä 27 artiklan 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on saatettava 
nämä tiedot saataville sähköisessä 
muodossa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
komission saataville saatetaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa koskevat 
tiedot, edustavat tiedot päästöistä ja muista 
pilaantumisen muodoista, päästöjen raja-
arvoista, 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
myönnetyistä poikkeuksista ja niiden 
perusteluista, parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamisesta 14 ja 15 artiklan 
mukaisesti sekä uuden tekniikan 
kehittämisessä ja soveltamisessa 
tapahtuneesta edistymisestä 27 artiklan 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on saatettava 
nämä tiedot saataville sähköisessä 
muodossa.

Or. it

Perustelu

Toimivaltaisen viranomaisen 15 artiklan mukaisesti myöntämistä poikkeuksista on 
väärinkäytösten estämiseksi ilmoitettava komissiolle samalla tavalla kuin säädetään
59 artiklan 4 kohdassa orgaanisia liuottimia käyttävien laitosten tapauksessa.

Tarkistus 270
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
72 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
komission saataville saatetaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa koskevat 
tiedot, edustavat tiedot päästöistä ja muista 
pilaantumisen muodoista, päästöjen raja-

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
komission saataville saatetaan tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa koskevat 
tiedot, edustavat tiedot päästöistä ja muista 
pilaantumisen muodoista, päästöjen raja-
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arvoista, parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamisesta 14 ja 15 artiklan 
mukaisesti sekä uuden tekniikan 
kehittämisessä ja soveltamisessa 
tapahtuneesta edistymisestä 27 artiklan 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on saatettava 
nämä tiedot saataville sähköisessä 
muodossa.

arvoista, parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamisesta 14 ja 15 artiklan 
mukaisesti, erityisesti 15 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetusta poikkeusten 
myöntämisestä, sekä uuden tekniikan 
kehittämisessä ja soveltamisessa 
tapahtuneesta edistymisestä 27 artiklan 
mukaisesti. Jäsenvaltioiden on saatettava 
nämä tiedot saataville sähköisessä 
muodossa.

Or. en

Tarkistus 271
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
72 artikla – 4 kohta – a alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

a) edellä olevan 31 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvissa 
polttolaitoksissa käytetyn kotimaisen 
kiinteän polttoaineen rikkipitoisuus ja 
saavutettu rikinpoistoaste kunkin 
kuukauden keskiarvona; ja

a) edellä olevan 31 artiklan 
soveltamisalaan kuuluvien polttolaitosten 
osalta tekniset perustelut sille, miksi 
laitokset eivät pysty noudattamaan 
33 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja 
päästöjen raja-arvoja, käytetyn kotimaisen 
kiinteän polttoaineen rikkipitoisuus ja 
saavutettu rikinpoistoaste kunkin 
kuukauden keskiarvona; sekä

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämiä uusia poikkeuksia. Jäsenvaltioiden, joissa on 
rikinpoiston vähimmäisasteita soveltavia laitoksia, on toimitettava tekniset perustelut sille, 
miksi laitoksissa ei noudateta tavanomaisia päästöraja-arvoja.



PE439.995v01-00 72/83 AM\810289FI.doc

FI

Tarkistus 272
Oreste Rossi

Neuvoston yhteinen kanta
72 artikla – 4 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b) vuosittainen käyttötuntien määrä 
sellaisissa polttolaitoksissa, joiden 
toiminta-aika ei ylitä 1 500 käyttötuntia
vuodessa viiden vuoden jakson liukuvana 
keskiarvona.

b) vuosittainen käyttötuntien määrä 
sellaisissa polttolaitoksissa, joiden 
toiminta-aika ei ylitä 3 000 käyttötuntia
vuodessa viiden vuoden jakson liukuvana 
keskiarvona.

Or.

Perustelu

3 000 käyttötuntia on edustavampi luku, ja se kattaa tuotantohuiput.

Tarkistus 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Neuvoston yhteinen kanta
73 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Komissio toimittaa 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä arvion 
tarpeesta 

Poistetaan.

a) valvoa päästöjä, jotka ovat peräisin:
i) polttoaineiden poltosta laitoksissa, 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
alle 50 MW; 
ii) karjan tehokasvatuksesta; ja
iii) karjanlannan levittämisestä; ja
b) vahvistaa liitteessä I:
i) kapasiteettia koskevat eriytetyt raja-
arvot eri siipikarjalajien kasvatukselle;
ii) kapasiteettia koskevat raja-arvot 
erityyppisten eläinten samanaikaiselle 
kasvatukselle samassa laitoksessa.
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Se antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kyseisen arvioinnin tuloksista 
kertomuksen ja tarvittaessa siihen 
liittyvän säädösehdotuksen.

Or. en

Tarkistus 274
Mairead McGuinness

Neuvoston yhteinen kanta
73 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Komissio toimittaa 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä arvion 
tarpeesta 

Poistetaan.

a) valvoa päästöjä, jotka ovat peräisin:
i) polttoaineiden poltosta laitoksissa, 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
alle 50 MW; 
ii) karjan tehokasvatuksesta; ja
iii) karjanlannan levittämisestä; ja
b) vahvistaa liitteessä I:
i) kapasiteettia koskevat eriytetyt raja-
arvot eri siipikarjalajien kasvatukselle;
ii) kapasiteettia koskevat raja-arvot 
erityyppisten eläinten samanaikaiselle 
kasvatukselle samassa laitoksessa.
Se antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kyseisen arvioinnin tuloksista 
kertomuksen ja tarvittaessa siihen 
liittyvän säädösehdotuksen.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkastelulauseke on tarpeeton. Jos tällaista tarvitaan, komissio voi koska tahansa 
tarkastella direktiiviä uudelleen.
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Tarkistus 275
Christa Klaß

Neuvoston yhteinen kanta
73 artikla – 2 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

2. Komissio toimittaa 31 päivään 
joulukuuta 2012 mennessä arvion 
tarpeesta 

Poistetaan.

a) valvoa päästöjä, jotka ovat peräisin:
i) polttoaineiden poltosta laitoksissa, 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
alle 50 MW; 
ii) karjan tehokasvatuksesta; ja
iii) karjanlannan levittämisestä; ja
b) vahvistaa liitteessä I:
i) kapasiteettia koskevat eriytetyt raja-
arvot eri siipikarjalajien kasvatukselle;
ii) kapasiteettia koskevat raja-arvot 
erityyppisten eläinten samanaikaiselle 
kasvatukselle samassa laitoksessa.
Se antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kyseisen arvioinnin tuloksista 
kertomuksen ja tarvittaessa siihen 
liittyvän säädösehdotuksen.

Or. xm

Perustelu

Kaasuturbiineja ei voi aina käyttää maakaasulla, vaan on käytettävä myös nestemäisiä 
polttoaineita. Tämä on tärkeää, jos maakaasua ei ole saatavilla riittävästi. Ehdotetut raja-
arvot voidaan saavuttaa uudenaikaisintakin tekniikkaa käyttämällä vain jos käytetään 
kohtuuttomia määriä vettä ja ammoniakkia. Neuvoston ehdottamat raja-arvot eivät ole suuria 
polttolaitoksia koskevan direktiivin raja-arvojen mukaisia. Kyseisessä direktiivissä säädetään 
typpioksidipäästöjen raja-arvoksi 120–350 mg/Nm³. 
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Tarkistus 276
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
73 artikla – 2 kohta – a alakohta – i alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

i) polttoaineiden poltosta laitoksissa, 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
alle 50 MW;

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Laitokset, joiden lämpöteho on alle 50 MW, eivät aiheuta merkittäviä päästöjä. Niistä ei 
myöskään ole BREF-asiakirjoja.

Tarkistus 277
Marianne Thyssen

Neuvoston yhteinen kanta
73 artikla – 2 kohta – a alakohta – ii alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

ii) karjan tehokasvatuksesta; ja Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkastelulauseke on tarpeeton. Jos tällaista tarvitaan, komissio voi koska tahansa 
tarkastella direktiiviä uudelleen. Myöskään direktiivin soveltamisalan laajentaminen ei ole 
oikeasuhteista toimien mahdollisesti aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin nähden. 
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Tarkistus 278
Marianne Thyssen

Neuvoston yhteinen kanta
73 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

iii) karjanlannan levittämisestä; ja Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkastelulauseke on tarpeeton. Jos tällaista tarvitaan, komissio voi koska tahansa 
tarkastella direktiiviä uudelleen. Nitraattidirektiivin täytäntöönpanolla jäsenvaltioissa on jo 
rajoitettu karjanlannan levittämistä.

Tarkistus 279
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
73 artikla – 2 kohta – a alakohta – iii a–iii d alakohta (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

iii a) laitoksista, joissa toteutetaan liitteen 
I 2.1 ja 2.2 kohdassa tarkoitettuja 
toimintoja, erityisesti dioksiinien ja 
furaanien päästöjä;
iii b) laitoksista, joissa toteutetaan liitteen 
I 1.1 ja 1.2 kohdassa tarkoitettuja 
toimintoja, erityisesti elohopeapäästöjä;
iii c) laitoksista, joissa toteutetaan liitteen 
I 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.4 kohdassa tarkoitettuja 
toimintoja, erityisesti raskasmetallien ja 
niiden yhdisteiden, kuten arseenin, 
kadmiumin, kromin, syanidien, lyijyn, 
nikkelin ja kuparin päästöjä, dioksiinien 
ja furaanien, perfluorihiilivetyjen, 
fenolien, polysyklisten aromaattisten 
hiilivetyjen ja rikkiheksafluoridin 
päästöjä; sekä
iii d) kaikista muista liitteessä I 
tarkoitetuista laitoksista, joiden osalta on
PRTR-rekisterin raportointivuodelta 2007 
vahvistettu, että tietty liitteessä I 
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tarkoitettu toiminta aiheuttaa vähintään 
[20 prosenttia] liitteessä I tarkoitettujen 
toimintojen kokonaispäästöistä.  

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta sanamuotoa. Eurooppalainen 
turvaverkko antaa tärkeän vähimmäissuojan BAT-vertailuasiakirjojen jatkuvaa puutteellista 
soveltamista vastaan. On tärkeää, että komissio arvioi liitteessä I tarkoitettujen toimintojen 
kokonaispäästöjä ja esittää pilaantumisen ehkäisemisen periaatteen mukaisesti 
lainsäädäntöehdotuksia niiden alojen päästöjen valvomisesta, jotka aiheuttavat suurimman 
osan kokonaispäästöistä.

Tarkistus 280
Marianne Thyssen

Neuvoston yhteinen kanta
73 artikla – 2 kohta – b alakohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

b) vahvistaa liitteessä I: Poistetaan.
i) kapasiteettia koskevat eriytetyt raja-
arvot eri siipikarjalajien kasvatukselle;
ii) kapasiteettia koskevat raja-arvot 
erityyppisten eläinten samanaikaiselle 
kasvatukselle samassa laitoksessa.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkastelulauseke on tarpeeton. Jos tällaista tarvitaan, komissio voi koska tahansa 
tarkastella direktiiviä uudelleen. Myöskään direktiivin soveltamisalan laajentaminen ei ole 
oikeasuhteista toimien mahdollisesti aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin nähden. 
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Tarkistus 281
Åsa Westlund

Neuvoston yhteinen kanta
74 artikla

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Tämän direktiivin säännösten 
mukauttamiseksi parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden perusteella tieteen ja 
tekniikan kehitykseen komissio antaa
delegoituja säädöksiä 76 artiklan 
mukaisesti liitteessä V olevan 3 ja 4 osan, 
liitteessä VI olevan 2, 6, 7 ja 8 osan sekä 
liitteessä VII olevan 5, 6, 7 ja 8 osan 
mukauttamiseksi sellaiseen tieteen ja 
tekniikan kehitykseen.

1. Tämän direktiivin säännösten 
mukauttamiseksi parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden perusteella tieteen ja 
tekniikan kehitykseen komissio, 
rajoittamatta 13 artiklan 5 a kohdan 
soveltamista, täydentää ja tarvittaessa 
mukauttaa tämän direktiivin liitteissä 
vahvistettuja vähimmäisvaatimuksia 
antamalla delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 76 artiklan mukaisesti 
vähintään seuraavasti:
a) vahvistaa 31 päivään joulukuuta 2011 
mennessä päästöjen raja-arvot sekä 
valvontaa ja noudattamista koskevat 
vaatimukset erityisesti sellaisten laitosten 
päästämille dioksiineille ja furaaneille, 
joissa toteutetaan liitteen I 2.1 ja 
2.2 kohdassa tarkoitettuja toimintoja;
b) vahvistaa 31 päivään joulukuuta 2013 
mennessä ehkäisytoimenpiteitä, myös
päästöjen raja-arvot, liitteen I 1.1 ja 
1.2 tarkoitetuissa toiminnoissa syntyville 
elohopeapäästöille. 
2. Ennen 1 kohdassa tarkoitettujen 
toimenpiteiden hyväksymistä komissio 
kuulee asianomaisia toimialoja ja 
ympäristönsuojelualan kansalaisjärjestöjä 
sekä raportoi kuulemisten tuloksista ja 
siitä, miten ne on otettu huomioon.

Or. en

Perustelu

Partial reinstatement of first reading amendment 61. The European Safety net provides for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT. It is essential 
that the European Safety net is based on technical considerations derived from what can be 
achieved by BAT and set in accordance to the pollution prevention and polluter pays 
principle. A coherent approach would be to set minimum binding requirements for particular 
polluting substances in priority for those particular industry sectors where it is established 



AM\810289FI.doc 79/83 PE439.995v01-00

FI

that they contribute most to the total share of industrial emissions.

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

Tarkistus 282
Richard Seeber

Neuvoston yhteinen kanta
74 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

74 a artikla
Liitteessä I tarkoitettuja toimintoja 

koskevat vähimmäisvaatimukset
1. Jos arvio parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden täytäntöönpanon 
tilasta liitteessä I tarkoitettujen 
toimintojen yhteydessä ja kyseisten 
toimintojen 
kokonaisympäristövaikutuksista osoittaa, 
että tarvitaan unionin tason toimintaa, 
komissio esittää BAT-
vertailuasiakirjoihin perustuvan 
lainsäädäntöehdotuksen, jolla 
vahvistetaan päästöjen raja-arvot sekä 
valvontaa ja noudattamista koskevat 
vaatimukset unionin laajuisina 
vähimmäisvaatimuksina, sanotun 
rajoittamatta 74 artiklan säännösten 
soveltamista.  Päästöjen raja-arvoihin 
voidaan lisätä vastaavia parametreja tai 
vastaavia teknisiä toimenpiteitä 
edellyttäen, että kyseisten parametrien 
avulla voidaan saavuttaa vastaava 
ympäristönsuojelun taso.
2. Komissio ottaa 1 kohdassa 
tarkoitettujen vähimmäisvaatimusten 
tarvetta arvioidessaan huomioon 
erityisesti jäsenvaltioiden 72 artiklan 
1 kohdan nojalla toimittamat tiedot.
3. Ennen kuin komissio esittää 
1 kohdassa tarkoitetun ehdotuksen, se 
kuulee jäsenvaltioiden asiantuntijoita 



PE439.995v01-00 80/83 AM\810289FI.doc

FI

sekä asianomaisia toimialajärjestöjä ja 
ympäristönsuojelualan kansalaisjärjestöjä 
sekä raportoi kuulemisten tuloksista ja 
siitä, miten ne on otettu huomioon.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on kompromissi yhteisen kannan 15 artiklan 4 kohdan ja parlamentin ensimmäisen 
käsittelyn tarkistuksen 62 välillä. Toisin kuin tarkistuksessa 62, liitteessä I lueteltuja 
toimintoja koskevat vähimmäisvaatimukset hyväksytään nykyisen direktiivin 2008/1/EY 
19 artiklan tarkoittamalla tavalla yksittäiseltä pohjalta ja yhteispäätösmenettelyä noudattaen. 
Vähimmäisvaatimusten tarve olisi yksilöitävä jäsenvaltioiden täytäntöönpanokertomusten 
perusteella. 

Tarkistus 283
Kriton Arsenis

Neuvoston yhteinen kanta
74 a artikla (uusi)

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

74 a artikla
Vähimmäisvaatimukset

1. Komissio asettaa 12 kuukauden 
kuluessa 14 artiklassa tarkoitetun BAT-
vertailuasiakirjan julkaisemisesta ja BAT-
vertailuasiakirjassa vahvistettujen parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien 
päätelmien perusteella päästöjen raja-
arvoja sekä valvontaa ja noudattamista 
koskevia vaatimuksia koskevat 
vähimmäisvaatimukset, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 67 artiklan 
soveltamista. Päästöjen raja-arvoihin 
voidaan lisätä vastaavia parametreja tai 
vastaavia teknisiä toimenpiteitä 
edellyttäen, että kyseisten parametrien 
avulla voidaan saavuttaa vastaava 
ympäristönsuojelun taso.
Kyseiset vähimmäisvaatimukset on 
kohdistettava asianomaisten toimintojen 
ja laitosten merkittävimpiin 
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ympäristövaikutuksiin, ja niiden on 
perustuttava parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan liittyviin 
päästörajoihin. 
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 69 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.
2. Komissio kuulee ennen 1 kohdassa 
tarkoitettujen 
täytäntöönpanotoimenpiteiden 
hyväksymistä asianomaisia 
toimialajärjestöjä ja 
ympäristönsuojelualan kansalaisjärjestöjä 
sekä raportoi kuulemisten tuloksista ja 
siitä, miten ne on otettu huomioon.
3. Komissio vahvistaa 1 ja 2 kohdan 
mukaisesti 31 päivään joulukuuta 2011 
mennessä päästöraja-arvot sekä valvontaa 
ja noudattamista koskevat vaatimukset 
erityisesti sellaisten laitosten päästämille 
dioksiineille ja furaaneille, joissa 
toteutetaan liitteen I 2.1 ja 2.2 kohdassa 
tarkoitettuja toimintoja. 
Jäsenvaltiot tai niiden toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa dioksiini- ja 
furaanipäästöille tiukempia päästöraja-
arvoja.
Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena 
on muuttaa tämän direktiivin muita kuin 
keskeisiä osia täydentämällä sitä, 
hyväksytään 69 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 284
Elisabetta Gardini

Neuvoston yhteinen kanta
80 artikla – 1 kohta

Neuvoston yhteinen kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden on saatettava 2 artiklan, 
3 artiklan 10-13 kohdan, 17–22 kohdan, 
25-29 kohdan, 33-35 kohdan, 4 artiklan 
2 ja 3 kohdan, 5 artiklan 1 kohdan, 
7 artiklan, 8 ja 10 artiklan,11 artiklan e ja 
h kohdan, 12 artiklan 1 kohdan e ja 
h alakohdan, 13 artiklan 7 kohdan, 
14 artiklan 1 kohdan c alakohdan 
ii alakohdan, 14 artiklan 1 kohdan d, e f ja 
h alakohdan, 14 artiklan 2–7 kohdan, 
15 artiklan 2–5 kohdan, 16, 17 ja 
19 artiklan, 21 artiklan 2–5 kohdan, 22 ja 
23 artiklan, 24 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan, 
27, 28 ja 29 artiklan, 30 artiklan 3, 4, 7, 8 
ja 9 kohdan, 31, 32, 33, 34, 35 ja 
36 artiklan, 38 artiklan, 40 artiklan 2 ja 
3 kohdan, 41, 42, ja 43 artiklan ,45 artiklan 
1 ja 2 kohdan, 57 artiklan 1 kohdan, 
58 artiklan, 59 artiklan 5 kohdan, 63 
artiklan, 70 artiklan 2 ja 3 kohdan, 71, 72 
ja 79 artiklan sekä liitteessä I olevan 
ensimmäisen alakohdan, 1.4 kohdan, 
2.5 kohdan b alakohdan, 3.1 kohdan, 
4 kohdan, 5 kohdan, 6.1 kohdan c 
alakohdan, 6.4 kohdan b alakohdan, 
6.9 kohdan, 6.10 kohdan ja 6.11 kohdan, 
liitteen II, liitteessä III olevan 12 kohdan, 
liitteen V, liitteessä VI olevan 1 osan 
b kohdan, 4 osan 2.2, 2.4, 3.1 ja 
3.2 kohdan, 6 osan 2.5 ja 2.6 kohdan ja 
8 osan 1 kohdan 1 alakohdan d alakohdan, 
liitteessä VII olevan 4 osan 2 kohdan, 
5 osan 1 kohdan ja 7 osan 3 kohdan ja 
liitteessä VIII olevan 1 osan 1 kohdan ja 
2 kohdan c alakohdan, 2 osan 2 ja 
3 kohdan sekä 3 osan noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset voimaan viimeistään …*.

Jäsenvaltioiden on saatettava 2 artiklan, 
3 artiklan 10-13 kohdan, 17–22 kohdan, 
25-29 kohdan, 33-35 kohdan, 4 artiklan 
2 ja 3 kohdan, 5 artiklan 1 kohdan, 
7 artiklan, 8 ja 10 artiklan,11 artiklan e ja 
h kohdan, 12 artiklan 1 kohdan e ja 
h alakohdan, 13 artiklan 7 kohdan, 14 
artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan, 
14 artiklan 1 kohdan d, e f ja h alakohdan, 
14 artiklan 2–7 kohdan, 15 artiklan 2–
5 kohdan, 16, 17 ja 19 artiklan, 21 artiklan 
2–5 kohdan, 22 ja 23 artiklan, 24 artiklan 
2, 3 ja 4 kohdan, 27, 28 ja 29 artiklan, 
30 artiklan 3, 4, 7, 8 ja 9 kohdan, 31, 32, 
33, 34, 35 ja 36 artiklan, 38 artiklan, 
40 artiklan 2 ja 3 kohdan, 41, 42, ja 
43 artiklan, 45 artiklan 1 ja 2 kohdan, 
57 artiklan 1 kohdan, 58 artiklan, 
59 artiklan 5 kohdan, 63 artiklan, 
70 artiklan 2 ja 3 kohdan, 71, 72 ja 
79 artiklan sekä liitteessä I olevan 
ensimmäisen alakohdan, 1.4 kohdan, 
2.5 kohdan b alakohdan, 3.1 kohdan, 
4 kohdan, 5 kohdan, 6.1 kohdan 
c alakohdan, 6.4 kohdan b alakohdan, 
6.9 kohdan, 6.10 kohdan ja 6.11 kohdan, 
liitteen II, liitteessä III olevan 12 kohdan, 
liitteen V, liitteessä VI olevan 1 osan 
b kohdan, 4 osan 2.2, 2.4, 3.1 ja 
3.2 kohdan, 6 osan 2.5 ja 2.6 kohdan ja 
8 osan 1 kohdan 1 alakohdan d alakohdan, 
liitteessä VII olevan 4 osan 2 kohdan, 
5 osan 1 kohdan ja 7 osan 3 kohdan ja 
liitteessä VIII olevan 1 osan 1 kohdan ja 
2 kohdan c alakohdan, 2 osan 2 ja 
3 kohdan sekä 3 osan noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä 
tammikuuta 2016.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä 
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säännöksiä samasta päivästä. säännöksiä samasta päivästä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä siitä, miten viittaukset 
tehdään.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa 
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin 
tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun 
ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden 
on säädettävä siitä, miten viittaukset 
tehdään.

* EUVL: Kaksi vuotta tämän direktiivin 
voimaantulosta.

Or. it

Perustelu

Uusien säännösten voimaantulopäivän olisi oltava sama kaikille laitoksille. Tarkistuksella 
poistetaan myös epäjohdonmukaisuus, joka liittyy 81 artiklan 1 kohdassa vahvistettuun 
direktiivin 2001/80/EY kumoamispäivämäärään.


