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Tarkistus 285
Martin Callanan

Neuvoston kanta
LIITE I – johdanto-osa – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Laskettaessa 1 osan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitosten nimellistä 
kokonaislämpötehoa, kyseisiin laskelmiin 
otetaan mukaan terveydenhuoltolaitosten 
polttolaitosten osalta ainoastaan niiden 
normaali käyttökapasiteetti.

Or. en

Perustelu

Parlamentti hyväksyi tämän tarkistuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Sillä tunnustetaan 
sairaaloiden tarve suureen varakapasiteettiin, joka on elintärkeää potilaiden hoidon 
varmistamiseksi teknisen toimintahäiriön aikana. Näin vältetään myös sairaaloiden 
rankaiseminen niiden potentiaalisista päästöistä todellisten päästöjen sijaan.

Tarkistus 286
Martin Callanan

Neuvoston kanta
LIITE I – johdanto-osa – 1 b kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Laskettaessa 1 osan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitosten nimellistä 
kokonaislämpötehoa kyseisiin laskelmiin 
ei oteta mukaan polttolaitoksia, joiden 
mitattu lämpöteho on alle 50 MW ja joita 
käytetään enintään 500 tuntia vuodessa.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan komission alkuperäinen teksti ja parlamentin ensimmäisen 
käsittelyn tarkistus 63, jonka tarkoituksena on tuoda esiin esimerkiksi sairaaloissa 
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käytettävien hätägeneraattoreiden varakapasiteettiasiat. Nämä laitteet eivät ole merkittävä 
päästölähde, sillä ne toimivat periaatteessa vain suuren voimakatkoksen aikana ja/tai 
testaustarkoituksessa muutamia tunteja vuodessa. Tarkistuksen ulkopuolelle jäävät myös 
erittäin pienet, alle 3 MW:n laitokset, joiden kohdalla kustannukset ja hallinnollinen rasite 
ylittäisivät hyödyt.

Tarkistus 287
Åsa Westlund

Neuvoston kanta
LIITE I – 1.1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1.1. Polttoaineiden polttaminen laitoksissa, 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
50 MW tai enemmän.

1.1. Polttoaineiden polttaminen laitoksissa, 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
20 MW tai enemmän.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn kanta ja komission ehdotuksen teksti. Nämä laitokset ovat 
merkittävä päästölähde, ja ne olisi sen vuoksi sisällytettävä soveltamisalaan, kuten komissio 
alunperin ehdotti. Johdonmukaisuuden varmistamiseksi EU:n päästödirektiivin kanssa raja 
on asetettava 20 MW:hen.

Tarkistus 288
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston kanta
LIITE I – 1.1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1.1. Polttoaineiden polttaminen laitoksissa, 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
50 MW tai enemmän.

1.1. Polttoaineiden polttaminen laitoksissa, 
joiden nimellinen kokonaislämpöteho on 
20 MW tai enemmän.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn kanta. Nämä laitokset ovat merkittävä päästölähde. 
Johdonmukaisuuden varmistamiseksi EU:n päästödirektiivin kanssa raja on asetettava 
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20 MW:hen. Terveydenhuoltolaitosten polttolaitosten osalta ainoastaan niiden normaali 
käyttökapasiteetti otetaan mukaan kyseisiin laskelmiin.   

Tarkistus 289
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston kanta
LIITE I – 1.1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Laskettaessa 1 osan 1 kohdassa 
tarkoitettujen laitosten nimellistä 
kokonaislämpötehoa kyseisiin laskelmiin 
otetaan mukaan terveydenhuoltolaitosten 
polttolaitosten osalta ainoastaan niiden 
normaali käyttökapasiteetti.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisen käsittelyn kanta. Nämä laitokset ovat merkittävä päästölähde. 
Johdonmukaisuuden varmistamiseksi EU:n päästödirektiivin kanssa raja on asetettava 20 
MW:hen. Terveydenhuoltolaitosten polttolaitosten osalta ainoastaan niiden normaali 
käyttökapasiteetti otetaan mukaan kyseisiin laskelmiin.   

Tarkistus 290
Anja Weisgerber

Neuvoston kanta
LIITE I – 3.5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 117. Hyvin pienet laitokset, kuten 
jaksoittain käytettävät uunit tai käsityöteollisuudessa käytettävät muut kuin teolliset uunit, 
olisi jätettävä edelleen direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Tällä tarkistuksella voidaan 
yhtenäistää ja yksinkertaistaa keraamisia tuotteita valmistavien laitosten määritelmää koko 
Euroopassa, huolehtia ympäristönsuojelusta ja vähentää hallinnollista taakkaa.

Tarkistus 291
Richard Seeber

Neuvoston kanta
LIITE I – 3.5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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

3.5. Keraamisten tuotteiden valmistus 
polttamalla, erityisesti kattotiilet, tiilet, 
tulenkestävät rakennuskivet, laatat, 
hiekkakivi tai posliini, kun 
tuotantokapasiteetti ylittää 75 tonnia 
päivässä ja uunikapasiteetti ylittää 4 m3 ja 
lastauskapasiteetti ylittää 300 kg/m3 uunia 
kohden. 

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan osittain ensimmäisen käsittelyn tarkistus 117 ja pyritään 
poistamaan epäselvyydet korvaamalla ilmaisu "ja/tai" ilmaisulla "ja".

Tarkistus 292
Salvatore Tatarella

Neuvoston kanta
LIITE I – 3.5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

3.5. Keraamisten tuotteiden valmistus 
polttamalla, erityisesti kattotiilet, tiilet, 
tulenkestävät rakennuskivet, laatat, 
hiekkakivi tai posliini, kun 
tuotantokapasiteetti ylittää 75 tonnia 

3.5. Keraamisten tuotteiden valmistus 
polttamalla, erityisesti kattotiilet, tiilet, 
tulenkestävät rakennuskivet, laatat, 
hiekkakivi tai posliini, kun 
tuotantokapasiteetti ylittää 75 tonnia 



AM\810395FI.doc 7/45 PE440.003v01-00

FI

päivässä; ja/ tai uunikapasiteetti ylittää 
4 m3 ja lastauskapasiteetti ylittää 
300 kg/m3 uunia kohden.

päivässä ja uunikapasiteetti ylittää 4 m3 ja 
lastauskapasiteetti ylittää 300 kg/m3 uunia 
kohden.

Or. it

Perustelu

Neuvoston sanamuoto luo samaa hämmennystä ja epävarmuutta kuin nykyinen direktiivi, sillä 
siinä ei sanota, ovatko kaksi soveltamisalaa määrittävää kriteeriä vaihtoehtoisia vai toisiaan 
täydentäviä.

Tarkistus 293
Miroslav Ouzký

Neuvoston kanta
LIITE I – 5.3 kohta – a alakohta – johdanto-osa

Neuvoston kanta Tarkistus

a) Muiden jätteiden kuin vaarallisten 
jätteiden loppukäsittely, kun kapasiteetti 
ylittää 50 tonnia päivässä, mukaan luettuna 
yksi tai useampi seuraavista toiminnoista ja 
lukuun ottamatta yhdyskuntajätevesien 
käsittelystä 21 päivänä toukokuuta 1991 
annettuun direktiiviin 91/271/ETY1

kuuluvia toimintoja:

a) Muiden jätteiden kuin vaarallisten 
jätteiden loppukäsittely, kun kapasiteetti 
ylittää 50 kuivatonnia päivässä, mukaan 
luettuna yksi tai useampi seuraavista 
toiminnoista ja lukuun ottamatta 
yhdyskuntajätevesien käsittelystä 
21 päivänä toukokuuta 1991 annettuun 
direktiiviin 91/271/ETY kuuluvia 
toimintoja:

Or. en

Tarkistus 294
Miroslav Ouzký

Neuvoston kanta
LIITE I – 5.3 kohta – b alakohta– johdanto-osa

Neuvoston kanta Tarkistus

b) vaarattoman jätteen hyödyntäminen tai 
hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 
yhdistelmä, kun kapasiteetti ylittää 
75 tonnia päivässä, mukaan luettuna yksi 
tai useampi seuraavista toiminnoista ja 

b) vaarattoman jätteen hyödyntäminen tai 
hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 
yhdistelmä, kun kapasiteetti ylittää 
75 kuivatonnia päivässä, mukaan luettuna 
yksi tai useampi seuraavista toiminnoista ja 



PE440.003v01-00 8/45 AM\810395FI.doc

FI

lukuun ottamatta direktiiviin 91/271/ETY 
kuuluvia toimintoja:

lukuun ottamatta direktiiviin 91/271/ETY 
kuuluvia toimintoja:

Or. en

Tarkistus 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston kanta
LIITE I – 5.3 kohta – b alakohta – johdanto-osa

Neuvoston kanta Tarkistus

b) vaarattoman jätteen hyödyntäminen tai 
hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 
yhdistelmä, kun kapasiteetti ylittää 
75 tonnia päivässä, mukaan luettuna yksi 
tai useampi seuraavista toiminnoista ja 
lukuun ottamatta direktiiviin 91/271/ETY 
kuuluvia toimintoja:

b) vaarattoman jätteen hyödyntäminen tai 
hyödyntämisen ja loppukäsittelyn 
yhdistelmä, kun kapasiteetti ylittää 
50 tonnia päivässä, mukaan luettuna yksi 
tai useampi seuraavista toiminnoista ja 
lukuun ottamatta direktiiviin 91/271/ETY 
kuuluvia toimintoja:

Or. en

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksessa esitetty raja-arvo.

Tarkistus 296
Miroslav Ouzký

Neuvoston kanta
LIITE I – 5.3 kohta – b alakohta – i alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

i) biologinen käsittely, Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 297
Miroslav Ouzký

Neuvoston kanta
LIITE I – 5.3 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos ainoa jätteidenkäsittelytoiminto on 
anaerobinen käsittely (mädätys), tämän 
toiminnon kapasiteettia koskeva raja-arvo 
on 100 tonnia päivässä.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston kanta
LIITE I – 5.3 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Jos ainoa jätteidenkäsittelytoiminto on 
anaerobinen käsittely (mädätys), tämän 
toiminnon kapasiteettia koskeva raja-arvo 
on 100 tonnia päivässä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksessa esitetty raja-arvo.

Tarkistus 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Neuvoston kanta
LIITE I – 6.6 kohta – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) kun siipikarjapaikkoja on yli 40 000 a) kun siipikarjapaikkoja on yli 40 000, 
viiriäisiä lukuun ottamatta;
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Or. fr

Perustelu

Direktiivissä viiriäinen (0,25 kg) sisällytetään siipikarjaan eli se rinnastetaan kanojen (2 kg) 
tai kalkkunoiden (10 kg) kasvatukseen, vaikka itse asiassa sen ympäristövaikutus on paljon 
vähäisempi. Tästä syystä on erittäin tärkeää ottaa huomioon viiriäisten kasvatuksen 
erityisluonne verrattuna muun siipikarjan kasvatukseen. On suhteetonta soveltaa direktiiviä 
viiriäisten kasvatukseen eikä sitä voida perustella ympäristösyistä. Jos eroavaisuuksia ei oteta 
huomioon, on olemassa vaara, että viiriäisten kasvatus häviää Euroopasta, mikä merkitsisi 
satojen työpaikkojen menetystä.

Tarkistus 300
Inés Ayala Sender

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 2 kohta – taulukko – sarake "Nestemäiset polttoaineet" –
huomautukset 1 ja 2 (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Nestemäiset polttoaineet Nestemäiset polttoaineet
350 3501

250 2502

200 200
1 lukuun ottamatta syrjäisiä alueita, joilla 
sovelletaan raja-arvoa 850 mg/Nm3.
2 lukuun ottamatta syrjäisiä alueita, joilla 
sovelletaan raja-arvoa 850–250
mg/Nm3(lineaarinen vähennys).

Or. en

Tarkistus 301
Thomas Ulmer

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 2 kohta – 1 a kohta (uusi) (taulukon jälkeen)

Neuvoston kanta Tarkistus

Polttolaitokset, joissa poltetaan kiinteitä 
polttoaineita ja joille myönnettiin lupa 
ennen 27 päivää marraskuuta 2002 tai 
joiden toiminnanharjoittaja oli 
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toimittanut täydellisen lupahakemuksen 
ennen tuota ajankohtaa edellyttäen, että 
laitos aloitti toimintansa 27 päivään 
marraskuuta 2003 mennessä 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 
...*, voidaan vapauttaa päästörajojen 
noudattamisesta edellisessä taulukossa
tarkoitetun rikkidioksidin osalta.    
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
*EYVL: 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 302
Oreste Rossi

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Kiinteitä polttoaineita käyttäviin 
polttolaitoksiin, joille myönnettiin lupa 
ennen 27 päivää marraskuuta 2002 tai 
joiden toiminnanharjoittajat olivat 
toimittaneet täydellisen lupahakemuksen 

2. Kiinteitä polttoaineita käyttäviin 
polttolaitoksiin, joille myönnettiin lupa 
ennen 27 päivää marraskuuta 2002 tai 
joiden toiminnanharjoittajat olivat
toimittaneet täydellisen lupahakemuksen 
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ennen mainittua päivää, edellyttäen että 
laitoksen toiminta käynnistyi viimeistään 
27 päivänä marraskuuta 2003, ja joiden 
toiminta-aika ei ylitä 1 500 käyttötuntia 
vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva 
keskiarvo), sovelletaan rikkidioksidin 
osalta päästöjen raja-arvoa 800 mg/Nm3.

ennen mainittua päivää, edellyttäen että 
laitoksen toiminta käynnistyi viimeistään 
27 päivänä marraskuuta 2003, ja joiden 
toiminta-aika ei ylitä 3 000 käyttötuntia 
vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva 
keskiarvo), sovelletaan rikkidioksidin 
osalta päästöjen raja-arvoa 800 mg/Nm3.

Or. it

(Tarkistuksen 6 mukainen.)

Tarkistus 303
Oreste Rossi

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 2 kohta – 3 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Nestemäisiä polttoaineita käyttäviin 
polttolaitoksiin, joille myönnettiin lupa 
ennen 27 päivää marraskuuta 2002 tai 
joiden toiminnanharjoittajat olivat 
toimittaneet täydellisen lupahakemuksen 
ennen mainittua päivää, edellyttäen että 
laitoksen toiminta käynnistyi viimeistään 
27 päivänä marraskuuta 2003, ja joiden 
toiminta-aika ei ylitä 1 500 käyttötuntia 
vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva 
keskiarvo), sovelletaan rikkidioksidin 
osalta päästöjen raja-arvoa 850 mg/Nm3, 
kun on kyse laitoksista, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on enintään 
300 MWth, ja 400 mg/Nm3, kun on kyse 
laitoksista, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho ylittää 300 MWth.

Nestemäisiä polttoaineita käyttäviin 
polttolaitoksiin, joille myönnettiin lupa 
ennen 27 päivää marraskuuta 2002 tai 
joiden toiminnanharjoittajat olivat 
toimittaneet täydellisen lupahakemuksen 
ennen mainittua päivää, edellyttäen että 
laitoksen toiminta käynnistyi viimeistään 
27 päivänä marraskuuta 2003, ja joiden 
toiminta-aika ei ylitä 3 000 käyttötuntia 
vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva 
keskiarvo), sovelletaan rikkidioksidin 
osalta päästöjen raja-arvoa 850 mg/Nm3, 
kun on kyse laitoksista, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on enintään 
300 MWth, ja 400 mg/Nm3, kun on kyse 
laitoksista, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho ylittää 300 MWth.

Or. it

(Tarkistuksen 6 mukainen.)
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Tarkistus 304
Oreste Rossi

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 2 kohta – 4 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Sellaiseen polttolaitoksen osaan, joka 
päästää savukaasunsa ilmaan yhteisessä 
piipussa olevan yhden tai useamman 
erillisen hormin kautta ja jonka toiminta-
aika ei ylitä 1500:aa käyttötuntia vuodessa 
(viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), 
voidaan soveltaa kahdessa edellisessä 
kohdassa suhteessa koko polttolaitoksen 
nimelliseen kokonaislämpötehoon 
vahvistettuja päästöjen raja-arvoja. Tällöin 
kunkin hormin päästöjä on tarkkailtava 
erikseen.

Sellaiseen polttolaitoksen osaan, joka 
päästää savukaasunsa ilmaan yhteisessä 
piipussa olevan yhden tai useamman 
erillisen hormin kautta ja jonka toiminta-
aika ei ylitä 3 000:aa käyttötuntia vuodessa 
(viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), 
voidaan soveltaa kahdessa edellisessä 
kohdassa suhteessa koko polttolaitoksen 
nimelliseen kokonaislämpötehoon 
vahvistettuja päästöjen raja-arvoja. Tällöin 
kunkin hormin päästöjä on tarkkailtava 
erikseen.

Or. it

(Tarkistuksen 6 mukainen.)

Tarkistus 305
Antonio Masip Hidalgo

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Polttolaitokseen, 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, ja 
jonka vuosittainen käyttötuntien määrä ei 
ylitä 1 500 käyttötuntia vuodessa viiden 
vuoden jakson liukuvana keskiarvona, 
sovelletaan rikkidioksidin osalta 
päästöraja-arvoa 1 000 mg/Nm3.  
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Or. en

Tarkistus 306
Antonio Masip Hidalgo

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Polttolaitokseen, 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, ja 
jonka vuosittainen käyttötuntien määrä ei 
ylitä 1 500 käyttötuntia vuodessa viiden 
vuoden jakson liukuvana keskiarvona, 
sovelletaan rikkidioksidin osalta 
päästöraja-arvoa 1 000 mg/Nm3.  

Or. en

Tarkistus 307
Inés Ayala Sender

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 4 kohta – taulukko – sarake "Nestemäiset polttoaineet" – huomautus 
1 a (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Nestemäiset polttoaineet Nestemäiset polttoaineet
450 450

200 (1) 200 1 1a

150 (1) 150 1 1a

(1a) lukuun ottamatta syrjäisiä alueita, 
joilla sovelletaan raja-arvoa 450 mg/Nm3.

Or. en
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Tarkistus 308
Oreste Rossi

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 4 kohta – 3 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttäviin polttolaitoksiin, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho ei ylitä 
500 MW ja joille myönnettiin lupa ennen 
27 päivää marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittajat olivat toimittaneet 
täydellisen lupahakemuksen ennen 
mainittua päivää, edellyttäen että laitoksen 
toiminta käynnistyi viimeistään 27 päivänä 
marraskuuta 2003, ja joiden toiminta-aika 
ei ylitä 1 500 käyttötuntia vuodessa (viiden 
vuoden jakson liukuva keskiarvo), 
sovelletaan NOx-päästöjen raja-arvoa 
450 mg/Nm3.

Kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttäviin polttolaitoksiin, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho ei ylitä 
500 MW ja joille myönnettiin lupa ennen 
27 päivää marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittajat olivat toimittaneet 
täydellisen lupahakemuksen ennen 
mainittua päivää, edellyttäen että laitoksen 
toiminta käynnistyi viimeistään 27 päivänä 
marraskuuta 2003, ja joiden toiminta-aika 
ei ylitä 3 000 käyttötuntia vuodessa (viiden 
vuoden jakson liukuva keskiarvo), 
sovelletaan NOx-päästöjen raja-arvoa 
450 mg/Nm3.

Or. it

(Tarkistuksen 6 mukainen.)

Tarkistus 309
Inés Ayala Sender

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 4 kohta – 3 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttäviin polttolaitoksiin, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho ei ylitä 
500 MW ja joille myönnettiin lupa ennen 
27 päivää marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittajat olivat toimittaneet 
täydellisen lupahakemuksen ennen 
mainittua päivää, edellyttäen että laitoksen 
toiminta käynnistyi viimeistään 27 päivänä 
marraskuuta 2003, ja joiden toiminta-aika 

Kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita 
käyttäviin polttolaitoksiin, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho ei ylitä 
500 MW ja joille myönnettiin lupa ennen 
27 päivää marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittajat olivat toimittaneet 
täydellisen lupahakemuksen ennen 
mainittua päivää, edellyttäen että laitoksen 
toiminta käynnistyi viimeistään 27 päivänä 
marraskuuta 2003, ja joiden toiminta-aika 
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ei ylitä 1 500 käyttötuntia vuodessa (viiden 
vuoden jakson liukuva keskiarvo), 
sovelletaan NOx-päästöjen raja-arvoa 
450 mg/Nm3.

ei ylitä 1 500 käyttötuntia vuodessa (viiden 
vuoden jakson liukuva keskiarvo), 
sovelletaan NOx-päästöjen raja-arvoa 
450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3 laitoksiin, 
jotka käyttävät kotimaisia kiinteitä 
polttoaineita, joiden haihtuva sisältö on 
alle 10 prosenttia).

Or. en

Tarkistus 310
Inés Ayala Sender

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 4 kohta – 4 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Kiinteitä polttoaineita käyttäviin 
polttolaitoksiin, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho ylittää 500 MW ja 
joille myönnettiin lupa ennen 1 päivää 
heinäkuuta 1987 ja joiden toiminta-aika ei 
ylitä 1 500 käyttötuntia vuodessa (viiden 
vuoden jakson liukuva keskiarvo), 
sovelletaan NOx-päästöjen raja-arvoa 
450 mg/Nm3. 

Kiinteitä polttoaineita käyttäviin 
polttolaitoksiin, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho ylittää 500 MW ja 
joille myönnettiin lupa ennen 1 päivää 
heinäkuuta 1987 ja joiden toiminta-aika ei 
ylitä 1 500 käyttötuntia vuodessa (viiden 
vuoden jakson liukuva keskiarvo), 
sovelletaan NOx-päästöjen raja-arvoa 
450 mg/Nm3 (900 mg/Nm3 laitoksiin, 
jotka käyttävät kotimaisia kiinteitä 
polttoaineita, joiden haihtuva sisältö on 
alle 10 prosenttia).

Or. en

Tarkistus 311
Oreste Rossi

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 4 kohta – 5 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Nestemäisiä polttoaineita käyttäviin 
polttolaitoksiin, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho ylittää 500 MW ja 

Nestemäisiä polttoaineita käyttäviin 
polttolaitoksiin, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho ylittää 500 MW ja 
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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 joiden toiminta-aika 
ei ylitä 1 500:aa käyttötuntia vuodessa 
(viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), 
sovelletaan NOx-päästöjen raja-arvoa 
400 mg/Nm3.

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 joiden toiminta-aika 
ei ylitä 3 000:aa käyttötuntia vuodessa 
(viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), 
sovelletaan NOx-päästöjen raja-arvoa 
400 mg/Nm3.

Or. it

(Tarkistuksen 6 mukainen.)

Tarkistus 312
Oreste Rossi

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 4 kohta – 6 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Sellaiseen polttolaitoksen osaan, joka 
päästää savukaasunsa ilmaan yhteisessä 
piipussa olevan yhden tai useamman 
erillisen hormin kautta ja jonka toiminta-
aika ei ylitä 1 500:aa käyttötuntia vuodessa 
(viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), 
voidaan soveltaa kolmessa edellisessä 
kohdassa suhteessa koko polttolaitoksen 
nimelliseen kokonaislämpötehoon 
vahvistettuja päästöjen raja-arvoja. Tällöin 
kunkin hormin päästöjä on tarkkailtava 
erikseen.

Sellaiseen polttolaitoksen osaan, joka 
päästää savukaasunsa ilmaan yhteisessä 
piipussa olevan yhden tai useamman 
erillisen hormin kautta ja jonka toiminta-
aika ei ylitä 3 000:aa käyttötuntia vuodessa 
(viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), 
voidaan soveltaa kolmessa edellisessä 
kohdassa suhteessa koko polttolaitoksen 
nimelliseen kokonaislämpötehoon 
vahvistettuja päästöjen raja-arvoja. Tällöin 
kunkin hormin päästöjä on tarkkailtava 
erikseen.

Or. it

(Tarkistuksen 6 mukainen.)
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Tarkistus 313
Oreste Rossi

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 4 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

Kotimaisia kiinteitä polttoaineita 
käyttäviin polttolaitoksiin, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho ei ylitä 
300 MW, sovelletaan NOx-päästöjen 
osalta raja-arvoa 400 mg/Nm3 

Or. xm

(Tarkistuksen 6 mukainen.)

Perustelu

Koska kotimaisia kiinteitä polttoaineita polttavien voimalaitosten kohdalla on poikkeus 
rikkidioksidipäästöjen raja-arvojen kohdalla, on poikkeus myönnettävä myös NOx-
päästörajoille ottaen huomioon, että tavallisesti kotimaisilla kiinteillä polttoaineilla on 
alhainen lämpöaste.

Tarkistus 314
Christa Klaß

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 5 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Kevyitä tai keskitisleitä nestemäisinä 
polttoaineina käyttäviin kaasuturbiineihin 
(mukaan luettuna kombilaitokset, CCGT), 
sovelletaan NOx-päästöjen osalta raja-
arvoa 90 mg/Nm3 ja CO-päästöjen osalta 
raja-arvoa 100 mg/Nm3.

Kevyitä tai keskitisleitä nestemäisinä 
polttoaineina käyttäviin kaasuturbiineihin 
(mukaan luettuna kombilaitokset, CCGT), 
sovelletaan NOx-päästöjen osalta raja-
arvoa 120 mg/Nm3 ja CO-päästöjen osalta 
raja-arvoa 100 mg/Nm3, jos niissä 
käytetään korvaavaa polttoainetta alle 
500 käyttötuntia vuodessa.

Or. de

Perustelu

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
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müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

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

Tarkistus 315
Christa Klaß

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 5 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Näitä päästöjen raja-arvoja ei sovelleta alle 
500 käyttötuntia vuodessa toiminnassa 
oleviin hätätarkoituksessa käytettäviin 
kaasuturbiineihin. Tällaisten laitosten 
käyttäjien on tilastoitava käyttötunnit.

Näitä päästöjen raja-arvoja ei sovelleta alle 
500 käyttötuntia vuodessa toiminnassa 
oleviin hätätarkoituksessa käytettäviin 
kaasuturbiineihin tai ainoastaan 
energiahankinnan huippukuormitusten 
aikana käytettäviin turbiineihin. 
Tällaisten laitosten käyttäjien on 
tilastoitava käyttötunnit.

Or. de

Perustelu

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 316
Thomas Ulmer

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 6 kohta – taulukko – otsikko

Neuvoston kanta Tarkistus

NOx-  ja CO-päästöjen (mg/Nm3) raja-
arvot kaasukäyttöisten polttolaitosten 
osalta:

Kaasukäyttöisiin polttolaitoksiin 
sovelletaan NOx-päästöjen osalta raja-
arvoa (mg/Nm3) :

Or. en

Perustelu

Olisi vältettävä äskettäin ehdotettua kaasukäyttöisten polttolaitosten CO-päästöjen 
päästöraja-arvon käyttöönottoa.  Toissijaisuusperiaatteen valossa CO-päästöihin olisi 
sovellettava pelkästään kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 317
Thomas Ulmer

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 6 kohta – taulukko – sarake "CO"

Neuvoston kanta Tarkistus

CO Poistetaan.
100
-
-
100
-
100

Or. en

Perustelu

Olisi vältettävä äskettäin ehdotettua kaasukäyttöisten polttolaitosten CO-päästöjen 
päästöraja-arvon käyttöönottoa.  Toissijaisuusperiaatteen valossa CO-päästöihin olisi 
sovellettava pelkästään kansallista lainsäädäntöä.
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Tarkistus 318
Thomas Ulmer

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 6 kohta – taulukko

Neuvoston kanta

6. NOx-  ja CO-päästöjen (mg/Nm3) raja-arvot kaasukäyttöisten polttolaitosten osalta:

NOx CO
Maakaasukäyttöiset polttolaitokset lukuun 
ottamatta kaasuturbiineja ja kaasumoottoreita 

100 100

Polttolaitokset, jotka käyttävät masuunikaasua, 
koksaamokaasua tai jalostamojakeiden 
kaasutuksesta saatuja lämpöarvoltaan vähäisiä 
kaasuja, lukuun ottamatta kaasuturbiineja ja 
kaasumoottoreita

200 (4) --

Polttolaitokset, jotka käyttävät muita kaasuja, 
lukuun ottamatta kaasuturbiineja ja 
kaasumoottoreita 

200 (4) --

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

50 (2)(3) 100

Kaasuturbiinit (myös kombilaitokset CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena muita kuin 
maakaasuja(4)

120 --

Kaasumoottorit 100 100

Parlamentin tarkistus
NOx CO

Maakaasukäyttöiset polttolaitokset, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho ei ylitä 
300 MW, lukuun ottamatta kaasuturbiineja ja 
kaasumoottoreita 

150 100

Polttolaitokset, jotka käyttävät masuunikaasua, 
koksaamokaasua tai jalostamojakeiden 
kaasutuksesta saatuja lämpöarvoltaan vähäisiä 
kaasuja, lukuun ottamatta kaasuturbiineja ja 
kaasumoottoreita

200 (4) --

Polttolaitokset, jotka käyttävät muita kaasuja, 
lukuun ottamatta kaasuturbiineja ja 
kaasumoottoreita 

200 (4) --

Kaasuturbiinit (myös kombilaitokset CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena maakaasua

50 (2)(3) 100

Kaasuturbiinit (myös kombilaitokset CCGT), 
jotka käyttävät polttoaineena muita kuin 

120 --
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maakaasuja
Kaasumoottorit 200 200

Or. en

Perustelu

NOx-päästöraja-arvojen olisi oltava saavutettavissa ilman, että ympäristöhyötyyn nähden 
aiheutuu suhteettoman suuria kustannuksia. Ehdotettuihin päästöraja-arvoihin ei olemassa 
olevien kattiloiden < 300 MW ja kaasumoottorien kohdalla voida päästä ainoastaan 
ensisijaisten toimien avulla, vaan olisi otettava käyttöön suhteettomia toissijaisia 
puhdistinlaitteita.

Tarkistus 319
Inés Ayala Sender

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 6 kohta – taulukko – 7 a rivi (uusi)

Parlamentin tarkistus

NOx CO

Lämpöarvoltaan vähäisiä terästeollisuuden 
prosessikaasuja ja maakaasua polttavat 
kaasumoottorit

200 -

Or. en

Tarkistus 320
Antonio Masip Hidalgo

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 6 kohta – huomautus 4 a (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

4 a) 200 mg/Nm3 lämpöarvoltaan 
vähäisiä terästeollisuuden 
prosessikaasuja ja maakaasua polttavien 
kaasumoottoreiden osalta.

Or. en
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Tarkistus 321
Thomas Ulmer

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 6 kohta – 2 alakohta (huomautusten jälkeen)

Neuvoston kanta Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Olisi vältettävä äskettäin ehdotettua kaasukäyttöisten polttolaitosten CO-päästöjen 
päästöraja-arvon käyttöönottoa.  Toissijaisuusperiaatteen valossa CO-päästöihin olisi 
sovellettava pelkästään kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 322
Thomas Ulmer

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 6 kohta – 3 alakohta (huomautusten jälkeen)

Neuvoston kanta Tarkistus

Kaasuturbiineihin (mukaan luettuna 
kombilaitokset, CCGT), joille myönnettiin 
lupa ennen 27 päivää marraskuuta 2002 tai 
joiden toiminnanharjoittajat olivat 
toimittaneet täydellisen lupahakemuksen 
ennen mainittua päivää, edellyttäen että 
laitoksen toiminta käynnistyi viimeistään 
27 päivänä marraskuuta 2003, ja joiden 
toiminta-aika ei ylitä 1 500:aa käyttö tuntia 
vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva 
keskiarvo), sovelletaan NOx-päästöjen 
osalta raja-arvoa 150 mg/Nm3, jos 
käytetään maakaasua, ja raja-arvoa 
200 mg/Nm3, jos käytetään muita kaasuja 

Kaasukäyttöisiin polttoaineyksiköihin, 
joille myönnettiin lupa ennen 27 päivää 
marraskuuta 2002 tai joiden 
toiminnanharjoittajat olivat toimittaneet 
täydellisen lupahakemuksen ennen 
mainittua päivää, edellyttäen että laitoksen 
toiminta käynnistyi viimeistään 27 päivänä 
marraskuuta 2003, ja joiden toiminta-aika 
ei ylitä 1 500:aa käyttö tuntia vuodessa 
(viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), 
sovelletaan NOx-päästöjen osalta raja-
arvoa 150 mg/Nm3, jos käytetään 
maakaasua, ja raja-arvoa 200 mg/Nm3, jos 
käytetään muita kaasuja tai nestemäisiä 
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tai nestemäisiä polttoaineita. polttoaineita.

Or. en

Perustelu

Jotta kaikkia laitos- ja polttoainetyyppejä kohdellaan yhtäläisesti, olemassa olevien 
kaasuturbiinien poikkeus olisi laajennettava koskemaan kaikkia kaasukäyttöisiä 
polttoaineyksiköitä, mukaan luettuina kattilat, kaasuturbiinit ja kaasumoottorit. Vastaavia 
poikkeuksia on suunnitteilla myös kiinteitä tai nestemäisiä polttoaineita käyttäville 
polttolaitoksille. 

Tarkistus 323
Oreste Rossi

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 6 kohta – 3 alakohta (huomautusten jälkeen)

Neuvoston kanta Tarkistus

Kaasuturbiineihin (mukaan luettuna 
kombilaitokset, CCGT), joille myönnettiin 
lupa ennen 27 päivää marraskuuta 2002 tai 
joiden toiminnanharjoittajat olivat 
toimittaneet täydellisen lupahakemuksen 
ennen mainittua päivää, edellyttäen että 
laitoksen toiminta käynnistyi viimeistään 
27 päivänä marraskuuta 2003, ja joiden 
toiminta-aika ei ylitä 1 500:aa käyttö tuntia 
vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva 
keskiarvo), sovelletaan NOx-päästöjen 
osalta raja-arvoa 150 mg/Nm3, jos 
käytetään maakaasua, ja raja-arvoa 
200 mg/Nm3, jos käytetään muita kaasuja 
tai nestemäisiä polttoaineita.

Kaasuturbiineihin (mukaan luettuna 
kombilaitokset, CCGT), joille myönnettiin 
lupa ennen 27 päivää marraskuuta 2002 tai 
joiden toiminnanharjoittajat olivat 
toimittaneet täydellisen lupahakemuksen 
ennen mainittua päivää, edellyttäen että 
laitoksen toiminta käynnistyi viimeistään 
27 päivänä marraskuuta 2003, ja joiden 
toiminta-aika ei ylitä 3 000:aa käyttö tuntia 
vuodessa (viiden vuoden jakson liukuva 
keskiarvo), sovelletaan NOx-päästöjen 
osalta raja-arvoa 150 mg/Nm3, jos 
käytetään maakaasua, ja raja-arvoa 
200 mg/Nm3, jos käytetään muita kaasuja 
tai nestemäisiä polttoaineita.

Or. it

(Tarkistuksen 6 mukainen.)
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Tarkistus 324
Oreste Rossi

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 6 kohta – 4 alakohta (huomautusten jälkeen)

Neuvoston kanta Tarkistus

Sellaiseen polttolaitoksen osaan, joka 
päästää savukaasunsa ilmaan yhteisessä 
piipussa olevan yhden tai useamman 
erillisen hormin kautta ja jonka toiminta-
aika ei ylitä 1500:aa käyttötuntia vuodessa 
(viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), 
voidaan soveltaa edellisessä kohdassa 
suhteessa koko polttolaitoksen nimelliseen 
kokonaislämpötehoon vahvistettuja 
päästöjen raja-arvoja. Tällöin kunkin 
hormin päästöjä on tarkkailtava erikseen.

Sellaiseen polttolaitoksen osaan, joka
päästää savukaasunsa ilmaan yhteisessä 
piipussa olevan yhden tai useamman 
erillisen hormin kautta ja jonka toiminta-
aika ei ylitä 3 000:aa käyttötuntia vuodessa 
(viiden vuoden jakson liukuva keskiarvo), 
voidaan soveltaa edellisessä kohdassa 
suhteessa koko polttolaitoksen nimelliseen 
kokonaislämpötehoon vahvistettuja 
päästöjen raja-arvoja. Tällöin kunkin 
hormin päästöjä on tarkkailtava erikseen.

Or. it

(Tarkistuksen 6 mukainen.)

Tarkistus 325
Thomas Ulmer

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 6 kohta – 5 alakohta (huomautusten jälkeen)

Neuvoston kanta Tarkistus

Tässä kohdassa vahvistettuja päästöjen 
raja-arvoja ei sovelleta alle 
500 käyttötuntia vuodessa toiminnassa 
oleviin hätätarkoituksessa käytettäviin 
kaasuturbiineihin ja kaasumoottoreihin. 
Tällaisten laitosten käyttäjien on 
tilastoitava käyttötunnit.

Näitä päästöjen raja-arvoja ei sovelleta alle 
500 käyttötuntia vuodessa toiminnassa 
oleviin kaasukäyttöisiin 
polttoaineyksiköihin. Tällaisten laitosten 
käyttäjien on tilastoitava käyttötunnit.

Or. en

Perustelu

500 käyttötunnin poikkeukseen olisi sisällytettävä kaikki kaasukäyttöiset laitostyypit ja niiden 
käyttötavat. "Hätätarkoituskäyttöä" olisi vältettävä johtuen mahdollisesti eriävästä 
tulkinnasta eri jäsenvaltioissa.
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Tarkistus 326
Oreste Rossi

Neuvoston kanta
LIITE V – 1 osa – 6 kohta – 5 a alakohta (uusi) (huomautusten jälkeen)

Neuvoston kanta Tarkistus

Kaasumaisia polttoaineita käyttäviin 
polttolaitoksiin, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho ei ylitä 500 MW ja 
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 joiden 
toiminta-aika ei ylitä 3 000:aa 
käyttötuntia vuodessa (viiden vuoden 
jakson liukuva keskiarvo), sovelletaan 
NOx-päästöjen raja-arvoa 200 mg/Nm3.

Or. it

(Tarkistuksen 6 mukainen.)

Perustelu

Tässä direktiivissä ei ole otettu huomioon  kaasumaisia polttoaineita käyttäviä voimalaitoksia 
tai laitoksia, jotka toimivat huippukuormitustuotantoa varten. Tämä puute voidaan korjaa 
lisäämällä kyseinen osa.

Tarkistus 327
Christa Klaß

Neuvoston kanta
LIITE V – 2 osa – 5 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Kevyitä tai keskitisleitä nestemäisinä 
polttoaineina käyttäviin kaasuturbiineihin 
(mukaan luettuna kombilaitokset, CCGT), 
sovelletaan NOx-päästöjen osalta raja-

Kevyitä tai keskitisleitä nestemäisinä 
polttoaineina käyttäviin kaasuturbiineihin 
(mukaan luettuna kombilaitokset, CCGT), 
sovelletaan NOx-päästöjen osalta raja-
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arvoa 50 mg/Nm3 ja CO-päästöjen osalta 
raja-arvoa 100 mg/Nm3.

arvoa 120 mg/Nm3 ja CO-päästöjen osalta 
raja-arvoa 100 mg/Nm3, jos niissä 
käytetään korvaavaa polttoainetta alle 
500 käyttötuntia vuodessa.

Or. de

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.

Tarkistus 328
Christa Klaß

Neuvoston kanta
LIITE V – 2 osa – 5 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Näitä päästöjen raja-arvoja ei sovelleta alle 
500 käyttötuntia vuodessa toiminnassa 
oleviin hätätarkoituksessa käytettäviin 
kaasuturbiineihin. Tällaisten laitosten 
käyttäjien on tilastoitava käyttötunnit.

Näitä päästöjen raja-arvoja ei sovelleta alle 
500 käyttötuntia vuodessa toiminnassa 
oleviin hätätarkoituksessa käytettäviin 
kaasuturbiineihin tai ainoastaan 
energiahankinnan huippukuormitusten 
aikana käytettäviin turbiineihin. 
Tällaisten laitosten käyttäjien on 
tilastoitava käyttötunnit.

Or. de

Perustelu

Ks. liitteeseen V – 2 osa – 5 kohta – 1 alakohta tehdyn tarkistuksen perustelut.  
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Tarkistus 329
Thomas Ulmer

Neuvoston kanta
LIITE V – 2 osa – 6 kohta – taulukko – otsikko ja sarake "CO"

Neuvoston kanta Tarkistus

6. NOx- ja CO-päästöjen (mg/Nm3) raja-
arvot kaasukäyttöisten polttolaitosten 
osalta:

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

CO
100
100
100

Or. en

Perustelu

Olisi vältettävä äskettäin ehdotettua kaasukäyttöisten polttolaitosten CO-päästöjen 
päästöraja-arvon käyttöönottoa.  Toissijaisuusperiaatteen valossa CO-päästöihin olisi 
sovellettava pelkästään kansallista lainsäädäntöä.

Tarkistus 330
Thomas Ulmer

Neuvoston kanta
LIITE V – 2 osa – 6 kohta – taulukko

Neuvoston kanta

NOx CO

Muut polttolaitokset kuin kaasuturbiinit ja 
kaasumoottorit 

100 100

Kaasuturbiinit (myös CCGT) 50 (1) 100
Kaasumoottorit 75 100

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

Parlamentin tarkistus
NOx

(1) CO
Muut polttolaitokset kuin kaasuturbiinit ja 150 100
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kaasumoottorit, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho ei ylitä 300 MW
Maakaasukäyttöiset polttolaitokset, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho ylittää 300 
MW, lukuun ottamatta kaasuturbiineja ja 
kaasumoottoreita

100 100

Kaasuturbiinit (myös CCGT) 50 100
Kaasumoottorit 200 200
Huomautukset
(1) Kaasuturbiinien osalta, joiden hyötysuhde on yli 35% ISO-olosuhteissa, NOx-päästöjen 
raja-arvo on 50x*η/35, jossa η on kaasuturbiinin hyötysuhde prosentteina (ISO-olosuhteissa).

Or. en

Perustelu

NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing 
disproportionately high cost compared to the environmental benefit. The proposed ELVs for 
existing boilers < 300 MW and gas engines cannot be complied with using only primary 
measures, but would require the introduction of disproportionate secondary abatement 
equipment. In contrast to existing plant requirements (see part 1), the requirements for new 
gas turbines do not differentiate into different ELVs for CHP, CCGT or mechanical drives. As 
a consequence, the efficiency correction factor shall be applicable to all types of gas turbines.

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

Tarkistus 331
Thomas Ulmer

Neuvoston kanta
LIITE V – 2 osa – 6 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ks. liitteeseen V – 2 osa – 6 kohta – taulukko – otsikko ja sarake "CO" tehdyn tarkistuksen 
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perustelut.

Tarkistus 332
Thomas Ulmer

Neuvoston kanta
LIITE V – 2 osa – 6 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Ks. liitteeseen V – 2 osa – 6 kohta – taulukko tehdyn tarkistuksen perustelut.  

Tarkistus 333
Thomas Ulmer

Neuvoston kanta
LIITE V – 2 osa – 6 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Tässä kohdassa vahvistettuja päästöjen 
raja-arvoja ei sovelleta alle 
500 käyttötuntia vuodessa toiminnassa 
oleviin hätätarkoituksessa käytettäviin 
kaasuturbiineihin ja kaasumoottoreihin. 
Tällaisten laitosten käyttäjien on 
tilastoitava käyttötunnit.

Näitä päästöjen raja-arvoja ei sovelleta alle 
500 käyttötuntia vuodessa toiminnassa 
oleviin kaasukäyttöisiin 
polttoaineyksiköihin. Tällaisten laitosten 
käyttäjien on tilastoitava käyttötunnit.

Or. en

Perustelu

Ks. liitteeseen V – 2 osa – 6 kohta – taulukko tehdyn tarkistuksen perustelut.  



AM\810395FI.doc 31/45 PE440.003v01-00

FI

Tarkistus 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston kanta
LIITE V – 3 osa – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Savukaasujen SO2-, NOx- ja 
hiukkaspitoisuudet on mitattava jatkuvasti 
kaikissa nimelliseltä 
kokonaislämpöteholtaan vähintään 
100 MW:n polttolaitoksissa.

1. Savukaasujen SO2-, NOx-, CO- ja 
hiukkaspitoisuudet on mitattava jatkuvasti 
kaikissa mitatulta kokonaislämpöteholtaan 
vähintään 100 MW:n polttolaitoksissa.

Savukaasujen CO-pitoisuus on mitattava 
jatkuvasti kussakin kaasumaisia 
polttoaineita käyttävässä, nimelliseltä 
kokonaislämpöteholtaan vähintään 
100 MW:n polttolaitoksessa. 

Or. en

Perustelu

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 76.

Tarkistus 335
Åsa Westlund

Neuvoston kanta
LIITE V – 4 osa – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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

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

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

a) yksikään vahvistettu päivittäinen
keskiarvo ei ylitä 1 ja 2 osassa 
vahvistettuja asiaan kuuluvia päästöjen 
raja-arvoja;
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b) yksikään vahvistettu päiväkohtainen 
keskiarvo ei ole yli 110 prosenttia 1 ja 
2 osassa vahvistetuista asiaan kuuluvista 
päästöjen raja-arvoista;

c) jos polttolaitoksissa on ainoastaan 
hiiltä käyttäviä kattiloita, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on alle 
50 MW, yksikään vahvistettu 
päiväkohtainen keskiarvo ei ole yli 
150 prosenttia 1 ja 2 osassa vahvistetuista 
asiaan kuuluvista päästöjen raja-arvoista.

d) 95 prosenttia kaikista vuoden aikana 
vahvistetuista tuntikohtaisista keskiarvoista 
ei ole yli 200 prosenttia 1 ja 2 osassa 
vahvistetuista asiaan kuuluvista päästöjen 
raja-arvoista.

b) 95 prosenttia kaikista vuoden aikana 
vahvistetuista tuntikohtaisista keskiarvoista 
ei ole yli 200 prosenttia 1 ja 2 osassa 
vahvistetuista asiaan kuuluvista päästöjen 
raja-arvoista.

Vahvistetut keskiarvot määritetään 3 osan 
10 kohdan mukaisesti.

Vahvistetut keskiarvot määritetään 3 osan 
10 kohdan mukaisesti.

Keskimääräisiä päästöarvoja laskettaessa 
ei oteta huomioon 30 artiklan 5 ja 
6 kohdassa ja 37 artiklassa tarkoitettuina 
ajanjaksoina eikä käynnistyksen tai 
alasajon yhteydessä mitattuja arvoja.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 77. Siinä missä BREF-asiakirjassa 
asetettujen parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden mukaiset tasot on ilmoitettu 
päivittäisinä keskiarvoina, on liitteessä V vahvistetut päästöraja-arvot saavutettava 
kuukausittain. Lisäksi päiväkohtainen keskiarvo ei saa olla yli 110 prosenttia päästöraja-
arvosta ja 95 prosenttia vuoden aikana vahvistettujen päästöjen tuntikohtaisista keskiarvoista 
ei saa olla yli kaksinkertaisia päästöraja-arvoihin verrattuina. Komission ehdotuksessa ei 
tehdä eroa ennen vuotta 2016 ja vuoden 2016 jälkeen käyttöön otettujen laitosten välillä. 
Samalla kun samat noudattamista koskevat säännöt pidetään voimassa niin uusille kuin 
nykyisillekin laitoksille, on tarpeen yhdenmukaistaa ne BREF-asiakirjassa esitettyjen parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien, päivittäisiin, ei kuukausittaisiin keskiarvoihin 
perustuvien johtopäätösten kanssa.
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Tarkistus 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston kanta
LIITE V – 4 osa – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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

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

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

a) yksikään vahvistettu päivittäinen
keskiarvo ei ylitä 1 ja 2 osassa 
vahvistettuja asiaan kuuluvia päästöjen 
raja-arvoja;

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

b) 95 prosenttia kaikista vuoden aikana 
vahvistetuista tuntikohtaisista keskiarvoista 
ei ole yli 200 prosenttia 1 ja 2 osassa 
vahvistetuista asiaan kuuluvista päästöjen 
raja-arvoista.

Or. en

Perustelu

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 77.
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Tarkistus 337
Sirpa Pietikäinen

Neuvoston kanta
LIITE V – 4 osa – 1 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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

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

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

a)  yksikään vahvistettu päivittäinen
keskiarvo ei ylitä 1 ja 2 osassa 
vahvistettuja asiaan kuuluvia päästöjen 
raja-arvoja; ja;

b) yksikään vahvistettu päiväkohtainen 
keskiarvo ei ole yli 110 prosenttia 1 ja 
2 osassa vahvistetuista asiaan kuuluvista 
päästöjen raja-arvoista;

c) jos polttolaitoksissa on ainoastaan 
hiiltä käyttäviä kattiloita, joiden 
nimellinen kokonaislämpöteho on alle 
50 MW, yksikään vahvistettu 
päiväkohtainen keskiarvo ei ole yli 
150 prosenttia 1 ja 2 osassa vahvistetuista 
asiaan kuuluvista päästöjen raja-arvoista.

d) 95 prosenttia kaikista vuoden aikana 
vahvistetuista tuntikohtaisista keskiarvoista 
ei ole yli 200 prosenttia 1 ja 2 osassa 
vahvistetuista asiaan kuuluvista päästöjen 
raja-arvoista.

b) 95 prosenttia kaikista vuoden aikana 
vahvistetuista tuntikohtaisista keskiarvoista 
ei ole yli 200 prosenttia 1 ja 2 osassa 
vahvistetuista asiaan kuuluvista päästöjen 
raja-arvoista.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 77. Siinä missä BREF-asiakirjassa 
asetettujen parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden mukaiset tasot on ilmoitettu 
päivittäisinä keskiarvoina, on liitteessä V vahvistetut päästöraja-arvot saavutettava 
kuukausittain. Lisäksi päiväkohtainen keskiarvo ei saa olla yli 110 prosenttia päästöraja-
arvosta ja 95 prosenttia vuoden aikana vahvistettujen päästöjen tuntikohtaisista keskiarvoista 
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ei saa olla yli kaksinkertaisia päästöraja-arvoihin verrattuina. Komission ehdotuksessa ei 
tehdä eroa ennen vuotta 2016 ja vuoden 2016 jälkeen käyttöön otettujen laitosten välillä. 
Samalla kun samat noudattamista koskevat säännöt pidetään voimassa niin uusille kuin 
nykyisillekin laitoksille, on tarpeen yhdenmukaistaa ne BREF-asiakirjassa esitettyjen parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien, päivittäisiin, ei kuukausittaisiin keskiarvoihin 
perustuvien johtopäätösten kanssa.

Tarkistus 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston kanta
LIITE V – 5 osa

Neuvoston kanta Tarkistus

5 osa Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan neuvoston esittämä uusi 5 osa, joka liittyy 31 artiklaan.

Tarkistus 339
Åsa Westlund

Neuvoston kanta
LIITE V – 5 osa – taulukko 1

Neuvoston kanta
1. Edellä 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen polttolaitosten rikinpoiston vähimmäisaste

Rikinpoiston vähimmäisasteNimelli-
nen 
kokonais-
lämpöteho 
(MW)

Polttolaitokset, joille on myönnetty lupa ennen 
27.11.2002 tai joiden toiminnanharjoittajat ovat 
toimittaneet täydellisen lupahakemuksen ennen 

mainittua päivää, edellyttäen että laitoksen 
toiminta on käynnistynyt viimeistään 27.11.2003

Muut laitokset

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %
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> 300 96 % (1) 96 %

Huomautukset

(1) Öljyliusketta polttavien polttolaitosten rikinpoiston vähimmäisaste on 95 prosenttia.

Tarkistus
1.  Edellä 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen polttolaitosten rikinpoiston vähimmäisaste ja 
suurin sallittu päästöraja-arvo

Rikinpoiston vähimmäisaste ja suurin sallittu päästöraja-arvoNimelli-
nen 
kokonais-
lämpöteho 
(MW)

Polttolaitokset, joille on myönnetty lupa ennen 
27.11.2002 tai joiden toiminnanharjoittajat ovat 
toimittaneet täydellisen lupahakemuksen ennen 

mainittua päivää, edellyttäen että laitoksen 
toiminta on käynnistynyt viimeistään 27.11.2003

Muut laitokset

50-100 80 % 650 mg/Nm3:n suurinta sallittua 
päästöraja-arvoa soveltaen

92 % 600 
mg/Nm3:n 
suurinta 
sallittua 

päästöraja-
arvoa 

soveltaen

100-300 90 % 450mg/Nm3:n suurinta sallittua 
päästöraja-arvoa soveltaen

92 % 400 
mg/Nm3:n 
suurinta 
sallittua 

päästöraja-
arvoa 

soveltaen

> 300 96 % 450mg/Nm3:n suurinta sallittua 
päästöraja-arvoa soveltaen (1) 

96 % 400 
mg/Nm3:n 
suurinta 
sallittua 

päästöraja-
arvoa 

soveltaen

Huomautukset

(1) Öljyliusketta polttavien polttolaitosten rikinpoiston vähimmäisaste on 95 prosenttia 
450 mg/Nm3:n suurinta sallittua päästöraja-arvoa soveltaen.
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Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämiä uusia poikkeuksia.
Suuret polttolaitokset, jotka käyttävät korkean rikkipitoisuuden omaavia kiinteitä polttoaineita 
(esim. ruskohiili), ovat Euroopan rikkipäästöjen suurimpia aiheuttajia. Ympäristön 
turvaamiseksi on varmistettava, että enimmäisrikinpoistoasteisiin sovelletaan ainakin näitä 
alhaisen rikkipitoisuuden polttoaineisiin sovellettaviin päästöraja-arvoihin vähemmän 
kunnianhimoisia päästöraja-arvoja. 

Tarkistus 340
Inés Ayala Sender

Neuvoston kanta
LIITE V – 5 osa – taulukko 1 – huomautus 1 a (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a) Ennen 1 päivää heinäkuuta 1987 
toimintaluvan saaneilla laitoksilla, joihin 
on asennettu kaasuvirtojen rikinpoisto 
ennen vuotta 2000 ja joihin on myös 
asennettu direktiivin 2001/80 mukainen 
tekniikka ennen 1 päivää tammikuuta 
2008, rikinpoiston vähimmäisaste on 
93 prosenttia.

Or. en

Tarkistus 341
Åsa Westlund

Neuvoston kanta
LIITE V – 5 osa – taulukko 2

Neuvoston kanta
2. Edellä 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen polttolaitosten rikinpoiston vähimmäisaste

Nimellinen kokonaislämpöteho (MW) Rikinpoiston vähimmäisaste

50–100 93 %

100–300 93 %
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> 300 97 %

Tarkistus
2. Edellä 30 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen polttolaitosten rikinpoiston vähimmäisaste ja 

suurin sallittu päästöraja-arvo
Nimellinen kokonaislämpöteho (MW) Rikinpoiston vähimmäisaste

50–100 93 % 600 mg/Nm3:n suurinta sallittua 
päästöraja-arvoa soveltaen

100–300 93 % 400 mg/Nm3:n suurinta sallittua 
päästöraja-arvoa soveltaen

> 300 97 % 400 mg/Nm3:n suurinta sallittua 
päästöraja-arvoa soveltaen

Or. en

Perustelu

Ks. liitteeseen V – 5 osa – 5 kohta – taulukko 1 tehdyn tarkistuksen perustelut. 

Tarkistus 342
Åsa Westlund

Neuvoston kanta
LIITE V – 6 osa

Neuvoston kanta Tarkistus

Tämän liitteen 5 osassa vahvistettuja 
rikinpoiston vähimmäisasteita sovelletaan 
kuukausittaisena keskiraja-arvona.

Tämän liitteen 5 osassa vahvistettuja 
rikinpoiston vähimmäisasteita sovelletaan 
päivittäisenä keskiraja-arvona.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta poikkeusta. Siinä missä BREF-
asiakirjassa asetettujen parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden mukaiset tasot on 
ilmoitettu päivittäisinä keskiarvoina, on liitteessä V vahvistetut päästöraja-arvot saavutettava 
kuukausittain. On välttämätöntä mukauttaa nykyinen teksti BREF-asiakirjaan, joka perustuu 
päivittäisiin, ei kuukausittaisiin, keskiarvoihin.
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Tarkistus 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston kanta
LIITE V – 7 osa

Neuvoston kanta Tarkistus

7 osa Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta artiklaa.

Tarkistus 344
Åsa Westlund

Neuvoston kanta
LIITE V – 7 osa – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) polttolaitokset, joille on myönnetty lupa 
ennen 27 päivää marraskuuta 2002 tai 
joiden toiminnanharjoittajat ovat 
toimittaneet täydellisen lupahakemuksen 
ennen mainittua päivää, edellyttäen että 
laitoksen toiminta on käynnistynyt 
viimeistään 27 päivänä marraskuuta 
2003: 1 000 mg/Nm3;

a) 350 mg/Nm3;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta tekstiä. Suurille jalostus-/kemiallisille 
polttolaitoksille ei saisi olla erityissääntöjä muihin suuriin polttolaitoksiin verrattuna. Tämä 
estää tarpeettomasti päästöjen vähentämistä. Suuret polttolaitokset:  kemialliset laitokset ja 
myös jalostamot voivat suunnata korkean rikkipitoisuuden omaavat jätteensä laitoksiin, joissa 
rikkiä osataan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja joissa on paras 
rikinpoistolaitteisto. Jos laitokset haluavat käyttää halpoja jalostusjätteitä, joissa on korkea 
rikkipitoisuus, myös pienemmissä kattiloissa, niiden olisi otettava käyttöön päästöjen 
vähentämistekniikoita, jotka asennetaan mahdollisesti yhtä aikaa useisiin savupiippuihin.
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Tarkistus 345
Esther de Lange

Neuvoston kanta
LIITE V – 7 osa – a alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

a) polttolaitokset, joille on myönnetty lupa 
ennen 27 päivää marraskuuta 2002 tai 
joiden toiminnanharjoittajat ovat 
toimittaneet täydellisen lupahakemuksen 
ennen mainittua päivää, edellyttäen että 
laitoksen toiminta on käynnistynyt 
viimeistään 27 päivänä marraskuuta 2003: 
1000 mg/Nm3;

a) polttolaitokset, joille on myönnetty lupa 
ennen 27 päivää marraskuuta 2002 tai 
joiden toiminnanharjoittajat ovat 
toimittaneet täydellisen lupahakemuksen 
ennen mainittua päivää, edellyttäen että 
laitoksen toiminta on käynnistynyt 
viimeistään 27 päivänä marraskuuta 2003: 
800 mg/Nm3;

Or. en

Perustelu

Jalostamoiden päästöraja-arvot eivät ole johdonmukaisia. Keskimääräiset päästöraja-arvot 
37 artiklan 2 kohdassa ja liitteen V 7 osassa ovat korkeampia kuin liitteen V 1 osan 2 ja 
3 kohdassa. Tämä antaa perusteetonta lisäjoustoa ja voisi tarpeettomasti estää päästöjen 
vähentämistä. 

Tarkistus 346
Åsa Westlund

Neuvoston kanta
LIITE V – 7 osa – b alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

b) muut polttolaitokset: 600 mg/Nm3. b) 850 mg/Nm3, jos  polttolaitokset eivät 
toimi yli 1 500:aa käyttötuntia vuodessa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää tekstiä. Suurille jalostus-/kemiallisille 
polttolaitoksille ei saisi olla erityissääntöjä muihin suuriin polttolaitoksiin verrattuna. Tämä 
estää tarpeettomasti päästöjen vähentämistä. Suuret polttolaitokset:  kemialliset laitokset ja 
myös jalostamot voivat suunnata korkean rikkipitoisuuden omaavat jätteensä laitoksiin, joissa 
rikkiä osataan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja joissa on paras 
rikinpoistolaitteisto. Jos laitokset haluavat käyttää halpoja jalostusjätteitä, joissa on korkea 
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rikkipitoisuus, myös pienemmissä kattiloissa, niiden olisi otettava käyttöön päästöjen 
vähentämistekniikoita, jotka asennetaan mahdollisesti yhtä aikaa useisiin savupiippuihin.

Tarkistus 347
Esther de Lange

Neuvoston kanta
LIITE V – 7 osa – b alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

b) muut polttolaitokset: 600 mg/Nm3. b) muut polttolaitokset: 400 mg/Nm3. 

Or. en

Perustelu

Jalostamoiden päästöraja-arvot eivät ole johdonmukaisia. Keskimääräiset päästöraja-arvot 
37 artiklan 2 kohdassa ja liitteen V 7 osassa ovat korkeampia kuin liitteen V 1 osan 2 ja 
3 kohdassa. Tämä antaa perusteetonta lisäjoustoa ja voisi tarpeettomasti estää päästöjen 
vähentämistä. 

Tarkistus 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston kanta
LIITE VI – 6 osa – 2.5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, ettei HC1:n, HF:n ja SO2:n 
jatkuvia mittauksia edellytetä 
jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä 
käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa, ja 
edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 
2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on 
säädetty tai ei lainkaan mittauksia p, jos 
toiminnanharjoittaja voi näyttää toteen, että 
kyseisten epäpuhtauksien päästöt eivät voi 
missään olosuhteissa ylittää vahvistettuja 
päästöjen raja-arvoja.

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, ettei HCI:n, HF:n ja SO2:n 
jatkuvia mittauksia edellytetä 
jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä 
käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa ja 
edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 
2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on 
säädetty, jos toiminnanharjoittaja voi 
näyttää toteen, että kyseisten 
epäpuhtauksien päästöt eivät voi missään 
olosuhteissa ylittää vahvistettuja 
päästöraja-arvoja. Tätä poikkeusta ei 
sovelleta tapauksissa, joissa on kyse eri 
lähteistä peräisin olevan sekajätteen 
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polttamisesta.
Toimivaltainen viranomainen voi päättää, 
ettei NOx:n jatkuvia mittauksia edellytetä, 
ja edellyttää määräaikaismittauksia siten 
kuin 2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa 
on säädetty sellaisissa olemassa olevissa 
jätteenpolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on alle 6 tonnia 
tunnissa, ja sellaisissa olemassa olevissa 
jätettä käyttävissä 
rinnakkaispolttolaitoksissa, joiden 
nimelliskapasiteetti on alle 6 tonnia 
tunnissa, jos toiminnanharjoittaja voi 
osoittaa jätteen laatua, käytettyä 
tekniikkaa ja päästöjä koskevien tietojen 
ja päästöjen tarkkailutulosten perusteella, 
että NOx-päästöt eivät missään tilanteessa 
voi ylittää määrättyjä päästöjen raja-
arvoja.

Or. en

Perustelu

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 78.

Tarkistus 349
Åsa Westlund

Neuvoston kanta
LIITE VI – 6 osa – 2.5 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2.5. Toimivaltainen viranomainen voi 
päättää, ettei HC1:n, HF:n ja SO2:n 
jatkuvia mittauksia edellytetä 
jätteenpolttolaitoksissa tai jätettä 
käyttävissä rinnakkaispolttolaitoksissa, ja 
edellyttää määräaikaismittauksia siten kuin 
2 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa on 
säädetty tai ei lainkaan mittauksia p, jos 
toiminnanharjoittaja voi näyttää toteen, että 
kyseisten epäpuhtauksien päästöt eivät voi 
missään olosuhteissa ylittää vahvistettuja 

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

Or. en

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 78. Neuvoston kannassa 
säädetään erityisistä tapauksista, joissa toimivaltaiset viranomaiset eivät voi esittää 
vaatimuksia HCI:n, HF:n ja SO2:n osalta. Tähän sisältyy mahdollisuus siitä, ettei mittauksia 
tehdä. Seurannan ja arvioinnin laatu riippuu suurelta osin jätteestä otetuista näytteistä, joten 
eri lähteistä peräisin oleva sekoitettu jäte ja esimerkiksi lisääntynyt klooripitoisuus PVC:stä 
johtuen voivat johtaa huonolaatuisiin näytteisiin. Jos tällaisia poikkeuksia sallitaan, 
seurantatiedot voisivat olla selektiivisiä ja päästöjen huippukuormitukset voisivat jäädä 
huomaamatta.

Tarkistus 350
Åsa Westlund

Neuvoston kanta
LIITE VI – 6 osa – 2.6 kohta – johdanto-osa

Neuvoston kanta Tarkistus

2.6. Toimivaltainen viranomainen voi 
seuraavissa tapauksissa edellyttää, että 
raskasmetalleja on mitattava kerran 
kahdessa vuodessa sekä dioksiineja ja 
furaaneja kerran vuodessa:

2.6. Toimivaltainen viranomainen voi 
seuraavissa tapauksissa päättää, että 
raskasmetalleja sekä dioksiineja ja 
furaaneja on mitattava vain kerran 
vuodessa:

Or. en

Perustelu

Reinstatement of first reading amendment 78. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. We need continuous monitoring system for heavy metal since 
continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of these 
highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston kanta
LIITE VI – 6 osa – 2.6 kohta – johdanto-osa

Neuvoston kanta Tarkistus

2.6. Toimivaltainen viranomainen voi 
seuraavissa tapauksissa edellyttää, että 
raskasmetalleja on mitattava kerran 
kahdessa vuodessa sekä dioksiineja ja 
furaaneja kerran vuodessa:

2.6. Toimivaltainen viranomainen voi 
seuraavissa tapauksissa päättää, että 
raskasmetalleja, dioksiineja ja furaaneja 
on mitattava vain kerran vuodessa:

Or. en

Perustelu

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 79.

Tarkistus 352
Åsa Westlund

Neuvoston kanta
LIITE VI – 6 osa – 2.6 kohta – c a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

c a) toiminnanharjoittaja voi osoittaa, että 
laitoksessa ei käsitellä sähkö- tai 
elektroniikkaromua tai kloorattuja 
yhdisteitä sisältävää jätettä.

Or. en

Perustelu

Reinstatement of first reading amendment 80. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. BAT is the use of continuous monitoring system for heavy metal 
since continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of 
these highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

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



AM\810395FI.doc 45/45 PE440.003v01-00

FI

Tarkistus 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Neuvoston kanta
LIITE VI – 6 osa – 2.6 kohta – c a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

c a) toiminnanharjoittaja voi osoittaa, että 
laitoksessa ei käsitellä sähkö- tai 
elektroniikkaromua tai kloorattuja 
yhdisteitä sisältävää jätettä.

Or. en

Perustelu

Parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistus 80.


