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Menettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösehdotuksessa esitetyn oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt säädösehdotuksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat). 
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösehdotuksella muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösehdotuksessa ei ole 
ehdotettu muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, 
että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin antamiseksi teollisuuden päästöistä (yhtenäistetty ympäristön pilaantumisen 
ehkäiseminen ja vähentäminen) (uudelleenlaadittu toisinto)
(11962/2009 – C7-0034/2010 – 2007/0286(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (11962/2009 – C7-0034/2010),

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

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

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan,1

– ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin 
sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan 
ja 192 artiklan 1 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

– ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 66 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A7-0000/2010),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, 10.3.2009, P6_TA(2009)0093.
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Tarkistus 1

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 14 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(14) On tärkeää taata toimivaltaisille 
viranomaisille riittävä jousto, jotta ne 
voivat vahvistaa päästöjen raja-arvoja, 
joilla normaaleissa toimintaolosuhteissa 
varmistetaan, että päästöt eivät ylitä 
parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin 
liittyviä päästötasoja. Tätä varten 
toimivaltainen viranomainen voi vahvistaa 
päästöjen raja-arvoja, jotka poikkeavat 
parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin 
liittyvistä päästötasoista sovellettujen 
arvojen, ajanjaksojen ja viiteolosuhteiden 
osalta, kunhan päästöjen tarkkailun 
tulosten perusteella voidaan osoittaa, 
etteivät päästöt ole ylittäneet parhaisiin 
käytettävissä oleviin tekniikoihin liittyviä 
päästötasoja.

(14) On tärkeää taata toimivaltaisille 
viranomaisille riittävä jousto, jotta ne 
voivat vahvistaa päästöjen raja-arvoja, 
joilla normaaleissa toimintaolosuhteissa 
varmistetaan, että päästöt eivät ylitä 
parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin 
liittyviä päästötasoja. Luvissa asetettujen 
päästöjen raja-arvojen noudattaminen 
johtaa kyseisiä päästöjen raja-arvoja 
matalampaan toimintatasoon. Tätä varten 
toimivaltainen viranomainen voi vahvistaa 
päästöjen raja-arvoja, jotka poikkeavat 
parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin 
liittyvistä päästötasoista sovellettujen 
arvojen, ajanjaksojen ja viiteolosuhteiden 
osalta, kunhan päästöjen tarkkailun 
tulosten perusteella voidaan osoittaa, 
etteivät päästöt ole ylittäneet parhaisiin 
käytettävissä oleviin tekniikoihin liittyviä 
päästötasoja.

Or. en

Tarkistus 2

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 18 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

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

Poistetaan.



PR\809082FI.doc 7/43 PE430.626v02-00

FI

vähentämistoimet, joissa käytetään 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 73 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii luetelmakohtaan esitettyyn 
tarkistukseen. Poistetaan neuvoston teksti.

Tarkistus 3

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 37 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

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

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Markkinaehtoisten välineiden käyttöönotto tekisi lainsäädännöstä vielä monimutkaisempaa. 
Lisäksi typen oksidien ja rikkidioksidin päästöillä on paikallisia ja/tai alueellisia vaikutuksia 
eikä niillä näin ollen voi käydä kauppaa EU:n laajuisesti. Poistetaan neuvoston esittämä uusi 
teksti.

Tarkistus 4

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 38 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(38) Tämän direktiivin (38) Euroopan unionin toiminnasta 
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täytäntöönpanemiseksi tarvittavista 
toimenpiteistä olisi päätettävä 
menettelystä komissiolle siirrettyä 
täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
mukaisesti.

tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaan 
yleiset säännöt ja periaatteet, joiden 
mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, on 
vahvistettava etukäteen tavallista 
lainsäätämisjärjestystä noudattaen 
annetulla asetuksella. Ennen kyseisen 
uuden asetuksen antamista ja ottaen 
huomioon, että tämä direktiivi on tarpeen 
hyväksyä ja panna täytäntöön 
mahdollisimman pikaisesti, 
jäsenvaltioiden olisi harjoitettava 
valvontaa menettelystä komissiolle 
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn 
neuvoston päätöksen 1999/468/EY 
säännösten mukaisesti niiltä osin kuin 
kyseiset säännökset ovat edelleen 
yhteensopivia muutettujen 
perussopimusten kanssa. Viittaukset 
kyseisiin säännöksiin olisi kuitenkin 
korvattava viittauksilla uudessa 
asetuksessa vahvistettuihin sääntöihin ja 
periaatteisiin heti kyseisen asetuksen 
tultua voimaan.

Or. en

Tarkistus 5

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 39 kappale

Neuvoston kanta Tarkistus

(39) Jotta tämän direktiivin säännöksiä 
voidaan mukauttaa parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden perusteella tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
liitteiden V, VI ja VII tiettyjen osien 
mukauttamiseksi sellaiseen tieteen ja 
tekniikan kehitykseen.
Jätteenpolttolaitosten ja jätteen 

(39) Jotta tämän direktiivin säännöksiä 
voidaan mukauttaa parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden perusteella tieteen ja 
tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
BAT-päätelmien vahvistamiseksi sekä 
tässä direktiivissä jo vahvistettujen 
päästöjen raja-arvojen sekä 
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rinnakkaispolttolaitosten osalta tähän voi 
sisältyä perusteiden vahvistaminen 
poikkeusten myöntämiseksi hiukkasten 
kokonaispäästöjä koskevasta jatkuvasta 
tarkkailusta. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan kuulee 
asiantuntijoita Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 
artiklan täytäntöönpanosta 9 päivänä 
joulukuuta 2009 annetussa komission 
tiedonannossa esitettyjen sitoumusten 
mukaisesti.

noudattamista ja valvontaa koskevien 
säännösten täydentämiseksi tai 
tarkistamiseksi. Jätteenpolttolaitosten ja 
jätteen rinnakkaispolttolaitosten osalta 
tähän voi sisältyä perusteiden 
vahvistaminen poikkeusten myöntämiseksi 
hiukkasten kokonaispäästöjä koskevasta 
jatkuvasta tarkkailusta.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta johdanto-osan kappaletta. Tarkistus 
liittyy 74 artiklan 1 kohtaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus 6

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(39 a) Jotta tämän direktiivin säännöksiä 
voidaan mukauttaa komission siitä 
tekemien arviointien tuloksiin, 
tarvitaanko unionin laajuisia, päästöjen 
raja-arvoja koskevia 
vähimmäisvaatimuksia sekä valvontaa ja 
noudattamista koskevia sääntöjä tiettyjä 
sellaisia toimintoja varten, jotka kuuluvat 
kyseessä olevien BAT-päätelmien piiriin, 
komissiolle olisi siirrettävä kyseisten 
toimintojen kokonaisvaltaisten 
ympäristövaikutusten tai kyseisiä 
toimintoja koskevien parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden 
täytäntöönpanon tilan perusteella valta 
antaa delegoituja säädöksiä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti unionin 
laajuisien, päästöjen raja-arvoja 
koskevien vähimmäisvaatimusten sekä 
valvontaa ja noudattamista koskevien 
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sääntöjen vahvistamisesta sellaisia 
toimintoja varten, jotka kuuluvat kyseessä 
olevien BAT-päätelmien piiriin.

Or. en

Tarkistus 7

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 39 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(39 b) Jotta tämän direktiivin säännöksiä 
voidaan täydentää tai muuttaa 
BAT-vertailuasiakirjoissa käsiteltyjen 
parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden yhdenmukaisen 
täytäntöönpanon varmistamiseksi 
kaikkialla unionissa, komissiolle olisi 
siirrettävä valta antaa delegoituja 
säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti erityisten perusteiden 
vahvistamiseksi, joiden mukaan 
toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa 
laitoksille poikkeustapauksissa 
vähemmän tiukkoja päästöjen raja-arvoja 
ottaen huomioon laitoksen 
maantieteellistä sijaintia ja paikallisia 
ympäristöoloja koskevien arviointien 
tukokset tai laitoksen tekniset 
ominaisuudet. Kyseiset päästöjen raja-
arvot eivät kuitenkaan saa ylittää unionin 
laajuisia, päästöjen raja-arvoja koskevia 
vähimmäisvaatimuksia eivätkä valvontaa 
ja noudattamista koskevia sääntöjä.

Or. en
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Tarkistus 8

Neuvoston kanta
Johdanto-osan 39 c kappale (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

(39 c) Jotta tämän direktiivin säännöksiä 
voidaan täydentää tai muuttaa parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden 
yhdenmukaisen täytäntöönpanon ja 
kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmällisen 
arvioinnin varmistamiseksi kaikkialla 
unionissa, komissiolle olisi siirrettävä 
valta antaa Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
290 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla vahvistetaan säännöt, 
jotka koskevat käynnistys- ja 
pysäytysaikojen määrittämistä, 
ajankohtaa, josta lähtien on tehtävä 
ilmaan joutuvien raskasmetalli-, 
dioksiini- ja furaanipäästöjen jatkuvia 
mittauksia, sitä, millaisia tietoja, missä 
muodossa ja miten usein jäsenvaltioiden 
olisi toimitettava komissiolle, sekä muita 
ympäristöriskien arviointia koskevia 
perusteita. 

Or. en

Tarkistus 9

Neuvoston kanta
3 artikla – 14 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

14) 'toiminnanharjoittajalla' ketä tahansa 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka käyttää laitosta tai polttolaitosta, 
jätteenpolttolaitosta tai jätettä käyttävää 
rinnakkaispolttolaitosta tai jolla on 
kokonaan tai osittain määräysvalta 

14) 'toiminnanharjoittajalla' ketä tahansa 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka käyttää laitosta tai polttolaitosta, 
jätteenpolttolaitosta tai jätettä käyttävää 
rinnakkaispolttolaitosta tai jolla on 
määräysvalta tällaiseen laitokseen, taikka, 
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tällaiseen laitokseen, taikka, jos 
kansallisessa oikeudessa niin määrätään, 
kuka tahansa henkilö, jolle on luovutettu 
määräävä taloudellinen päätäntävalta 
tällaisen laitoksen teknisen toiminnan 
suhteen;

jos kansallisessa oikeudessa niin 
määrätään, kuka tahansa henkilö, jolle on
luovutettu määräävä taloudellinen 
päätäntävalta tällaisen laitoksen teknisen 
toiminnan suhteen;

Or. en

Perustelu

Poistetaan neuvoston esittämä uusi termi.

Tarkistus 10

Neuvoston kanta
3 artikla – 18 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

18) 'lähtötilanneraportilla' tietoa 
merkityksellisten vaarallisten aineiden 
aiheuttamasta maaperän ja pohjaveden 
pilaantumisen tilasta;

18) 'lähtötilanneraportilla' kvantitatiivista
tietoa merkityksellisten vaarallisten 
aineiden merkittävän esiintymisen
aiheuttamasta maaperän ja pohjaveden 
pilaantumisen tilasta;

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 15.

Tarkistus 11

Neuvoston kanta
3 artikla – 46 a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

46 a) ‘yleisesti sitovilla säännöillä’ 
ympäristölainsäädännössä vähintään 
alakohtaisesti määriteltyjä päästöjen 
raja-arvoja tai muita ehtoja, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi suoraan 
lupaehtojen asettamisessa.
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Or. en

Perustelu

Tarvitaan selkeämpi määritelmä ”yleisesti sitoville säännöille”. Esitetään uudelleen 
ensimmäisen käsittelyn tarkistus 17. 

Tarkistus 12

Neuvoston kanta
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

Silloin kun lupaehtojen rikkomisesta 
aiheutuu ihmisten terveydelle välitöntä 
vaaraa tai se uhkaa aiheuttaa välittömiä 
huomattavia haittavaikutuksia
ympäristölle ja kunnes toiminta on 
ensimmäisen alakohdan b ja c alakohdan 
mukaisesti saatettu lupaehtojen 
mukaiseksi, laitoksen, polttolaitoksen, 
jätteenpolttolaitoksen, jätettä käyttävän 
rinnakkaispolttolaitoksen tai näiden osan 
toiminta on keskeytettävä.

Silloin kun lupaehtojen rikkomisesta 
aiheutuu huomattavaa vaaraa ihmisten 
terveydelle tai ympäristölle ja kunnes 
toiminta on ensimmäisen alakohdan b ja 
c alakohdan mukaisesti saatettu 
lupaehtojen mukaiseksi, laitoksen, 
polttolaitoksen, jätteenpolttolaitoksen, 
jätettä käyttävän rinnakkaispolttolaitoksen 
tai näiden osan toiminta on keskeytettävä.

Or. en

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 21.

Tarkistus 13

Neuvoston kanta
12 artikla – 1 kohta – e alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

e) tarvittaessa 22 artiklan 2 kohdan 
mukainen lähtötilanne raportti,

e) jos toimintaan liittyy merkittäviä 
määriä merkityksellisiä vaarallisia 
aineita, lähtötilanneraportti, joka sisältää 
kyseisiä aineita koskevia tietoja, 

Or. en
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Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 23.

Tarkistus 14

Neuvoston kanta
13 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Foorumi toimittaa BAT-
vertailuasiakirjojen ehdotetusta sisällöstä 
komissiolle lausunnon, jonka se ottaa 
huomioon 5 kohdassa säädettyjen 
menettelyjen osalta.

4. Foorumi toimittaa 
BAT-vertailuasiakirjojen ehdotetusta 
sisällöstä komissiolle lausunnon, jonka
komissio asettaa julkisesti saataville ja 
jonka se ottaa huomioon 5 kohdassa 
säädettyjen menettelyjen osalta.

Or. en

Tarkistus 15

Neuvoston kanta
13 artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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

5. Komissio tekee BAT-päätelmiä 
koskevat päätökset delegoiduilla 
säädöksillä 76 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 16

Neuvoston kanta
13 artikla – 5 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

5 a. Edellä 5 kohdassa tarkoitetun 
BAT-päätelmiä koskevan päätöksen
tekemisen jälkeen komissio arvioi, 
tarvitaanko unionin tason toimia ja onko 
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laadittava unionin laajuiset, päästöjen 
raja-arvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä valvontaa ja 
noudattamista koskevat säännöt sellaisia 
toimintoja varten, jotka kuuluvat kyseessä 
olevien BAT-päätelmien piiriin, 
seuraavien perusteiden pohjalta:
a) kyseessä olevien toimintojen vaikutus 
koko ympäristöön; ja
b) parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden täytäntöönpanon tila 
kyseessä olevien toimintojen tapauksessa.
Vastaanotettuaan 3 kohdassa tarkoitetun 
foorumin lausunnon ja viimeistään 
12 kuukauden kuluttua BAT-päätelmiä 
koskevan päätöksen tekemisestä komissio 
laatii Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen arvioinnin 
tuloksista.

Or. en

Tarkistus 17

Neuvoston kanta
13 artikla – 5 b kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

5 b. Jos 5 a kohdassa tarkoitetussa 
kertomuksessa otetaan esille tarve 
unionin laajuisille, päästöjen raja-arvoja 
koskeville vähimmäisvaatimuksille sekä 
valvontaa ja noudattamista koskeville 
säännöille, komissio voi hyväksyä 
delegoiduilla säädöksillä 76 artiklan 
mukaisesti päästöjen raja-arvoja koskevat 
vähimmäisvaatimukset sekä valvontaa ja 
noudattamista koskevat säännöt kyseessä 
olevia toimintoja varten.

Or. en



PE430.626v02-00 16/43 PR\809082FI.doc

FI

Tarkistus 18

Neuvoston kanta
13 artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Komissio asettaa viipymättä 5 kohdan 
mukaisesti tehdyn päätöksen jälkeen 
julkisesti saataville BAT-vertailuasiakirjan.

6. Komissio asettaa viipymättä 5 kohdan 
mukaisesti tehdyn päätöksen jälkeen 
julkisesti saataville BAT-vertailuasiakirjan 
ja varmistaa, että BAT-vertailuasiakirjan 
BAT-päätelmät asetetaan saataville 
jäsenvaltioiden virallisilla kielillä.
Komissio asettaa jäsenvaltion pyynnöstä 
koko BAT-vertailuasiakirjan saataville 
pyydetyllä kielellä. 
BAT-vertailuasiakirjojen päivittäminen 
on saatettava loppuun viimeistään 
kahdeksan vuoden kuluttua edellisen 
version julkaisemisesta.

Or. en

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 27.

Tarkistus 19

Neuvoston kanta
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

f) laitoksen muuhun kuin tavanomaiseen 
käyttöön liittyvät toimenpiteet, kuten 
laitoksen käynnistys, vuodot, 
virhetoiminnot, väliaikainen seisautus tai 
lopullinen toiminnan lakkauttaminen;

f) laitoksen muuhun kuin tavanomaiseen 
käyttöön liittyvät toimenpiteet, kuten 
laitoksen käynnistys- ja pysäytystoimet, 
vuodot, virhetoiminnot, väliaikainen 
seisautus tai lopullinen toiminnan 
lakkauttaminen;

Or. en
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Tarkistus 20

Neuvoston kanta
14 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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

4. Toimivaltainen viranomainen voi asettaa 
tiukempia lupaehtoja kuin ne, jotka 
voidaan saavuttaa BAT-päätelmissä 
kuvattua parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa käyttämällä, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 18 artiklan soveltamista. 
Jäsenvaltiot voivat vahvistaa sääntöjä, 
joiden mukaisesti toimivaltainen 
viranomainen voi asettaa tällaisia 
tiukempia ehtoja.

Or. en

Tarkistus 21

Neuvoston kanta
14 artikla – 6 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

6. Jos laitoksessa suoritettua toimintaa tai 
tuotantomenetelmän tyyppiä ei ole 
lainkaan käsitelty BAT-päätelmissä, tai jos 
näissä päätelmissä ei käsitellä toiminnan tai 
menetelmän kaikkia mahdollisia 
ympäristövaikutuksia, toimivaltaisen 
viranomaisen on asetettava lupaehdot 
kyseessä olevia toimintoja tai menetelmiä 
varten määrittelemänsä parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan perusteella 
kiinnittäen erityistä huomiota liitteessä III 
lueteltuihin perusteisiin.

6. Jos laitoksessa suoritettua toimintaa tai 
tuotantomenetelmän tyyppiä ei ole 
lainkaan käsitelty BAT-päätelmissä, tai jos 
näissä päätelmissä ei käsitellä toiminnan tai 
menetelmän kaikkia mahdollisia 
ympäristövaikutuksia, toimivaltaisen 
viranomaisen on yhdessä 
toiminnanharjoittajan kanssa asetettava 
lupaehdot kyseessä olevia toimintoja tai 
menetelmiä varten määrittelemänsä 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
perusteella kiinnittäen erityistä huomiota 
liitteessä III lueteltuihin perusteisiin.

Or. en

Perustelu
Toiminnanharjoittaja tuntee parhaiten menetelmänsä, joten hänet on syytä ottaa mukaan 
määrittelemään lupaehtoja, jotka voidaan saavuttaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
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käyttämällä. Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 30.

Tarkistus 22

Neuvoston kanta
15 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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

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

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

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

Toimivaltaisen viranomaisen on kirjattava 
lupaehtoihin sisällytettävään liitteeseen
perustelut edellisen alakohdan 
soveltamiselle mukaan lukien arvioinnin 
tulos sekä asetettujen edellytysten 
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perustelut.
Päästöjen raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää liitteessä V–VIII vahvistettuja raja-
arvoja, sikäli kuin ne ovat sovellettavissa.

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

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niille kansalaisille, joita asia koskee,
annetaan hyvissä ajoin 
tarkoituksenmukaiset mahdollisuudet 
osallistua tässä kohdassa tarkoitetun 
poikkeuksen myöntämistä koskevan 
päätöksen tekemiseen.

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

Komissio voi hyväksyä delegoiduilla
säädöksillä 76 artiklan mukaisesti 
erityiset perusteet tässä kohdassa 
tarkoitetun poikkeuksen myöntämiseksi.

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

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

Or. en

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 32.

Tarkistus 23

Neuvoston kanta
15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

4 a. Edellä olevaa 2, 3 ja 4 kohtaa 
sovelletaan karjalannan ja lietteen 
levittämiseen liitteessä I olevan 6 kohdan 
6 alakohdassa tarkoitetun laitoksen 
alueen ulkopuolelle lukuun ottamatta 
vesien suojelemisesta maataloudesta 
peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta 
pilaantumiselta 12 päivänä joulukuuta 
1991 annetun neuvoston direktiivin 
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91/676/ETY1 soveltamisalan piiriin 
kuuluvia alueita.
___________
1 EYVL L 375, 31.12.1991, s. 1.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 114.

Tarkistus 24

Neuvoston kanta
17 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

Edellä 6 artiklassa tarkoitettuja yleisesti 
sitovia sääntöjä hyväksyessään 
jäsenvaltioiden on varmistettava 
yhtenäinen lähestymistapa ja korkea 
ympäristönsuojelun taso, joka vastaa 
sellaista ympäristönsuojelun tasoa, joka 
voidaan saavuttaa yksittäisiä lupaehtoja 
noudattamalla. Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että kyseiset yleisesti sitovat 
säännöt saatetaan ajan tasalle parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
kehittymisen mukaisesti.

1. Yleisesti sitovia sääntöjä hyväksyessään 
jäsenvaltioiden on varmistettava 
yhtenäinen lähestymistapa ja korkea 
ympäristönsuojelun taso, joka vastaa 
sellaista ympäristönsuojelun tasoa, joka 
voidaan saavuttaa yksittäisiä lupaehtoja 
noudattamalla.

Or. en

Perustelu

Poistetaan neuvoston esittämä lisäys. Tämä tarkistus liittyy tarkistukseen, joka on esitetty 
17 artiklaan (3 a kohta (uusi)).
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Tarkistus 25

Neuvoston kanta
17 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Yleisesti sitovien sääntöjen on 
perustuttava parhaisiin käytettävissä 
oleviin tekniikoihin, mutta niissä ei 
määrätä tietyn tekniikan tai erityisen 
teknologian käytöstä, jotta varmistetaan 
14 ja 15 artiklan säännösten 
noudattaminen.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 34.

Tarkistus 26

Neuvoston kanta
17 artikla – 1 b kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

1 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisesti sitova säännöt saatetaan ajan 
tasalle parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan kehittymisen mukaisesti, jotta 
varmistetaan 21 artiklan noudattaminen.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 35.
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Tarkistus 27

Neuvoston kanta
17 artikla – 1 c kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

1 c. Näissä 1–1 b kohdan mukaisissa 
sitovissa säännöissä on viitattava tähän 
direktiiviin tai niihin on liitettävä 
tällainen viittaus, kun ne virallisesti 
julkaistaan.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen komission ehdotuksen teksti.

Tarkistus 28

Neuvoston kanta
19 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
toimivaltainen viranomainen seuraa 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
kehitystä tai että siitä ja uusien tai ajan 
tasalle saatettujen BAT-päätelmien 
julkaisemisesta tiedotetaan viranomaiselle.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
toimivaltainen viranomainen seuraa 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
kehitystä tai että siitä ja uusien tai ajan 
tasalle saatettujen BAT-päätelmien 
julkaisemisesta tiedotetaan viranomaiselle 
sekä niille kansalaisille, joita asia koskee.

Or. en

Perustelu

On tarkoituksenmukaista, että jäsenvaltiot tiedottavat kansalaisille, joita asia koskee, 
BAT-päätelmissä tapahtuvista muutoksista. Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn 
tarkistus 36.
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Tarkistus 29

Neuvoston kanta
22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Neuvoston 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.

Or. en

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 41.

Tarkistus 30

Neuvoston kanta
23 artikla – 4 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

4. Toimivaltainen viranomainen laatii 
säännöllisesti rutiiniluonteisia 
ympäristötarkastuksia koskevat ohjelmat, 
joihin sisältyy laitosvierailujen tiheys eri 
laitostyyppien osalta.

4. Toimivaltainen viranomainen laatii 
säännöllisesti tarkastuksia koskevat 
ohjelmat, joissa määritellään
laitosvierailujen tiheys eri laitostyyppien 
osalta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
käytettävissä on riittävä määrä 
asianmukaisesti koulutettua henkilöstöä 
suorittamaan näitä tarkastuksia.
Näihin ohjelmiin on sisällyttävä 
vähintään yksi satunnainen 
tarkastuskäynti kuhunkin laitokseen 
18 kuukauden välein. Jos tarkastuksessa 
on havaittu, että lupaehtoja ei ole 
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noudatettu, on tarkastusten tiheys 
nostettava vähintään yhteen käyntiin 
puolen vuoden välein.

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.

Jos ohjelmat perustuvat kyseessä olevien 
laitosten ympäristöriskien 
järjestelmälliseen arviointiin, voidaan 
tarkastuskäyntien tiheys laskea vähintään 
yhteen käyntiin 24 kuukauden välein.

Ympäristöriskien järjestelmällisen 
arvioinnin on perustuttava vähintään 
seuraaviin arviointiperusteisiin:

Ympäristöriskien järjestelmällisen 
arvioinnin on perustuttava riippumattomiin
arviointiperusteisiin, kuten:

a) kyseessä olevien laitosten mahdolliset 
ja tosiasialliset vaikutukset ihmisen 
terveyteen ja ympäristöön ottaen 
huomioon päästötasot ja -tyypit, 
paikallisen ympäristön herkkyys ja 
onnettomuusriski;
b) tiedot lupaehtojen noudattamisesta; a) toiminnanharjoittajien lupaehtojen

noudattamisen historiaa koskeviin 
tietoihin;

b) laitoksen vaikutuksiin ympäristöön ja 
ihmisten terveyteen; tai

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

c) toiminnanharjoittajan osallistumiseen
unionin ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään (EMAS) asetuksen 
(EY) N:o 1221/20091 mukaisesti tai 
vastaavien ympäristöjärjestelmien 
toteuttamiseen.
Komissio voi vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä 76 artiklan mukaisesti muita 
ympäristöriskien arviointia koskevia 
perusteita.
_____________________

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 1221/2009, annettu 
25 päivänä marraskuuta 2009, 
organisaatioiden vapaaehtoisesta 
osallistumisesta yhteisön 
ympäristöasioiden hallinta- ja 
auditointijärjestelmään 
(EMAS-järjestelmä) (EUVL L 342, 
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22.12.2009, s. 1).

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 44.

Tarkistus 31

Neuvoston kanta
23 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Neuvoston 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 annetaan tiedoksi
kyseessä olevalle toiminnanharjoittajalle 
kahden kuukauden kuluessa. 
Toimivaltainen viranomainen saattaa
raportin yleisön saataville internetissä
neljän kuukauden kuluessa 
laitosvierailusta.

Or. en

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 46. 

Tarkistus 32

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

Neuvoston kanta Tarkistus

c a) sellaisen laitoksen luvan tai 
lupaehtojen ajantasaistamista, jolle 
aiotaan myöntää poikkeus 15 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 47.
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Tarkistus 33

Neuvoston kanta
24 artikla – 2 kohta – e alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

e) tiedot siitä, miten lupaehdot, päästöjen 
raja-arvot mukaan lukien, on määritelty 
verrattuna parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan ja siihen liittyviin 
päästötasoihin,

e) tiedot siitä, miten 14 artiklassa 
tarkoitetut lupaehdot on määritelty 
verrattuna BAT-vertailuasiakirjoissa 
kuvattuihin parhaisiin käytettävissä 
oleviin tekniikkoihin ja niihin liittyviin 
päästötasoihin,

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 51. 

Tarkistus 34

Neuvoston kanta
24 artikla – 2 kohta – f alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

f) jos 15 artiklan 4 kohtaa sovelletaan, 
15 artiklan 4 kohdan toisessa alakohdassa 
tarkoitetut syyt tälle soveltamiselle,

f) jos on myönnetty 15 artiklan 4 kohdan 
mukainen poikkeus, erityiset syyt 
poikkeuksen myöntämiselle kyseisessä 
kohdassa vahvistettujen perusteiden 
mukaisesti sekä asetetut ehdot;

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 52. 
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Tarkistus 35

Neuvoston kanta
24 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

f a) edellä olevassa 21 artiklassa 
tarkoitettujen lupaehtojen tarkistusten 
tulokset.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 53. 

Tarkistus 36

Neuvoston kanta
28 artikla – 2 alakohta – i alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

i) offshore-lautoilla käytettävät 
kaasuturbiinit,

i) offshore-lautoilla käytettävät 
kaasuturbiinit ja kaasumoottorit,

Or. en

Perustelu

Kaasuturbiinit ja kaasumoottorit ovat kilpailevia tekniikoita offshore-lauttojen alalla. Näiden 
kahden tekniikan välisten tasapuolisten toimintaedellytysten aikaansaamiseksi myös offshore-
lautoilla käytettävät kaasumoottorit on jätettävä tämän direktiivin soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Tarkistus 37

Neuvoston kanta
32 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

32 artikla Poistetaan.
Kansallinen siirtymäsuunnitelma



PE430.626v02-00 28/43 PR\809082FI.doc

FI

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.
Kansallinen siirtymäsuunnitelma ei koske 
seuraavia polttolaitoksia,
a) laitokset, joihin sovelletaan 33 artiklan 
1 kohtaa;
b) laitokset, jotka sijaitsevat jalostamoissa 
ja jotka käyttävät omaan kulutukseensa 
jalostamisjäännösten kaasutuksesta 
saatuja lämpöarvoltaan vähäisiä kaasuja 
tai raakaöljyn jalostamisesta saatuja 
tislaus- ja konversiojäännöksiä yksin tai 
yhdessä muiden polttoaineiden kanssa;
c) laitokset, joihin sovelletaan 35 artiklaa.
2. Suunnitelmaan kuuluvat polttolaitokset 
voidaan vapauttaa 30 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen päästöjen raja-arvojen 
noudattamisesta suunnitelmaan 
kuuluvien epäpuhtauksien osalta 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.
Polttolaitosten, joissa poltetaan kiinteitä 
polttoaineita, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 500 MW ja 
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joille myönnettiin ensimmäinen lupa 
1 päivän heinäkuuta 1987 jälkeen, on 
noudatettava typen oksidien päästöjen 
osalta liitteessä V olevassa 1 osassa 
vahvistettuja päästöjen raja-arvoja.
3. Kansallisessa siirtymäsuunnitelmassa 
asetetaan kunkin siihen kuuluvan 
epäpuhtauden osalta enimmäismäärä, 
jossa määritellään päästöjen vuotuiset 
enimmäismäärät kaikille suunnitelmaan 
kuuluville laitoksille kunkin laitoksen 
nimellisen kokonaislämpötehon 
31 päivänä joulukuuta 2010, sen todelliset 
vuotuiset käyttötunnit ja sen 
polttoaineenkulutuksen perusteella, jotka 
lasketaan kymmenen viimeisen 
toimintavuoden keskiarvona vuoteen 2010 
saakka kyseinen vuosi mukaan luettuna.
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 
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kokonaismäärän lisääntymiseen.
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.
5. Jäsenvaltioiden on 1 päivään 
tammikuuta 2013 mennessä annettava 
kansalliset siirtymä suunnitelmansa 
tiedoksi komissiolle.
Komissio tekee suunnitelmista arvion ja 
jos komissio ei ole esittänyt vastaväitteitä 
12 kuukauden kuluessa suunnitelman 
vastaanottamisesta, kyseessä oleva 
jäsenvaltio voi katsoa suunnitelmansa 
tulleen hyväksytyksi.
Jos komissio katsoo, ettei suunnitelma ole 
41 artiklan b alakohdan mukaisesti 
laadittujen täytäntöönpanosääntöjen 
mukainen, se ilmoittaa kyseessä olevalle 
jäsenvaltiolle, ettei sen suunnitelmaa 
voida hyväksyä. Jäsenvaltion komissiolle 
toimittaman suunnitelman uuden version 
arvioinnin osalta toisessa alakohdassa 
tarkoitettu määräaika on kuusi 
kuukautta.
6. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle suunnitelman mahdollisista 
myöhemmistä muutoksista.

Or. en

Perustelu

Siirtymäkauden kansallisen suunnitelman täytäntöönpano johtaa päästöjen lisääntymiseen. 
Lisäksi tämä säännös saattaa aiheuttaa kilpailun vääristymistä yhteisössä, koska jotkin 
polttolaitokset ovat jo tehneet investointeja mukautuakseen kyseisiin päästöjen raja-arvoihin 
ja koska kaikki jäsenvaltiot eivät pane täytäntöön siirtymäkauden kansallista suunnitelmaa. 
Poistetaan neuvoston esittämä uusi teksti.
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Tarkistus 38

Neuvoston kanta
33 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

33 artikla Poistetaan.
Määräaikaispoikkeus

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:
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;
b) toiminnanharjoittajan on joka vuosi 
toimitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle käyttötuntien määrät 
1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen;
c) 31 päivänä joulukuuta 2015 
sovellettavassa polttolaitoksen luvassa 
erityisesti direktiivien 2001/80/EY ja 
2008/1/EY vaatimusten mukaisesti 
määritetyt rikkidioksidipäästöjen, typen 
oksidienpäästöjen ja hiukkaspäästöjen 
raja-arvot on säilytettävä vähintään 
polttolaitoksen jäljellä olevan toiminta-
ajan. Polttolaitosten, joissa poltetaan 
kiinteitä polttoaineita, joiden nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 500 MW ja 
joille myönnettiin ensimmäinen lupa 
1 päivän heinäkuuta 1987 jälkeen, on 
noudatettava typen oksidien päästöjen 
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osalta liitteessä V olevassa 1 osassa 
vahvistettuja päästöjen raja-arvoja; ja
d) polttolaitokselle ei ole myönnetty 
direktiivin 2001/80/EY 4 artiklan 4 
kohdassa tarkoitettua poikkeusta.
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. 
Niiden laitosten osalta, joihin 1 kohtaa 
sovelletaan, jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava komissiolle vuosittain 
käyttötuntien määrät 1 päivästä 
tammikuuta 2016 alkaen.
3. Jos polttolaitos on … osa pientä 
erillistä verkkoa ja tuona ajankohtana sen 
osuus kyseisen verkon 
sähköntoimituksesta on vähintään 
35 prosenttia eikä se teknisten 
ominaisuuksiensa takia voi noudattaa 30 
artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja 
päästöjen raja-arvoja, tämän artiklan 1 
kohdan a alakohdassa tarkoitettujen 
käyttötuntien määrä on 18 000 1 päivän 
tammikuuta 2020 ja viimeistään 
31 päivän joulukuuta 2023 välisenä 
aikana ja tämän artiklan 1 kohdan b 
alakohdassa ja 2 kohdassa tarkoitettu 
päivämäärä on 1 päivä tammikuuta 2020.
4. Jos polttolaitos, jonka nimellinen 
kokonaislämpöteho on yli 1500 MW, 
aloitti toimintansa ennen 31 päivää 
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.
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Or. en

Perustelu

Tämä säännös saattaa aiheuttaa kilpailun vääristymistä yhteisössä, koska sen piiriin 
kuuluvien polttolaitosten ei tarvitse investoida parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan 
mukautuakseen kyseessä oleviin päästöjen raja-arvoihin. Lisäksi tämä artikla vaarantaa 
vuodeksi 2020 asetetut EU:n ympäristötavoitteet (ilman pilaantumista koskevassa komission 
teemakohtaisessa strategiassa asetetaan tavoitteeksi rikkidioksidipäästöjen vähentäminen 
82 prosentilla ja NOx-päästöjen vähentäminen 60 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 
2000 tasoon nähden). Poistetaan neuvoston esittämä uusi teksti.

Tarkistus 39

Neuvoston kanta
35 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Neuvoston kanta Tarkistus

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

1. Polttolaitokset voidaan 31 päivään 
joulukuuta 2019 saakka vapauttaa 
velvoitteesta noudattaa 30 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettuja päästöjen raja-
arvoja ja 31 artiklassa tarkoitettuja 
rikinpoistoasteita seuraavin edellytyksin:

Or. en

Perustelu

Ei ole toivottavaa, että tämän säännöksen umpeutumispäivä olisi kaukana 
tavoiteajankohdasta 2020, joka on asetettu ilman pilaantumista koskevassa komission 
teemakohtaisessa strategiassa ja joka koskee muiden muassa rikkidioksidipäästöjen 
vähentämistä 82 prosentilla ja NOx-päästöjen vähentämistä 60 prosentilla vuoden 2000 
tasoon nähden. Tarkistuksella muutetaan neuvoston esittämää uutta artiklaa.

Tarkistus 40

Neuvoston kanta
41 artikla

Neuvoston kanta Tarkistus

Soveltamissäännöt Käynnistys- ja pysäytysajat

Laaditaan täytäntöönpanosäännöt, jotka 
koskevat:

Komissio vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä 76 artiklan mukaisesti 
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säännöt, jotka koskevat 3 artiklan 
26 kohdassa ja liitteessä V olevan 4 osan 
1 kohdassa tarkoitettujen käynnistys- ja 
pysäytysaikojen määrittämistä.

a) 3 artiklan 26 kohdassa ja liitteessä V 
olevan 4 osan 1 kohdassa tarkoitettujen 
käynnistys- ja pysäytysaikojen 
määrittämistä; ja
b) 32 artiklassa tarkoitettuja kansallisia 
siirtymäsuunnitelmia ja erityisesti 
päästöjen enimmäismäärien asettamista 
sekä niihin liittyvää tarkkailua ja 
raportointia. 
Nämä täytäntöönpanosäännöt 
hyväksytään 75 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen. Komissio tekee aiheelliset 
ehdotukset viimeistään ….*
____________
* EUVL: kuusi kuukautta tämän 
direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on yhdenmukainen 32 artiklaan tehdyn tarkistuksen kanssa. Poistetaan neuvoston 
esittämä uusi teksti.

Tarkistus 41

Neuvoston kanta
48 artikla – 5 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

5. Heti kun unionin alueella on 
käytettävissä sopivia mittaustekniikoita, 
vahvistetaan 75 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen ajankohta, josta lähtien on 
tehtävä ilmaan joutuvien raskasmetalli-, 
dioksiini- ja furaanipäästöjen jatkuvia 
mittauksia.

5. Heti kun unionin alueella on 
käytettävissä sopivia mittaustekniikoita, 
komissio vahvistaa delegoiduilla 
säädöksillä 76 artiklan mukaisesti 
ajankohdan, josta lähtien on tehtävä 
ilmaan joutuvien raskasmetalli-, dioksiini-
ja furaanipäästöjen jatkuvia mittauksia.
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Or. en

Tarkistus 42

Neuvoston kanta
72 artikla – 1 kohta

Neuvoston 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 ja 15 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti myönnetyistä poikkeuksista.

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

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistukset 59 ja 60. 

Tarkistus 43

Neuvoston kanta
72 artikla – 2 kohta

Neuvoston kanta Tarkistus

2. On vahvistettava 75 artiklan 2 kohdassa 2. Komissio vahvistaa delegoiduilla 
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tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen, mitä tietoja, millaisessa 
muodossa ja miten usein 1 kohdan 
mukaisesti on toimitettava. Tähän sisältyy 
myös niiden erityistoimintojen ja pilaavien 
aineiden määrittäminen, joiden osalta 
1 kohdassa tarkoitetut tiedot on 
toimitettava. 

säädöksillä 76 artiklan mukaisesti sitä 
koskevat vaatimukset, mitä tietoja, 
millaisessa muodossa ja miten usein 
1 kohdan mukaisesti on toimitettava. 
Tähän sisältyy myös niiden 
erityistoimintojen ja pilaavien aineiden
määrittäminen, joiden osalta 1 kohdassa 
tarkoitetut tiedot on toimitettava.

Or. en

Tarkistus 44

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

Neuvoston kanta Tarkistus

ii) karjan tehokasvatuksesta; ja Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan neuvoston esittämä uusi teksti.

Tarkistus 45

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

Neuvoston kanta Tarkistus

iii) karjanlannan levittämisestä; ja Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä neuvoston esittämä uusi teksti sisältyy nyt 15 artiklan 4 a kohtaan (uusi) esitettyyn 
tarkistukseen. Poistetaan neuvoston esittämä uusi teksti.
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Tarkistus 46

Neuvoston kanta
74 artikla

Neuvoston 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 asiaa koskevissa 
BAT-vertailuasiakirjoissa kuvailtujen 
parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden perusteella tieteen ja tekniikan 
kehitykseen komissio täydentää tai 
muuttaa tässä direktiivissä vahvistettuja 
päästöjen raja-arvoja koskevia 
vähimmäisvaatimuksia sekä valvontaa ja 
noudattamista koskevia sääntöjä
delegoiduilla säädöksillä 76 artiklan 
mukaisesti viimeistään 12 kuukauden 
kuluttua BAT-päätelmien julkaisemisesta 
13 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 61.

Tarkistus 47

Neuvoston kanta
74 artikla – 1 a kohta (uusi)

Neuvoston kanta Tarkistus

1 a. Komissio järjestää ennen 1 kohdassa 
tarkoitettujen toimenpiteiden 
hyväksymistä asianomaisen teollisuuden 
ja ympäristönsuojelua edistävien 
kansalaisjärjestöjen kuulemisen ja kertoo 
kuulemisen tuloksesta ja sen ottamisesta 
huomioon.

Or. en
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Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisen käsittelyn tarkistus 61.

Tarkistus 48

Neuvoston kanta
76 artikla – 1 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 74 
artiklassa tarkoitettuja delegoituja 
säädöksiä viiden vuoden ajan tämän 
direktiivin voimaantulosta lukien. 
Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään kuusi 
kuukautta ennen viiden vuoden mittaisen 
määräajan umpeutumista. Säädösvallan 
siirto uudistetaan automaattisesti yhtä 
pitkäksi ajanjaksoksi, ellei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 
77 artiklan nojalla.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 13, 15, 
23, 41, 48, 72 ja 74 artiklassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä viiden vuoden ajan 
tämän direktiivin voimaantulosta lukien. 
Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa 
koskevan kertomuksen viimeistään kuusi 
kuukautta ennen viiden vuoden mittaisen 
määräajan umpeutumista. Säädösvallan 
siirto uudistetaan automaattisesti yhtä 
pitkäksi ajanjaksoksi, ellei Euroopan 
parlamentti tai neuvosto peruuta siirtoa 
77 artiklan nojalla.

Or. en

Tarkistus 49

Neuvoston kanta
77 artikla – 1 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 74 artiklassa tarkoitetun 
säädösvallan siirron. 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
peruuttaa 13, 15, 23, 41, 48, 72 ja 
74 artiklassa tarkoitetun säädösvallan 
siirron.

Or. en
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Tarkistus 50

Neuvoston kanta
77 artikla – 2 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

2. Se toimielin, joka on käynnistänyt 
sisäisen menettelyn päättääkseen 
säädösvallan siirron peruuttamisesta, 
ilmoittaa asiasta toiselle instituutiolle ja 
komissiolle viimeistään kuukautta ennen 
lopullisen päätöksen tekemistä ja selvittää
samalla, mitä säädösvaltaa mahdollinen 
peruuttaminen koskee ja mihin 
peruuttaminen perustuu.

2. Se toimielin, joka on käynnistänyt 
sisäisen menettelyn päättääkseen 
säädösvallan siirron peruuttamisesta, pyrkii 
ilmoittamaan asiasta toiselle instituutiolle 
ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen 
lopullisen päätöksen tekemistä ja ilmoittaa
samalla, mitä säädösvaltaa mahdollinen 
peruuttaminen koskee ja mihin 
peruuttaminen mahdollisesti perustuu.

Or. en

Tarkistus 51

Neuvoston kanta
77 artikla – 3 kohta 

Neuvoston kanta Tarkistus

3. Peruuttamispäätös lopettaa päätöksessä 
mainitun säädösvallan siirron. Päätös tulee 
voimaan joko välittömästi tai jonakin 
myöhempänä, päätöksessä mainittuna 
päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin 
annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3. Peruuttamispäätöksessä ilmoitetaan 
peruuttamisen syyt, ja se lopettaa 
päätöksessä mainitun säädösvallan siirron. 
Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta 
aiemmin annettujen delegoitujen säädösten 
voimassaoloon. Päätös julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Or. en

Tarkistus 52

Neuvoston kanta
78 artikla 

Neuvoston kanta Tarkistus

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kolmen 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
vastustaa delegoitua säädöstä kahden 
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kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi.

kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on 
annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin 
tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa 
pidennetään kahdella kuukaudella.

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole määräajan umpeutuessa vastustanut 
delegoitua säädöstä tai jos sekä Euroopan 
parlamentti että neuvosto ovat ennen 
kyseistä päivää ilmoittaneet komissiolle, 
etteivät ne aio vastustaa säädöstä,
delegoitu säädös tulee voimaan sinä 
päivänä, joka mainitaan sen säännöksissä. 

2. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei 
ole vastustanut delegoitua säädöstä, se 
julkaistaan Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä ja se tulee voimaan sinä päivänä, 
joka mainitaan sen säännöksissä.

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, säädös ei 
tule voimaan. Se toimielin, joka vastustaa 
delegoitua säädöstä, esittää perusteet 
päätökselleen.

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto 
vastustaa delegoitua säädöstä, säädös ei 
tule voimaan. Se toimielin, joka vastustaa 
delegoitua säädöstä, esittää perusteet 
päätökselleen.

Or. en
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PERUSTELUT

I. TAUSTAA

Vuonna 1996 annetun, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämistä koskevan direktiivin tavoitteena on ehkäistä ilmaan, veteen ja maaperään 
joutuvia teollisuuslaitosten päästöjä ja kontrolloida niitä kaikkialla Euroopan unionissa. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämistä koskevan direktiivin tarkoituksena on edistää parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden (Best Available Techniques, BAT), eli sellaisten taloudellisesti ja teknisesti 
käyttökelpoisten tekniikoiden, joilla saavutetaan kaikkein tehokkaimmin ympäristönsuojelun 
korkea taso, täytäntöönpanoa. Parhaat käytettävissä olevat tekniikat määritellään niin 
kutsutuissa BAT-vertailuasiakirjoissa. Ne ovat teknisiä asiakirjoja, jotka on laadittu 
komission, jäsenvaltioiden viranomaisten ja muiden sidosryhmien harjoittaman 
tietojenvaihdon pohjalta (ns. Sevillan prosessi).

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämistä koskeva direktiivi 
kattaa osapuilleen 52 000 teollisuuslaitosta, jotka aiheuttavat suuren osan EU:n kaikista 
ilmansaasteista. Kyseisessä direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden viranomaisten on 
otettava BAT-vertailuasiakirjat huomioon myöntäessään lupia yksittäisille teollisuuslaitoksille 
ja vahvistaessaan tiettyjä laitoksia koskevia päästöjen raja-arvoja. Ilmansaasteiden lisäksi 
teollisuus saattaa pilata myös veden ja maaperän tai aiheuttaa jätteiden syntymistä, minkä 
vuoksi on noudatettava yhdennettyä lähestymistapaa ympäristölle aiheutuvien 
kokonaisvaikutusten huomioimiseksi. Komissio tarkasteli uudelleen kyseistä direktiiviä vuonna 
2005 ja teki sen johdosta ehdotuksen teollisuuden päästöjä koskevaksi direktiiviksi, jossa 
tarkistettiin seitsemää erillistä teollisuuden päästöjä koskevaa direktiiviä ja liitettiin ne yhteen. 
Ehdotuksella pyrittiin varmistamaan, että kansalliset viranomaiset panevat lainsäädännön 
paremmin täytäntöön ja valvovat paremmin sen noudattamista ympäristönsuojelun korkea tason 
saavuttamiseksi. Samalla siinä yksinkertaistettiin lainsäädäntöä ja karsittiin turhia hallinnollisia 
rasituksia. Esittelijä kannatti yleisesti ottaen komission strategiaa painottaen kuitenkin 
seuraavia seikkoja: 

 jäsenvaltioiden tavoissa panna lainsäädäntö täytäntöön ja valvoa sen noudattamista 
ilmenevien erojen poistaminen; nykyisen lainsäädännön saattamisessa osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ilmenevät erot vaarantavat ympäristönsuojelun ja aiheuttavat kilpailun 
vääristymistä;

 Sevillan prosessin puitteissa tapahtuneen arvokkaan tietojenvaihdon suojaaminen 
mahdollisimman pitkälti;

 tarpeettoman byrokratian vähentäminen. 

II. EUROOPAN PARLAMENTIN ENSIMMÄINEN KÄSITTELY

Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa täysistunnossa 
10. maaliskuuta 2009 suurella äänten enemmistöllä: 402 ääntä puolesta ja 189 vastaan.

Ensimmäisessä käsittelyssä komission ehdotus päästöjen raja-arvojen määrittelemisestä 
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suoraan BAT-vertailuasiakirjojen perusteella nousi tärkeäksi kysymykseksi. Euroopan 
parlamentin näkemyksen mukaan kyseistä ajatusta ei voida toteuttaa käytännössä. Se johtaisi 
epätoivottavan poliittisen vaikutusvallan kohdistamiseen Sevillan prosessiin. Euroopan 
parlamentti ehdotti näin ollen perustavanlaatuista muutosta, jonka johdosta 
vähimmäisvaatimuksina sovellettavien, päästöjä rajoittavien toimien vahvistaminen 
annettaisiin parlamentin valvoman, komiteamenettelyyn osallistuvan komitean tehtäväksi. 
Vähimmäisvaatimukset muodostaisivat eurooppalaisen turvaverkon, eikä mikään laitos saisi 
jättää noudattamatta niitä. Toimivaltaiset paikallisviranomaiset määräävät yksittäisiä laitoksia 
koskevista päästöjä rajoittavista toimista, joiden tuloksena päästöt täyttävät parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeviin vertailuasiakirjoihin sisältyvät vaatimukset 
keskimääräisesti siten, että jää liikkumavaraa ottaa paikalliset olot huomioon. Näin ratkaistaan 
ongelma siitä, että kunkin laitoksen normaalista toiminnasta aiheutuu huippukorkeita päästöjä, 
jotka voivat ylittää parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeviin kuvauksiin liittyvät 
päästöt esimerkiksi laitosta käyttöön otettaessa. Eurooppalaisen turvaverkon rajoja ei 
kuitenkaan saa missään tapauksessa ylittää. Ehdotuksella saavutetaan tasapaino, koska sillä 
toisaalta otetaan käyttöön teollisuuslaitosten lupien myöntämistä koskevat eurooppalaiset 
normit ja toisaalta sillä annetaan jäsenvaltioille niiden kipeästi tarvitsemaa liikkumavaraa, 
jotta ne voivat ottaa huomioon kyseisen laitoksen tekniset ominaisuudet, sen maantieteellisen 
sijainnin sekä paikalliset ympäristöolot.

III. TOINEN KÄSITTELY

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta teollisuuden päästöistä annettavaan direktiiviin 
hyväksyttiin 15. helmikuuta 2010. Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
hyväksymässä kannassa pyrittiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen 
yhtenäistämistä koskevan direktiivin täytäntöönpanon parantamiseen ja kilpailun 
vääristymisen estämiseen, kun taas jotkin uudet neuvoston kannan säännökset suuntautuvat 
esittelijän mielestä toisaalle. Neuvoston kannassa ei kannatettu ajatusta päästöjen raja-arvojen 
eurooppalaisesta turvaverkosta, vaan siinä ehdotettiin suurempaa joustavuutta suurten 
polttolaitosten tapauksessa, mitä tulee liitteissä V–VIII asetettujen päästöjen raja-arvojen 
noudattamiseen. 

Esittelijä noudattaa toista käsittelyä koskevassa mietinnössään mahdollisimman pitkälti 
Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymää kantaa, koska se hyväksyttiin 
suurella äänten enemmistöllä. Monet ensimmäisen käsittelyn tarkistuksista on esitetty tässä 
mietinnössä uudelleen. Eurooppalaista turvaverkkoa koskevassa asiassa esittelijä tekee uuden 
ehdotuksen, jossa on säilytetty ympäristönsuojelun korkean tason varmistamista ja kilpailun 
vääristymisen, joka johtuu nykyisen lainsäädännön epäyhtenäisestä saattamisesta osaksi 
kansallista lainsäädäntöä, estämistä unionissa koskeva tavoite. Esittelijä ehdottaa unionin 
laajuisten, BAT-päätelmiin perustuvien, päästöjen raja-arvoja koskevien 
vähimmäisvaatimusten sekä valvontaa ja noudattamista koskevien sääntöjen käyttöönottoa, 
mutta ainoastaan niitä toimintoja varten, joissa unionin toimia tarvitaan seuraavien kriteerien 
perusteella:

a) kyseessä olevan alan vaikutus koko ympäristöön;
b) parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden täytäntöönpanon tila kyseessä olevalla alalla.

Esittelijä on samalla vähentänyt neuvoston kantaan sisältyviä monia uusia 
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poikkeussäännöksiä. Poikkeusten pitäisi olla mahdollisia ainoastaan poikkeustapauksissa. 
Niin kutsuttu siirtymäkauden kansallinen suunnitelma, jonka jäsenvaltiot voivat panna 
täytäntöön suodakseen suurille polttolaitoksille viisi vuotta lisäaikaa liitteessä V 
vahvistettujen päästöjen raja-arvojen täytäntöönpanemiseen, mahdollistaa liian suuren 
joustavuuden. Se voi johtaa kilpailun vääristymiseen unionissa, sillä jotkin polttolaitokset 
ovat jo tehneet investointeja pystyäkseen mukautumaan kyseessä oleviin päästöjen raja-
arvoihin. Lisäksi kaikki jäsenvaltiot eivät ota käyttöön siirtymäkauden kansallista 
suunnitelmaa. Myös määräaikaispoikkeus voi aiheuttaa kilpailun vääristymistä unionissa. 
Polttolaitosten, joiden rajallinen elinikä on 20000 käyttötuntia, ei tarvitse investoida 
parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan pystyäkseen mukautumaan liitteessä V 
vahvistettuihin päästöjen raja-arvoihin. Lisäksi määräaikaispoikkeus asettaa vaakalaudalle 
ilman pilaantumista koskevan komission teemakohtaisen strategian, joka koskee muun 
muassa rikkidioksidipäästöjen vähentämistä 82 prosentilla ja NOx-päästöjen vähentämistä 
60 prosentilla vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasoon nähden. Tästä syystä esittelijä 
ehdottaa niin ikään kaukolämpölaitoksia koskevan säännöksen umpeutumisajankohdan 
rajaamista enintään vuoteen 2020.

Esittelijän mielestä lainsäädäntöä ei pidä entisestään hankaloittaa ottamalla käyttöön 
markkinaehtoisia välineitä direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi. Markkinaehtoisten 
välineiden, kuten kaupankäynnin, käyttöönotto päästörajojen asettamisen lisäksi johtaisi 
ainoastaan suhteettomin kustannuksin saavutettavaan päästöjen rajalliseen vähenemiseen. 


