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LYHYET PERUSTELUT

Ihmisen toiminnasta aiheutuvat kaasu- ja hiukkaspäästöt johtuvat paljolti polttoaineen 
epätäydellisestä palamisesta lämmityksessä, energiantuotannossa ja liikenteessä, teollisuuden 
kemiallisista prosesseista ja pyörillä varustettujen liikennevälineiden aiheuttamasta 
tienpintojen kulumisesta. Päästöjen intensiteetti voi olla luonteeltaan kausiluontoista 
esimerkiksi matalan tason päästöjen tapauksessa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotuksen tavoitteena on ottaa käyttöön uudet 
kansalliset päästörajat merkittävimmille ilman epäpuhtauksille. Direktiiviehdotuksen 
tarkoituksena on korvata nykyinen direktiivi 2001/81/EY tiettyjen ilman epäpuhtauksien 
kansallisista päästörajoista, jotka oli määrä saavuttaa vuoteen 2010 mennessä, ja antaa 
unionin säädös, joka vastaa vuonna 1999 tehdystä Göteborgin pöytäkirjasta johtuvia unionin 
kansainvälisiä velvoitteita. Ehdotuksella pyritään vähentämään ihmisten terveyteen, 
ympäristöön ja ilmastoon kohdistuvia potentiaalisia uhkia. Ehdotus on tulosta unionin 
ilmastonsuojelupolitiikan tarkistamisesta ja kuuluu osana unionin uusia sääntöjä koskevaan 
pakettiin. 

Sen lisäksi, että annetaan unionin säädös 25 vuotta vanhan pöytäkirjan säännösten 
muuttamiseksi, direktiiviehdotuksessa säädetään muutoksista – eli vähennysvelvoitteiden 
asteittaisesta lisäämisestä vuodesta 2020 vuoteen 2030 ja sen jälkeen – jotka koskevat neljää 
nykyisessä direktiivissä määriteltyä kaasuepäpuhtautta (rikkidioksidi, typen oksidit, haihtuvat 
orgaaniset yhdisteet pl. metaani ja ammoniakki), hiukkasia, joiden koko on vähintään
2,5 mikrometriä (tarkistetun pöytäkirjan mukaisesti), ja metaanipäästöjä. Näiden 
epäpuhtauksien vähentämistä koskevien kunnianhimoisten suunnitelmien puitteissa 
direktiiviehdotuksessa säädetään keskipitkän aikavälin päästörajoista vuodelle 2025. 

Jäsenvaltioiden päästöjen vähentämistä koskevat sitoumukset on ilmaistu 
päästövähennysprosenttina, joka kuvaa vertailuvuoden (2005) tietyntyyppisen epäpuhtauden 
kokonaismäärän ja kohdekalenterivuonna ilmakehään vapautuneiden epäpuhtauspäästöjen 
kokonaismäärän välistä suhdetta. Direktiivillä jäsenvaltiot velvoitetaan laatimaan kansalliset 
päästöjen vähentämistä koskevat ohjelmat ja päivittämään niitä säännöllisesti (joka toinen 
vuosi). Ohjelmiin olisi sisällyttävä kuvaus toimista, joilla jäsenvaltiot voivat arvioida 
päästötavoitteiden saavuttamisen taloudellisia vaikutuksia. Lisäksi jäsenvaltiot olisi 
velvoitettava seuraamaan ilman epäpuhtauksien päästöjä ja laatimaan kansalliset päästötaseet 
ja -ennusteet. Kansalliset ohjelmat ja päästötaseet on toimitettava komissiolle. 

Direktiiviehdotuksella tehdään myös direktiiviin 2003/35/EY vähäinen muutos, joka koskee 
yleisön osallistumista eräiden ympäristöä koskevien ohjelmien laatimiseen. Tämä muutos on 
viittaus kansallisia päästöjenvähennysohjelmia koskevaan säännökseen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/35/EY muuttamisen teki 
välttämättömäksi muun muassa maaperän happamoituminen, vesien rehevöityminen ja 
etenevä ilmastonmuutos. Siksi on laadittava uusi säädös, jolla vahvistetaan jo täytäntöön 
pannut säännökset.

Tärkeimpiä muutoksia ovat muutokset oikeudellisiin säännöksiin, jotka koskevat yleisön 
osallistumista ympäristöä koskevien ohjelmien laatimiseen. Tämän takia direktiivin liitteeseen 
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I on lisätty viittaus ilman epäpuhtauksien seurantaa koskeviin kansallisiin määräyksiin.

Valmistelijan kanta

Valmistelija suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotukseen uudeksi 
direktiiviksi. On kuitenkin todettava, että direktiivin perusosatekijät kehitettiin 
neljännesvuosisata sitten eikä ehdotuksessa mainita tarvetta säännellä ja seurata paremmin 
näitä päästöjä eritoten paikallisesti mittausmenetelmiä kehittämällä. 

Erityisiä huomautuksia

1) Ehdotuksessa ei oteta huomioon kaikkia hiukkaspäästöjä, kuten läpimitaltaan alle 
2,5 mikrometrin hiukkasten päästöjä eikä varsinkaan ihmisten terveyden ja ilmaston 
kannalta kaikkein vaarallisimpien hiukkasten, joiden läpimitta on nanometriluokkaa, 
päästöjä. 

2) Siinä ei oteta huomioon aromaattisia kloorihiilivetyjä eli dioksiineja.

3) Tärkeä ja olennainen asia on päästöjen kausivaihtelu, erityisesti lisääntyneet päästöt 
lämmitystä edellyttävänä aikana, mukaan luettuina myös niin sanotut matalan tason 
päästöt.

4) Ottaen huomioon, että päästöt leviävät rajojen yli, merien ympäröimille maille, 
ilmailualalle ja meriliikenteelle ei pitäisi antaa poikkeusta velvoitteesta vähentää 
päästöjään. Valtioilla ei saisi olla mahdollisuutta arvioida päästöjään ”joustavasti”.

5) Eräs ihmisen ilmaan päästämä, vaikka ihminen ei sitä suuria määriä tuotakaan, 
vaarallinen kaasu on rikkivety (H2S). Tiedetään, että erittäin rikkipitoisen raakaöljyn 
jalostamiseen merikuljetuksen aikana käytettävät bakteerien toimintaan perustuvat 
menetelmät vapauttavat ilmakehään huomattavia määriä tätä myrkyllistä kaasua (H2S).

6) Muodollisesta näkökulmasta katsottuna komission direktiiviehdotus kärsii yleisestä 
avoimuusvajeesta, joka koskee erityisesti viittauksia moniin liitteisiin komission 
ehdotuksissa. Lausunnon valmistelijan mielestä tässä säädöksessä olisi oltava omat 
liitteensä tai ainakin siinä olisi ilmoitettava täsmällisemmin, mihin erityisiin asiakirjoihin 
liitteissä viitataan.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat 
tarkistukset:
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Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan rajat 
jäsenvaltioissa ilmakehään joutuville
happamoittavien ja rehevöittävien 
epäpuhtauksien, otsonin esiasteiden, 
primääristen hiukkasten, sekundääristen 
hiukkasten esiasteiden ja muiden ilman 
epäpuhtauksien päästöille sekä 
edellytetään, että laaditaan, hyväksytään ja 
toteutetaan kansalliset ilman pilaantumisen 
valvontaohjelmat sekä tarkkaillaan
epäpuhtauspäästöjä ja seurataan niiden 
vaikutuksia ja raportoidaan niistä.

Tässä direktiivissä vahvistetaan rajat 
jäsenvaltioissa ilmakehään joutuville
mitattavissa oleville kaasu- ja 
hiukkaspäästöille, joita ovat 
happamoittavat ja rehevöittävät 
epäpuhtaudet sekä otsonin esiasteet, 
primääriset hiukkaset ja sekundääristen 
hiukkasten esiasteet, ilmoitetaan muiden, 
aerosoleja muodostavien ilman 
epäpuhtauksien päästöjen vaikeasti 
mitattavat lähteet sekä edellytetään, että 
laaditaan, hyväksytään ja toteutetaan 
kansalliset ilman pilaantumisen 
valvontaohjelmat ja että kehitetään
epäpuhtauspäästöjä ja niiden vaikutuksia
koskevia parempia seuranta- ja
raportointimenetelmiä.

Or. pl

Perustelu

Päästörajat voivat koskea vain sellaisten päästöjen tyyppejä ja muotoja, joita voidaan mitata 
jatkuvasti ja yksiselitteisesti käyttäen olemassa olevia fysiokemiallisia seurantamenetelmiä. 
Päästölähteet, joita on vaikea mitata tarkasti, ja jotka synnyttävät pitkäikäisiä ja terveyden 
sekä ympäristön kannalta vaarallisia aerosoleja, olisi kuitenkin ilmoitettava ja pyrittävä 
kehittämään parempia menetelmiä niiden mittaamiseksi.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. ”päästöllä” aineen vapautumista
ilmakehään piste- tai
hajakuormituslähteestä;

1. ”päästöllä” yleisiä fysiokemiallisia 
prosesseja, jotka synnyttävät ja 
vapauttavat kaasua tai hiukkasaineita
ilmakehään piste-, tai
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hajakuormituslähteistä;

Or. pl

Perustelu

Tässä pyritään yleisempään ja kattavampaan ymmärrykseen päästöistä, joita prosessit 
synnyttävät ja joissa otetaan huomioon päästöjen syntyminen ja vapautuminen, eikä 
pelkästään tuotteiden lopullinen vapautuminen.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. ”matalan tason päästöillä” 
kausiluonteisesti esiintyvää, pääasiassa 
lämmittämiseen liittyvää kaasun ja 
hiukkasten vapautumista ilmakehään 
savupiippujen muodostamista 
pistelähteistä, joka on seurausta 
savukaasun konvektiovirtauksesta
polttolaitteista, joilla on polton matalasta 
tehokkuudesta ja hapen vähäisyydestä 
johtuva matala hyötysuhde; 

Or. pl

Perustelu

Tässä on kyse yhdestä vaarallisen pilaantumisen lähteestä, joka ilmenee usein 
asutuskeskuksissa. Päästöt liittyvät matalaan polttohyötysuhteeseen ja saattavat synnyttää 
savusumua. 

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. ”typen oksideilla” (NOx) typpioksidia ja 
typpidioksidia typpidioksidina ilmaistuna;

4. ”typen oksideilla” (NOx)
koostumukseltaan määrittelemättömien 
typen oksidien sekoitusta;
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Or. pl

Perustelu

Käsitettä on selvennettävä, sillä typen oksidit ovat koostumukseltaan määrittelemättömien 
typen oksidien sekoituksia, joita syntyy fossiilisten polttoaineiden polton aikana. Tällaiset 
sekoitukset sisältävät huomattavasta enemmän haitallista typpimonoksidia kuin vähemmän 
haitallista typpidioksidia. Lisäksi niissä esiintyy ajoittain myös pieniä määriä dityppioksidia 
(N2O).

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. ”haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä pl. 
metaani” (NMVOC) metaania lukuun 
ottamatta kaikkia ihmisen toiminnasta 
syntyviä orgaanisia yhdisteitä, jotka voivat
tuottaa valokemiallisia hapettimia 
reagoidessaan auringonvalossa typen 
oksidien kanssa;

5. ”haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä pl. 
metaani” (NMVOC) metaania lukuun 
ottamatta kaikkia ihmisen toiminnasta 
syntyviä ilmakehän orgaanisia yhdisteitä, 
jotka auringon säteilyn vaikutuksesta
voivat reagoida ilmakehän typpidioksidin
kanssa ja edistää siten valokemiallisten 
hapettimien syntymistä;

Or. pl

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään korostamaan, että kyseisiä ilmiöitä tapahtuu itse ilmakehässä 
eikä yksinomaan fossiilisten polttoaineiden polton aikana. 

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on rajoitettava vuotuisia 
ihmisen toiminnasta aiheutuvia 
rikkidioksidin (SO2), typen oksidien
(NOx), haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
pl. metaani (NMVOC), ammoniakin
(NH3), hiukkasten (PM2,5) ja metaanin 
(CH4) päästöjä vähintään liitteessä II 

1. Jäsenvaltioiden on rajoitettava vuotuisia 
ihmisen toiminnasta aiheutuvia 
rikkidioksidin (SO2), typen oksidien
(NOx), metaanin (CH4) ja muiden
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden
(NMVOC), ammoniakin (NH3) sekä 
kiinteässä muodossa (PM2,5) tai 
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vahvistettujen, vuosista 2020 ja 2030 
alkaen sovellettavien kansallisten 
päästövähennysvelvoitteiden mukaisesti.

nestemäisenä olevien orgaanisten ja
muiden kuin orgaanisten hiukkasten
päästöjä vähintään liitteessä II 
vahvistettujen, vuosista 2020 ja 2030 
alkaen sovellettavien kansallisten 
päästövähennysvelvoitteiden mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Termi ”haihtuvat orgaaniset yhdisteet pl metaani” ei ole tieteellisten normien mukainen. Siksi 
olisi todettava, että haitalliset aerosolit koostuvat kiinteässä ja nestemäisessä muodossa 
ilmassa leijuvista mikrohiukkasista ja nanohiukkasista.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, joista ei koidu 
kohtuuttomia kustannuksia, rajoittaakseen 
ihmisen toiminnasta aiheutuvia SO2-, 
NOx-, NMVOC-, NH3-, PM2,5- ja CH4-
päästöjään vuoden 2025 osalta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 
soveltamista. Näiden päästöjen tasot 
määritetään polttoaineiden myynnin 
pohjalta lineaarisen vähentämisen 
kehityspolun perusteella jäsenvaltioiden 
vuoden 2020 päästötasojen ja vuodelle 
2030 asetetuissa 
päästövähennysvelvoitteissa määriteltyjen 
päästötasojen välillä.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, joista ei koidu 
kohtuuttomia kustannuksia, rajoittaakseen
1 kohdassa tarkoitettuja ihmisen 
toiminnasta aiheutuvia päästöjään vuoden 
2025 osalta suoraan omalla alueellaan,
aluevesillään ja talousvyöhykkeillään,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan 
soveltamista.

Or. pl

Perustelu

Päästötyyppien toistamisen sijasta riittää, että viitataan edelliseen kohtaan. Kun otetaan 
huomioon polttohyötysuhteen alalla tapahtunut teknologinen kehitys, on vakava virhe asettaa 
päästöjen taso polttoaineen myyntimäärän pohjalta. Ei lisäksi pitäisi soveltaa erilaisia 
sääntöjä ja kriteereitä maiden aluevesiin tai talousalueisiin, sillä ilmastonmuutos vaikuttaa 
koko planeettaan.
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Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Seuraavia päästöjä ei oteta 1 ja 2 
kohdan yhteydessä huomioon:

3. Seuraavat päästöt otetaan huomioon 1 
ja 2 kohdan yhteydessä:

a) ilma-aluksista laskeutumis- ja 
lentoonlähtöjakson ulkopuolella 
vapautuvat päästöt;

a) ilma-aluksista laskeutumis- ja 
lentoonlähtöjakson ulkopuolella 
vapautuvat päästöt;

b) Kanariansaarilla, Ranskan 
merentakaisissa departementeissa, 
Madeiralla ja Azoreilla syntyvät päästöt;

b) Kanariansaarilla, Ranskan 
merentakaisissa departementeissa, 
Madeiralla ja Azoreilla syntyvät päästöt;

c) b alakohdassa tarkoitetuille alueille ja 
niiltä pois suuntautuvan kansallisen 
meriliikenteen aiheuttamat päästöt;

c) b alakohdassa tarkoitetuille alueille ja 
niiltä pois suuntautuvan kansallisen 
meriliikenteen aiheuttamat päästöt;

d) kansainvälisen meriliikenteen 
aiheuttamat päästöt, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan 
soveltamista.

d) kansainvälisen meriliikenteen 
aiheuttamat päästöt, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan 
soveltamista.

Or. pl

Perustelu

Emme saa sulkea silmiä kaikilta näiltä päästöiltä, jotka hiilidioksidin tavoin jäävät 
ilmakehään pitkiksi ajoiksi ja osaltaan lisäävät ilmastonmuutosta.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Komissio arvioi EU:ssa käytössä 
olevien henkilö- ja hyötyajoneuvojen 
liikkuvista dieselmoottoreista tulevien 
NOx-päästöjen nopeasti muuttuvaa 
jakautumista, jotta voidaan paremmin 
arvioida sitoumuksia NOx-päästöjen 
vähentämiseksi kaikista lähteistä ja 



PE541.321v01-00 10/15 PA\1037812FI.doc

FI

täyttää ne. 

Or. pl

Perustelu

Dieselpolttoainetta käyttävien ajoneuvojen lukumäärä kasvaa nopeasti EU:n jäsenvaltioissa. 
Käytettyjen dieselmoottoriajoneuvojen vienti Keski- ja Itä-Eurooppaan on myös kasvamassa 
nopeasti. Tämä merkitsee, että päästöjen jakautuminen näissä maissa muuttuu nopeasti ja 
että kaikki tuhansina tonneina ilmaistut sitoumukset ovat varsin epätarkkoja.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Ihmisen toiminnasta aiheutuvien 
päästöjen taso on määriteltävä 
vähentämällä luonnollisten päästöjen 
määrä kokonaispäästöistä.

Or. pl

Perustelu
Tämä koskee luonnollisia päästöjä, kuten viljelymaalta tulevia typen oksidien ja hiukkasten 
päästöjä.

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Saavuttaakseen 4 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti vuodelle 2025 määritetyt 
välivaiheen päästötasot ja täyttääkseen 
liitteessä II NOx:lle SO2:lle ja PM2,5:lle 
asetetut, vuodesta 2030 alkaen 
sovellettavat kansalliset 
päästövähennysvelvoitteet jäsenvaltiot 
voivat kuitata kansainvälisessä 
meriliikenteessä saavutetuilla NOx-, SO2-
ja PM2,5-päästöjen vähennyksillä saman 

Poistetaan.
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vuoden aikana muista lähteistä 
vapautuvien NOx-, SO2- ja PM2,5-
päästöjen vähennyksiä seuraavin 
edellytyksin: 

a) päästövähennykset saavutetaan 
merialueilla, jotka ovat osa 
jäsenvaltioiden aluemeriä, 
talousvyöhykkeitä tai epäpuhtauksien 
valvontavyöhykkeitä, mikäli niitä on 
perustettu;

b) jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja 
toteuttaneet tehokkaita tarkkailu- ja
tarkastustoimenpiteitä tämän 
joustomahdollisuuden asianmukaisen 
toiminnan varmistamiseksi;

c) jäsenvaltiot ovat toteuttaneet 
toimenpiteitä saadakseen kansainvälisen 
meriliikenteen NOx-, SO2- ja PM2,5-
päästöt pienemmiksi kuin mitä 
saavutettaisiin noudattamalla NOx-, SO2-
ja PM2,5-päästöihin sovellettavia unionin 
vaatimuksia ja osoittaneet, että kyseisillä 
toimenpiteillä on saavutettu riittävän 
suuret päästöjen lisävähennykset;

d) jäsenvaltiot ovat kuitanneet c 
alakohdan mukaisesti lasketuilla NOx-, 
SO2- ja PM2,5-päästöjen vähennyksillä 
enintään 20 prosenttia kokonaismäärästä, 
ja kuittaamisesta ei ole seurauksena 
liitteessä II vuodelle 2020 asetettujen 
kansallisten päästövähennysvelvoitteiden 
noudattamatta jättäminen.

Or. pl

Perustelu

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana “elastyczność” wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltiot voivat laatia tarkistettuja 
vuotuisia kansallisia SO2-, NOx-, NH3-, 
NMVOC- ja PM2,5-päästöinventaarioita 
liitteen IV mukaisesti, jos parannettujen, 
tieteellisen tiedon mukaisesti ajan tasalle 
saatettujen päästöinventaariomenetelmien 
soveltamisesta seuraisi niiden kansallisten 
päästövähennysvelvoitteiden tai 
välivaiheen päästötasojen noudattamatta 
jättäminen.

3. Jäsenvaltiot voivat laatia 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja päästöjä koskevia
tarkistettuja vuotuisia kansallisia
päästöinventaarioita liitteen IV mukaisesti, 
jos parannettujen, seurannan perusteella 
ja tieteellisen tiedon mukaisesti ajan tasalle 
saatettujen päästönvähennystekniikoiden 
ja päästöinventaariomenetelmien 
soveltamisesta seuraisi niiden kansallisten 
päästövähennysvelvoitteiden tai 
välivaiheen päästötasojen noudattamatta 
jättäminen.

Or. pl

Perustelu

Kysymys päästöinventaarioiden laatimista koskevista menetelmistä ei loppujen lopuksi ole 
kiinni tieteellisestä tiedosta, vaan tekniikoista, joilla vähennykset tulevat mahdollisiksi, ja 
seurannasta, joka auttaa saattamaan inventaariot objektiivisesti ajan tasalle.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos komissio ei ole esittänyt vastalausetta 
yhdeksän kuukauden kuluessa 
asiaankuuluvan 7 artiklan 4, 5 tai 6 
kohdassa tarkoitetun raportin 
vastaanottamisesta, jäsenvaltio katsoo, että 
haetun joustomahdollisuuden käyttö on 
hyväksytty ja voimassa kyseiselle vuodelle. 
Jos komissio katsoo, ettei 
joustomahdollisuuden käyttö ole 
sovellettavien vaatimusten ja kriteerien 

Jos komissio ei ole esittänyt vastalausetta 
yhdeksän kuukauden kuluessa 
asiaankuuluvan 7 artiklan 4, 5 tai 6 
kohdassa tarkoitetun raportin 
vastaanottamisesta, jäsenvaltio katsoo, että 
haetun joustomahdollisuuden käyttö on 
hyväksytty ja voimassa kyseiselle vuodelle.
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mukaista, se antaa päätöksen ja ilmoittaa 
jäsenvaltiolle, ettei sitä voida hyväksyä.

Or. pl

Perustelu

Jouston käyttöön liittyy selvästi ongelma, eli se, että jouston määrittelemistä varten ei ole 
selviä kriteereitä. Siksi komission ehdotuksessa on säännös, jonka mukaan komissio itse 
päättää lopulta tästä asiasta.

Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on asteittain 
poistettava erityisesti suuremmissa 
asutuskeskuksissa olevat matalan tason 
päästöjen lähteet korvaamalla 
hyötysuhteeltaan huonot 
lämmityslaitteistot nykyaikaisilla 
hyötysuhteeltaan hyvillä laitteistoilla 
yksittäisissä taloissa ja huoneistoissa ja 
taajama-alueilla korvaamalla 
lämpövoimalat pienillä paikallisilla 
sähkön ja lämmön 
yhteistuotantolaitoksilla.

Or. pl

Perustelu

Tässä ei ole kyse ainoastaan matalan tason päästöjen vähentämisestä vaan niiden 
poistamisesta kokonaan.

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla

Komission teksti Tarkistus

Paremman perustan luomiseksi 
päästövähennyksille unioni ja tilanteen 

Paremman perustan luomiseksi 
päästövähennyksille unioni ja tilanteen 
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mukaan jäsenvaltiot jatkavat teknisen ja 
tieteellisen tutkimuksen osalta kolmansien 
maiden kanssa tehtävää kahdenvälistä ja 
monenvälistä yhteistyötä sekä 
koordinointia alalla toimivien 
kansainvälisten organisaatioiden, kuten 
YK:n ympäristöohjelman (UNEP), YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE), 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 
ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön
(ICAO), puitteissa, myös tietojenvaihdon 
avulla.

mukaan jäsenvaltiot jatkavat teknisen ja 
tieteellisen tutkimuksen osalta kolmansien 
maiden kanssa tehtävää kahdenvälistä ja 
monenvälistä yhteistyötä sekä 
koordinointia alalla toimivien 
kansainvälisten organisaatioiden, kuten 
YK:n ympäristöohjelman (UNEP), YK:n 
Euroopan talouskomission (UNECE), 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) 
ja Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön
(ICAO), puitteissa, myös tietojenvaihdon 
avulla. Jäsenvaltioiden on järjestettävä 
rajatylittäviä kuulemisia yhteisistä 
uhkista, joita aiheuttavat näissä maissa 
sijaitsevien lähellä olevien 
teollisuusalueiden päästöt, ja laadittava 
yhteisiä suunnitelmia kyseisten päästöjen 
poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Or. pl

Perustelu

Toistensa naapureina olevien jäsenvaltioiden olisi järjestettävä kuulemisia ja laadittava 
yhteisiä suunnitelmia päästöjen poistamiseksi tai vähentämiseksi erityisesti tapauksissa, 
joissa niillä on toistensa lähellä olevia teollisuusalueita.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Direktiivin 2003/35/EY muuttaminen Muutokset direktiiviin 2003/35/EY

Or. pl

Perustelu

Jälkimmäinen osa sisältää ehdotuksen direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 2 kohdan 
muuttamisesta lisäämällä e alakohta, mikä edellyttää monikon käyttämistä 16 artiklan
otsikossa.
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Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2003/35/EY
2 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään direktiivin 2003/35/EY 2 artiklan 
2 kohtaan alakohta seuraavasti:

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yleisö voi aktiivisesti osallistua tällaisten 
suunnitelmien ja ohjelmien ja niihin 
liittyvien muiden toimien laatimiseen 
soveltamalla kullekin jäsenvaltiolle 
ominaisia suoran demokratian 
menetelmiä ja erityisesti järjestämällä 
julkisia kuulemisia, selvityksiä ja 
paikallisia kansanäänestyksiä varsinkin 
silloin, kun laadittavalla suunnitelmalla 
tai ohjelmalla on suuri merkitys 
paikalliselle väestölle.

Or. pl

Perustelu

Nykyisessä direktiivissä viitataan ainoastaan mielipiteen selvittämiseen, mutta ei edellytetä 
suoran demokratian laajempaa soveltamista, kuten pakollisia julkisia kuulemisia paikallisen 
väestön kannalta merkittävissä kysymyksissä tai vaihtoehtoisesti paikallisia 
kansanäänestyksiä.


