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TARKISTUKSET 8-37

Mietintöluonnos (PE 355.606v01-00)
Johannes Blokland
epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta ja 
neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta

Ehdotus asetukseksi (KOM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Satu Hassi, Carl Schlyter, Gyula Hegyi

Tarkistus 8
1 ARTIKLA

Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevista rekistereistä tehdyn YK:n 
Euroopan talouskomission pöytäkirjan 
(jäljempänä ’pöytäkirja) 
täytäntöönpanemiseksi tällä asetuksella 
perustetaan yhteisön tasolla yhdennetty 
epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva 
rekisteri (eurooppalainen PRTR-rekisteri) 
julkisesti käytettävissä olevana sähköisenä 
tietokantana ja säädetään sen 
toimintasäännöistä.

Epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevista rekistereistä tehdyn YK:n 
Euroopan talouskomission pöytäkirjan 
(jäljempänä ’pöytäkirja) 
täytäntöönpanemiseksi, yleisön 
osallistumisen helpottamiseksi ympäristöä 
koskevaan päätöksentekoon ja ympäristön 
pilaantumisen estämiseksi ja 
vähentämiseksi tällä asetuksella perustetaan 
yhteisön tasolla yhdennetty epäpuhtauksien 
päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri 
(eurooppalainen PRTR-rekisteri) julkisesti 
käytettävissä olevana sähköisenä 
tietokantana ja säädetään sen 
toimintasäännöistä.

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksessa mainitaan erikseen PRTR-rekisterin vaikutus yleisön osallistumiseen ja 
saastumisen estämiseen ja korostetaan sitä. Lisäys on otettu PRTR-rekisterin tavoitteesta 
(1 artikla).

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 9
2 ARTIKLAN 16 KOHTA

16) ’jätevedellä’ yhdyskuntajätevesien 
käsittelystä 21 päivänä toukokuuta 1991 
annetun direktiivin 91/271/ETY 2 artiklassa 
määriteltyä yhdyskuntajätevettä, 
talousjätevettä, teollisuusjätevettä sekä mitä 
tahansa muuta käytettyä vettä, joka sisältää 
yhteisön lainsäädännössä säänneltyjä 
aineita tai esineitä;

16) ’jätevedellä’ yhdyskuntajätevesien 
käsittelystä 21 päivänä toukokuuta 1991 
annetun direktiivin 91/271/ETY 2 artiklassa 
määriteltyä yhdyskuntajätevettä, 
talousjätevettä, teollisuusjätevettä sekä mitä 
tahansa muuta käytettyä vettä, joka kuuluu 
sisältämiensä aineiden tai esineiden 
perusteella yhteisön säännösten piiriin;

Or. de

Perustelu

Ehdotettu sääntely on liiallinen, koska pöytäkirjan 2 artiklan 14 kohdassa määritellään 
jätevedeksi käytetty vesi, joka sisältää aineita tai esineitä ja jota varten kansallisessa 
lainsäädännössä (tässä yhteisön lainsäädännössä) on voimassa sääntelyjärjestelmä. 
Järjestelmän pitää kuitenkin koskea jätevettä eikä sen sisältämiä aineita tai esineitä. Siihen 
kuuluu myös etukäteen annettava lupa johtaa jätevettä vesistöön tai viemäröinti direktiivin 
76/464/ETY, direktiivin 80/68/ETY tai direktiivin 91/271/ETY mukaisesti. Jos mukaan otetaan 
kaikki vedet, joita varten on olemassa yhteisön tasolla ainekohtaisia säännöksiä, 
ilmoitusvelvollisuus tulisi tarpeettoman laajaksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi, Carl Schlyter

Tarkistus 10
4 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA

a) laitoskokonaisuus ja sen maantieteellinen 
sijainti;

a) laitoskokonaisuus, mukaan lukien 
mahdollisesti sen emoyhtiö, ja sen 
maantieteellinen sijainti, vesipiiri mukaan 
lukien;

Or. en
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Perustelu

Emoyhtiö on lisätty, jotta tämä kohta olisi yhteneväinen 14 artiklan f kohdan kanssa. 
Vesipiirin tuntemisesta on hyötyä epäpuhtauksien valumisen takia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi, Carl Schlyter

Tarkistus 11
5 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHTA

b) sellaiset vaarallisen jätteen siirrot 
laitosalueen ulkopuolelle, joiden määrä on 
yli 2 tonnia vuodessa, tai sellaiset muun kun 
vaarallisen jätteen siirrot laitosalueen 
ulkopuolelle, joiden määrä on yli 
2 000 tonnia vuodessa, hyödyntämis- tai 
käsittelytoimintojen osalta siten, että tiedot 
merkitään R- tai D-kirjaimella sen mukaan, 
onko jäte tarkoitettu hyödynnettäväksi vai 
käsiteltäväksi, ja vaarallisen jätteen rajat 
ylittävien siirtojen osalta ilmoitetaan jätteen 
hyödyntäjän tai käsittelijän nimi ja osoite 
sekä varsinainen hyödyntämis- tai 
käsittelypaikka;

b) sellaiset vaarallisen jätteen siirrot 
laitosalueen ulkopuolelle, joiden määrä on 
yli 1 tonni vuodessa, tai sellaiset muun kun 
vaarallisen jätteen siirrot laitosalueen 
ulkopuolelle, joiden määrä on yli 
1000 tonnia vuodessa, hyödyntämis- tai 
käsittelytoimintojen osalta siten, että tiedot 
merkitään R- tai D-kirjaimella sen mukaan, 
onko jäte tarkoitettu hyödynnettäväksi vai 
käsiteltäväksi, ja vaarallisen jätteen rajat 
ylittävien siirtojen osalta ilmoitetaan jätteen 
hyödyntäjän tai käsittelijän nimi ja osoite 
sekä varsinainen hyödyntämis- tai 
käsittelypaikka;

Or. en

Perustelu

REACH-järjestelmässä (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely) asetus kattaa 
97 prosenttia vaarallisista aineista. Jotta voidaan olla varmoja siitä, että rekisterin tiedot 
kattavat merkittävän osan rekisteröidyistä jätteistä, on alennettava kynnysarvoja. Mitään 
arvioita ei ole esitetty alkuperäisten lukujen perusteeksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi, Carl Schlyter

Tarkistus 12
5 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin 
on sisällyttävä tiedot päästöistä ja siirroista, 
jotka aiheutuvat yhteensä kaikista 
tahallisista, tahattomista, tavanomaisista 
tai poikkeuksellisista toiminnoista.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin 
on sisällyttävä tiedot päästöistä ja siirroista, 
ja niissä on erotettava toisistaan 
tavanomaiset ja tahattomat toiminnot.

Or. en
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Perustelu

Pilaavien aineiden suunnittelemattomista tahattomista päästöistä olisi ilmoitettava erillään 
suunnitelluista tavanomaisista päätöistä. Eron tekeminen säännöllisten ja valvomattomien 
päästöjen välille antaa yleisölle tärkeää tietoa saastumisen syistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vasco Graça Moura

Tarkistus 13
5 ARTIKLAN 4 KOHTA

4. Toiminnanharjoittajan on ilmoitusta 
laatiessaan käytettävä parhaita saatavilla 
olevia tietoja, joihin voi sisältyä 
seurantatietoja, päästökertoimia, 
ainetaselaskelmia, epäsuoraa seurantaa tai 
muita laskelmia, teknisiä päätelmiä ja muita 
menetelmiä 9 artiklan 1 kohdan säännösten 
ja kansainvälisesti hyväksyttyjen 
menetelmien mukaisesti, aina kun sellaisia 
on saatavilla.

4. Toiminnanharjoittajan on ilmoitusta 
laatiessaan käytettävä parhaita saatavilla 
olevia tietoja, joihin voi sisältyä 
seurantatietoja, päästökertoimia, 
ainetaselaskelmia, epäsuoraa seurantaa tai 
muita laskelmia, teknisiä päätelmiä ja muita 
menetelmiä 9 artiklan 1 kohdan säännösten 
ja kansainvälisesti hyväksyttyjen 
menetelmien mukaisesti, aina kun ne ovat 
asianmukaisia.

Or. en
Perustelu

Monet kemian alan toiminnanharjoittajat ovat kehittäneet yksityiskohtaisia päästöjen 
määrittelyn menetelmiä ja jopa laitoskohtaisia analyyttisia menetelmiä, jotka sopivat 
parhaiten kuhunkin tarkoitukseen. Ei ole mitään näyttöä (vaan ehkä jopa päinvastoin) siitä, 
että kansainvälinen menetelmä olisi parempi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 14
5 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Kunkin asianomaisen 
laitoskokonaisuuden toiminnanharjoittajan 
on pidettävä jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla sellaisten tietojen 
arkistot, joista ilmoitetut tiedot on saatu, 
kymmenen vuoden ajan kyseisen 
ilmoitusvuoden päättymisestä lukien. Näissä 
arkistoissa on myös selostettava menetelmät, 
joita on käytetty tietojen kokoamiseksi.

5. Kunkin asianomaisen 
laitoskokonaisuuden toiminnanharjoittajan 
on pidettävä jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla sellaisten tietojen 
arkistot, joista ilmoitetut tiedot on saatu, 
seitsemän vuoden ajan kyseisen 
ilmoitusvuoden päättymisestä lukien. Näissä 
arkistoissa on myös selostettava menetelmät, 
joita on käytetty tietojen kokoamiseksi.

Or. de
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Perustelu

Pöytäkirjan 9 artiklan 1 kohdassa määrätään tietojen hankkimista koskevien arkistojen 
säilyttämisestä vain viiden vuoden ajan. Velvoite säilyttää arkistot kymmenen vuoden ajan 
vaikuttaa liialliselta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer, Vittorio Prodi

Tarkistus 15
5 ARTIKLAN 5 A KOHTA (uusi)

5 a. Jos useampi toiminnanharjoittaja 
käyttää samassa laitoskokonaisuudessa 
yhdessä jätevedenkäsittelylaitosta, heidän ei 
tarvitse ilmoittaa jäteveden johtamisesta 
käsittelylaitokseen. Sen sijaan vain sen 
laitoksen toiminnanharjoittaja, johon 
jätevedenkäsittelylaitos kuuluu, ilmoittaa 
kokonaispäästöistä.

Or. de

Perustelu

Asetusehdotuksen perusteluissa komissio myöntää, että teollisuuden nykyaikaisissa 
laitoskokonaisuuksissa toimii toistensa välittömässä läheisyydessä itsenäisiä yrityksiä, joilla 
on samankaltaiset vaatimukset infrastruktuurin suhteen. Siten on tarkoitus varmistaa, että 
tiettyjä palveluita (erityisesti jäteveden käsittelyä) käytetään yhteisesti tai yhden ainoan 
palvelun tarjoajan kautta. Toteutus kuitenkin puuttuu: Teollisuuden jätevesien 
käsittelylaitosten ilmoitusvelvollisuus mainitaan erikseen asiaan liittyvien toimintojen 
luettelossa liitteessä I olevassa 5 kohdan g alakohdassa, mikäli kapasiteetti 10 000 m3/pv 
ylittyy. Näin ollen nimenomaan kustannusten alentamiseksi ja resurssien säästämiseksi 
yhteisesti käytettäville laitoksille aiheutuu jokaisen yksittäisen käyttäjän 
ilmoitusvelvollisuuden vuoksi korkeammat käyttökustannukset. Tästä sääntelystä olisi 
luovuttava, jotta ympäristön suojelemiseksi tarkoitettua yhtenäistä lähestymistapaa ei 
rangaista lisäkustannuksilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 16
6 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jätteen siirron lähtöpaikkana olevan 
laitoskokonaisuuden toiminnanharjoittajan 
on ilmoitettava päästöinä maaperään 

Poistetaan.
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laitoskokonaisuuden ulkopuolelle siirretty 
jäte, johon sovelletaan direktiivin 
75/442/ETY liitteessä II A määriteltyjä 
käsittelytoimintoja ’maaperäkäsittely’ ja 
’syväinjektointi’.

Or. de

Perustelu

Tässä artiklassa konkretisoidaan PRTR-rekisterin avulla käyttöön otettava epäpuhtauksien 
päästöjä maaperään koskeva ilmoitusvelvollisuus 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
mukaisesti. Pöytäkirjassa määrätään jätteen hävittämisen yhteydessä joko jätetyypin tai 
epäpuhtaustyypin mukaisesti noudatettavasta lähestymistavasta (vrt. pöytäkirjan 7 artikla). 
Asetusehdotuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään kuitenkin 
ilmoitusvelvollisuudesta tiettyjen määrien ylittyessä ja lisäksi 6 artiklan 2 kohdassa säädetään 
velvollisuudesta ilmoittaa siirretyn jätteen epäpuhtaudet, jos käsittelytoiminto on 
"maaperäkäsittely" ja "syväinjektointi". Näin säädetään kaksinkertaisesta 
ilmoitusvelvollisuudesta sekä epäpuhtauden että jätetyypin perusteella, mitä pöytäkirja ei 
sisällä ja mikä saattaa käytännössä johtaa suuriin vaikeuksiin. Monet laitokset eivät nimittäin 
tiedä ollenkaan, missä ja millä menetelmällä niiden laitoskokonaisuudesta syntyvät jätteet 
hävitetään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi, Carl Schlyter

Tarkistus 17
7 ARTIKLAN 2 KOHDAN B ALAKOHTA

b) kaikkien seuraavien ilmoitusvuosien 
osalta 12 kuukauden kuluessa 
ilmoitusvuoden päättymisestä.

b) kaikkien seuraavien ilmoitusvuosien 
osalta seitsemän kuukauden kuluessa 
ilmoitusvuoden päättymisestä.

Or. en

Perustelu

Taloudellisia tietoja annetaan enimmäkseen huhtikuussa. Ei liene mitään estettä sille, että 
yritykset antaisivat myös ympäristötiedot samana ajankohtana.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vasco Graça Moura

Tarkistus 18
9 ARTIKLAN OTSIKKO
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Laadunvarmistus Laadunvalvonta

Or. en

Perustelu

Pöytäkirjassa vaaditaan luotettavaa valvontaa eikä täydellistä laadunvarmistusta, joka on 
valtava vaatimus (ajatellaanpa EU:n päästökauppajärjestelmän vaikeuksia). Lisäksi 
laadunvarmistusta koskevat erityismääräykset on jo asetettu toimilupien myöntämisehdoissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vasco Graça Moura

Tarkistus 19
9 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava laitoskokonaisuuksien 
toiminnanharjoittajien antamien tietojen 
laatu etenkin siltä osin, että ne on toimitettu 
ajoissa ja että ne ovat täydellisiä, varmoja,
vertailukelpoisia, johdonmukaisia ja 
avoimia.

2. Toimivaltaisten viranomaisten on 
arvioitava laitoskokonaisuuksien 
toiminnanharjoittajien antamien tietojen 
laatu etenkin siltä osin, että ne ovat 
täydellisiä, johdonmukaisia ja luotettavia.

Or. en

Perustelu

Pöytäkirjassa todetaan, että toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava rekisterin 
sisältämien tietojen laatu etenkin siltä osin, että ne ovat täydellisiä, johdonmukaisia ja 
luotettavia. Teksti olisi säilytettävä sellaisenaan, koska uudet lisätyt edellytykset täyttyvät jo 
kuvatun ilmoitusjakson perusteella (toimittaminen ajoissa), tai ne voivat aiheuttaa virheellisiä 
tulkintoja ja turhia kaksinkertaisia tarkistuksia (varmuus).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi, Carl Schlyter

Tarkistus 20
11 ARTIKLA

Jos jäsenvaltio pitää tietoja salassa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/4/EY 4 artiklan mukaisesti,
jäsenvaltion on mainittava tämän asetuksen 
7 artiklan 2 kohdan mukaisesti antamassaan 
ilmoituksessa kunkin ilmoitusvuoden osalta 
ja erikseen kunkin tietoja salassa pitävän 
laitoskokonaisuuden osalta, minkälaisia 
tietoja on pidetty salassa ja mistä syystä 
tiedot on pidetty salassa.

Tietojen saantia voidaan rajoittaa 
ainoastaan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/4/EY 4 artiklan 
1 kohdan ja 2 kohdan b, c ja e alakohdassa 
tarkoitettujen perusteiden mukaisesti, ja 
kaikkia poikkeuksia niihin on kyseisen 
direktiivin periaatteiden mukaisesti 
sovellettava rajoitetusti ja ne on rajoitettava 
ehdottomaan minimiin. Jäsenvaltioiden on 
mainittava tämän asetuksen 7 artiklan 
2 kohdan mukaisesti antamissaan 
ilmoituksissa kunkin ilmoitusvuoden osalta 
ja erikseen kunkin tietoja salassa pitävän 
laitoskokonaisuuden osalta, minkälaisia 
tietoja on pidetty salassa ja mistä syystä 
tiedot on pidetty salassa.

Or. en
Perustelu

Direktiivillä 2003/4 pyritään nimenomaan rajoittamaan aineiden pääsyä ympäristöön 
koskevan tiedon julkiseen saatavuuteen tehtävät poikkeukset ehdottamaan minimiin. Koska 
direktiivissä luetellaan poikkeukset, joilla luottamuksellisuutta voidaan perustella pilaavien 
aineiden päästöjen yhteydessä, ainoastaan 4 artiklan merkitykselliset osat olisi mainittava. 
Direktiivissä mainitut rajoitukset ja 4 artiklan tiukka soveltaminen on syytä mainita tässä 
yhteydessä jäsenvaltioiden opastamiseksi asetuksen soveltamisessa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 21
13 A ARTIKLA (uusi)

13 a artikla
Sidosryhmien osallistuminen
Komissio tarjoaa tutkijoille, 
kansalaisjärjestöille, 
paikallisviranomaisille, teollisuudelle sekä 
muille sidosryhmille mahdollisuuden 
päästä järjestelmään, jotta ne osallistuisivat 
eurooppalaisen PRTR:n jatkokehitykseen.

Or. el
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Perustelu

Myös muiden sidosryhmien osallistumisen yhteisön PRTR-politiikan muotoilemiseen 
katsotaan olevan välttämätöntä ja hyödyllistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 22
19 A ARTIKLA (uusi)

19 a artikla
Täytäntöönpanon seuranta

Komissio toimittaa kolmen vuoden välein 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
direktiivin täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa 
sekä eurooppalaisen PRTR:n toiminnan 
arviointia koskevan kertomuksen.

Or. el

Perustelu

Direktiivin täytäntöönpanoa ja PRTR:n toiminnan arviointia koskeva, oikeussääntöihin 
perustuva seuranta katsotaan välttämättömäksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Satu Hassi

Tarkistus 23
LIITE I, 2 KOHTA, E ALAKOHTA, II ALAKOHTA, 2 SARAKE

Sulatuskapasiteetti 4 tonnia/pv lyijyn ja 
kadmiumin osalta tai 20 tonnia/pv kaikkien 
muiden metallien osalta

Sulatuskapasiteetti 200 kg/pv lyijyn ja 
kadmiumin osalta tai 20 tonnia/pv kaikkien 
muiden metallien osalta

Or. en

Perustelu

Raskasmetallit ovat äärimmäisen tuhoisia merien ekologisille systeemeille. Tämä tarkistus 
kattaa kaikki teollisuuslaitokset, mutta käyttö harrastustoimintaan ja puhtaasti taiteelliseen 
toimintaan jää ulkopuolelle, samoin laboratoriomittakaavan toiminta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 24
LIITE I, 3 KOHTA, B ALAKOHTA, 1 SARAKE

Avolouhinta Avolouhinta ja louhinta

Or. en

Perustelu

Kaivostoiminta käsittää kaivosten lisäksi louhokset, ja ne on selkeyden vuoksi mainittava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frédérique Ries

Tarkistus 25
LIITE I, 3 KOHTA, B ALAKOHTA, 2 SARAKE

Louhittavan alueen pinta-ala 25 hehtaaria Kaivostoiminnan kohteena varsinaisesti 
olevan alueen pinta-ala 25 hehtaaria

Or. en

Perustelu

Kaivoksissa ja louhoksissa on maareservejä, kaivostoiminnan jälkeen varastoitua maata ja 
varsinaista kaivostoimintaa. Nykyinen määritelmä on epätarkka ja johtaa loputtomiin 
tulkintoihin ja epäolennaisiin ilmoituksiin. Alueen pinta-alakriteeriä, 25 hehtaaria, olisi 
sovellettava alueeseen, joka on varsinaisesti kaivostoiminnan kohteena.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Satu Hassi, Gyula Hegyi

Tarkistus 26
LIITE I, 4 KOHTA, F A ALAKOHTA, UUSI RIVI 1 JA 2 SARAKE

(f a) Raakaöljyä, petrokemian tuotteita tai 
kemianteollisuuden tuotteita varastoivat 
laitokset
Kapasiteetti 200 000 tonnia tai enemmän

Or. en

Perustelu

Tällaisten varastojen päästöt voivat olla onnettomuustapauksissa huomattavia, jopa 



AM\565075FI.doc 11/17 PE 357.734v01-00

FI

katastrofaalisia, ja yleisöllä olisi oltava oikeus tietää tällaisten tapausten päästöistä. Tällaiset 
laitokset sisältyvät Århusin yleissopimuksen liitteeseen I ja kuuluvat siten yleisön 
osallistumista koskevien sääntöjen piiriin lupamenettelyn ajan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Satu Hassi

Tarkistus 27
LIITE I, 5 KOHTA, A ALAKOHTA, 2 SARAKE

Vastaanottokyky 10 tonnia/pv Vastaanottokyky 1 tonni/pv

Or. en

Perustelu

Vaarallinen jäte on uhka ja asetuksen olisi katettava valtaosa laitoksista. Ei ole riittävää 
näyttöä siitä, että tämä saavutettaisiin ehdotetulla määrällä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Satu Hassi

Tarkistus 28
LIITE I, 5 KOHTA, G ALAKOHTA, 2 SARAKE

Kapasiteetti 10 000 m3/pv Poistetaan.
Or. en

Perustelu

Koska nämä laitokset ovat mittakaavaltaan suuria, niiden kaikkien olisi jätettävä ilmoitukset. 
Tietyn laitoksen kohdalla ei voida tehdä poikkeusta sillä perusteella, että laitoksen 
kapasiteetti saattaa olla alle 10 000 m3/pv. Näin suuria jätevesimääriä on valvottava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Satu Hassi

Tarkistus 29
LIITE I, 7 KOHTA, B ALAKOHTA, 2 SARAKE

Tuotantokapasiteetti 1 000 tonnia kalaa tai 
äyriäisiä/pv

Tuotantokapasiteetti 200 tonnia kalaa tai 
äyriäisiä/pv

Or. en

Perustelu

Alkuperäiseen ehdotukseen sisältyvät vain suurimmat olemassa olevat vesiviljelylaitokset. 
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Tautien ja antibioottien leviämisriskin sekä muiden ongelmien takia on katettava suurempi 
osa markkinoista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Satu Hassi

Tarkistus 30
LIITE I, 8 KOHTA, A ALAKOHTA, 2 SARAKE

Tuottavat ruhoja 50 tonnia/pv Tuottavat ruhoja 10 tonnia/pv

Or. en

Perustelu

Tällä saatetaan muita eläinten osia koskeva säännös yhdenmukaiseksi ruhoille 5 kohdan 
e alakohdassa asetettujen ehtojen kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Satu Hassi

Tarkistus 31
LIITE I, 8 KOHTA, B ALAKOHTA, I ALAKOHTA, 2 SARAKE

Lopputuotteiden tuotantokapasiteetti 
75 tonnia/pv

Lopputuotteiden tuotantokapasiteetti 
10 tonnia/pv

Or. en

Perustelu

75 tonnia päivässä vastaa suurin piirtein turskan pyynnille Pohjanmerellä asetettua 
päivittäistä saalisrajaa ja on siten kohtuuttoman korkea.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Satu Hassi

Tarkistus 32
LIITE I, 9 KOHTA, E ALAKOHTA, 2 SARAKE

Kyky käsitellä 100 m pitkiä aluksia Kyky käsitellä 30 m pitkiä aluksia

Or. en
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Perustelu

On vaikea löytää sopivaa mittaria telakoiden ympäristövaikutuksille. Vaihtoehtoja komission 
ehdotukselle ei myöskään ole pystytty tutkimaan. Koska kuitenkin vain hyvin pieni osa 
kalastusaluksista on yli 100 m pitkiä, jäisi liian monia telakoita ilmoittamisvelvollisuuden 
ulkopuolelle. 30 metrin raja kattaisi suurimman osan teollisen mittakaavan telakoista, mutta 
pienet venesatamat jäisivät ulkopuolelle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Carl Schlyter, Satu Hassi

Tarkistus 33
LIITE II, 47 rivi

Komission ehdottama teksti

47 PCDD + PCDF (dioksiinit + 
furaanit) (TEQ) 0.001 0.001 0.001

Parlamentin tarkistus

47 PCDD + PCDF (dioksiinit + 
furaanit) (TEQ) 0.0001 0.0001 0.0001

Or. en

Perustelu

Kynnysarvo, joka on 0,001 kg (1 g) ei anna paljon tietoa näiden karsinogeenisten aineiden 
päästöistä EU:ssa. PRTR-rekisterin vaatimusten mukaisesti yhtiöiden on jo nyt ilmoitettava 
päästöistä, jotka ylittävät yhden gramman tason. Vaatimus on aiheuttanut vain 86 ilmoitusta 
kymmenessä valtiossa. Koska dioksiinien päätöt aiheuttavat monissa jätteenpolttolaitoksissa 
terveyteen ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyviä ongelmia, olisi parempi alentaa 
kynnystä 0,1 grammaan. Siten katettaisiin useimmat jätteenpolttolaitokset, joilla ei vielä ole 
tehokkaita palokaasujen puhdistusjärjestelmiä. Se kattaisi myös noin 70 prosenttia suurista 
metallinjalostuslaitoksista. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Satu Hassi

Tarkistus 34
LIITE III

Laitoskokonaisuuden päästöt ilmaan kunkin kynnysarvon ylittävän epäpuhtauden osalta 
(liitteen II mukaisesti)

Komission ehdottama teksti

Epäpuhtaus 1
Epäpuhtaus 2
Epäpuhtaus N

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä
C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä
E: arvioitu

kg/vuosi

Parlamentin tarkistus

Epäpuhtaus 1
Epäpuhtaus 2
Epäpuhtaus N

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä
C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä
E: arvioitu

R: tavanomainen
kg/vuosi
A: 
onnettomuudesta 
johtuva
kg/vuosi

Or. en

Perustelu

Saman pitäisi koskea myös osia "päästöt veteen" ja "päästöt maaperään". Kuten tarkistuksen 
12 yhteydessä todettiin, näin voidaan tehdä ero suunniteltujen tavanomaisten päästöjen ja 
onnettomuuksista aiheutuvien päästöjen välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Satu Hassi

Tarkistus 35
LIITE III

Laitoskokonaisuuden päästöt ilmaan kunkin kynnysarvon ylittävän epäpuhtauden osalta 
(liitteen II mukaisesti)

Komission ehdottama teksti

Epäpuhtaus 1
Epäpuhtaus 2
Epäpuhtaus N

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä
C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä
E: arvioitu

kg/vuosi
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Parlamentin tarkistus

Epäpuhtaus 1
Epäpuhtaus 2
Epäpuhtaus N

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä
C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä
E: arvioitu

R: tavanomainen
kg/vuosi
A: 
onnettomuudesta 
johtuva
kg/vuosi

Or. en

Perustelu

Saman pitäisi koskea myös osia "päästöt veteen" ja "päästöt maaperään". Kuten tarkistuksen 
12 yhteydessä todettiin, näin voidaan tehdä ero suunniteltujen tavanomaisten päästöjen ja 
onnettomuuksista aiheutuvien päästöjen välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Satu Hassi

Tarkistus 36
LIITE III

Laitoskokonaisuuden päästöt ilmaan kunkin kynnysarvon ylittävän epäpuhtauden osalta 
(liitteen II mukaisesti)

Komission ehdottama teksti

Epäpuhtaus 1
Epäpuhtaus 2
Epäpuhtaus N

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä
C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä
E: arvioitu

kg/vuosi

Parlamentin tarkistus

Epäpuhtaus 1
Epäpuhtaus 2
Epäpuhtaus N

M: mitattu; käytetty analyysimenetelmä
C: laskettu; käytetty laskentamenetelmä
E: arvioitu

R: tavanomainen
kg/vuosi
A: 
onnettomuudesta 
johtuva
kg/vuosi

Or. en

Perustelu

Saman pitäisi koskea myös osia "päästöt veteen" ja "päästöt maaperään". Kuten tarkistuksen 
12 yhteydessä todettiin, näin voidaan tehdä ero suunniteltujen tavanomaisten päästöjen ja 
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onnettomuuksista aiheutuvien päästöjen välillä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Carl Schlyter, Satu Hassi

Tarkistus 37
LIITE III

Sellaiset laitoskokonaisuuden tekemät vaarallisen jätteen siirrot laitosalueen ulkopuolelle, 
joiden osalta kynnysarvo ylittyy (5 artiklan mukaisesti)

Komission ehdottama teksti

Maan sisällä:
Hyödynnettäväksi (R)
Käsiteltäväksi (D)

tonnia/vuosi

tonnia/vuosi
Muihin maihin:
Hyödynnettäväksi (R)
Hyödyntäjän nimi
Hyödyntäjän osoite
Siirron vastaanottavan varsinaisen 
hyödyntämispaikan osoite

tonnia/vuosi

Muihin maihin:
Käsiteltäväksi (D)
Käsittelijän nimi
Käsittelijän osoite
Siirron vastaanottavan varsinaisen 
käsittelypaikan osoite

tonnia/vuosi
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Parlamentin tarkistus

Hyödynnettäväksi (R)
Hyödyntäjän nimi
Hyödyntäjän osoite
Siirron vastaanottavan varsinaisen 
hyödyntämispaikan osoite

Käsiteltäväksi (D)
Käsittelijän nimi
Käsittelijän osoite
Siirron vastaanottavan varsinaisen 
käsittelypaikan osoite

tonnia/vuosi

tonnia/vuosi

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että hyödyntäjien ja käsittelijöiden nimet ovat saatavilla 
riippumatta siitä, toimivatko ne samassa vai eri maassa. Näin vaarallisen jätteen käsittelyä ja 
hyödyntämistä koskevat tiedottamisvaatimukset ovat tasa-arvoiset rajatylittävistä liikkeistä 
huolimatta. Yleisöllä olisi oltava oikeus saada nämä tiedot joka tapauksessa.
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