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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 22
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

(5 a) Pilaantumisen leviämisen 
mallintamista pitäisi soveltaa soveltuvilta 
osin, jotta paikkoja koskevia tietoja voidaan 
tulkita pitoisuuksien maantieteellisen 
levinneisyyden mukaan. Tämä voisi toimia 
perustana kyseisen alueen väestön 
kollektiivisen altistumisen laskemiselle.

Or. de

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 2.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 23
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

(17 a) Tästä direktiivistä ei pitäisi aiheutua 
lisätoimia teollisuuslaitoksille, joiden 
toiminta on täysin ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä 
syyskuuta 1996 annetun neuvoston 
direktiivin 96/61/EY nojalla myönnetyn 
luvan mukaista.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn tarkistuksen 10 ajatukset. 

Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun 
direktiivin 10 artiklassa mahdollistetaan jo nyt tiukemmat edellytykset kuin parasta 
mahdollista saatavilla olevaa tekniikkaa sovellettaessa.  Siksi kyseisen direktiivin nojalla 
myönnetyn luvan yhteydessä voidaan olettaa, että käsiteltävän olevan direktiivin vaatimukset 
on otettu huomioon luvasta päätettäessä.  Lisäksi ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi annettua direktiiviä noudattavat laitokset tarvitsevat 
varmuutta sijoitussuunnitteluunsa, joten loputtomiin toistuva prosessi ja lupaedellytysten 
jatkuva mukauttaminen eivät tule kuuloonkaan. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 24
15 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, joista ei koidu 
kohtuuttomia kustannuksia, vähentääkseen 
PM2,5-hiukkasille altistumista, jotta liitteessä 
XIV olevassa B jaksossa säädetty 
altistumisen kansallinen vähennystavoite 
saavutetaan liitteessä täsmennettyyn 
määrävuoteen mennessä.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet, jotka parantavat 
selvästi ihmisten terveyttä ja joista ei koidu 
kohtuuttomia kustannuksia, vähentääkseen 
PM2,5-hiukkasille altistumista, jotta 
liitteessä XIV olevassa B jaksossa säädetty 
altistumisen kansallinen vähennystavoite 
saavutetaan liitteessä täsmennettyyn 
määrävuoteen mennessä.

Or. de
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Perustelu

Tarkistus selventää toteutettavien toimien tavoitteiden asettelua. Neuvoston käyttöön ottama 
uusi sanamuoto oikeuttaa tarkistuksessa esitetyn täsmennyksen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 25
16 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, joista ei koidu kohtuuttomia 
kustannuksia, varmistaakseen, että ilman 
PM2,5-hiukkasten pitoisuudet eivät ylitä 
liitteessä XIV olevassa C jaksossa 
vahvistettua tavoitearvoa liitteessä 
täsmennetystä ajankohdasta alkaen.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet, jotka parantavat selvästi 
ihmisten terveyttä ja joista ei koidu 
kohtuuttomia kustannuksia, varmistaakseen, 
että ilman PM2,5-hiukkasten pitoisuudet eivät 
ylitä liitteessä XIV olevassa C jaksossa 
vahvistettua tavoitearvoa liitteessä 
täsmennetystä ajankohdasta alkaen.

Or. de

Perustelu

Tarkistus selventää toteutettavien toimien tavoitteiden asettelua. Neuvoston käyttöön ottama 
uusi sanamuoto oikeuttaa tarkistuksessa esitetyn täsmennyksen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 26
20 artiklan 3 kohta

3. Komissio julkaisee ohjeet luonnollisista 
lähteistä peräisin olevista päästöistä 
johtuvien ylitysten osoittamista ja 
vähentämistä varten viimeistään …*.

Poistetaan.

* Virallinen lehti: Kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

Or. de

Perustelu

Komission ohjeet lisäävät tarpeetonta byrokratiaa ja estävät jäsenvaltioita soveltamasta 
tarvittavaa joustavuutta direktiivin täytäntöönpanossa.
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Tämä on uusi neuvoston esittämä kohta, jota ei ollut komission alkuperäisessä ehdotuksessa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Tarkistus 27
22 artiklan 2 kohta

2. Jos PM10-hiukkasille liitteessä XI 
vahvistettuja raja-arvoja ei saavuteta tietyllä 
alueella tai tietyssä taajamassa 
paikkakohtaisten leviämisolosuhteiden, 
epäsuotuisien ilmasto-olosuhteiden tai rajat 
ylittävien päästöjen johdosta, jäsenvaltiot 
vapautetaan velvoitteesta soveltaa näitä raja-
arvoja enintään …* asti edellyttäen, että 1 
kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

2. Jos PM10-hiukkasille liitteessä XI 
vahvistettuja raja-arvoja tai PM2,5-
hiukkasille liitteessä XIV vahvistettuja 
tavoitearvoja tai typpidioksidille 
vahvistettuja raja-arvoja ei saavuteta tietyllä 
alueella tai tietyssä taajamassa 
paikkakohtaisten leviämisolosuhteiden, 
epäsuotuisien ilmasto-olosuhteiden tai rajat 
ylittävien päästöjen johdosta, jäsenvaltiot 
vapautetaan velvoitteesta soveltaa näitä raja-
arvoja enintään … asti edellyttäen, että 1 
kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

* Virallinen lehti: Kolmen vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

* Virallinen lehti: Kolmen vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn tarkistuksen 81 ajatus. 

Tietyillä alueilla on vaikea noudattaa typpidioksidia koskevia standardeja ajoissa. Siksi olisi 
kohtuullista, että typpidioksidin raja-arvoja voitaisiin alkaa soveltaa vasta direktiivin tultua 
voimaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 28
22 artiklan 2 kohta

2. Jos PM10-hiukkasille liitteessä XI 
vahvistettuja raja-arvoja ei saavuteta tietyllä 
alueella tai tietyssä taajamassa 
paikkakohtaisten leviämisolosuhteiden, 
epäsuotuisien ilmasto-olosuhteiden tai rajat 
ylittävien päästöjen johdosta, jäsenvaltiot 
vapautetaan velvoitteesta soveltaa näitä raja-
arvoja enintään …* asti edellyttäen, että 1 

2.  Jos PM10-hiukkasille liitteessä XI 
vahvistettuja raja-arvoja tai PM2,5-
hiukkasille liitteessä XIV vahvistettuja 
tavoitearvoja ei saavuteta tietyllä alueella tai 
tietyssä taajamassa paikkakohtaisten 
leviämisolosuhteiden, epäsuotuisien ilmasto-
olosuhteiden tai rajat ylittävien päästöjen 
johdosta, jäsenvaltiot vapautetaan 
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kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. velvoitteesta soveltaa näitä raja-arvoja 
enintään … asti edellyttäen, että 1 kohdassa 
säädetyt edellytykset täyttyvät. 

* Virallinen lehti: Kolmen vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

* Virallinen lehti: Kolmen vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

PM2,5-hiukkasia koskevalla lisäyksellä otetaan huomioon direktiivin soveltamisalan laajuus. 
Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn tarkistuksen 81 ajatus. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 29
22 artiklan 2 kohta

2. Jos PM10-hiukkasille liitteessä XI 
vahvistettuja raja-arvoja ei saavuteta tietyllä 
alueella tai tietyssä taajamassa 
paikkakohtaisten leviämisolosuhteiden, 
epäsuotuisien ilmasto-olosuhteiden tai rajat 
ylittävien päästöjen johdosta, jäsenvaltiot 
vapautetaan velvoitteesta soveltaa näitä raja-
arvoja enintään …* asti edellyttäen, että 1 
kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

2. Jos PM10-hiukkasille liitteessä XI 
vahvistettuja raja-arvoja ei saavuteta tietyllä 
alueella tai tietyssä taajamassa 
paikkakohtaisten leviämisolosuhteiden, 
epäsuotuisien ilmasto-olosuhteiden tai rajat 
ylittävien päästöjen johdosta, jäsenvaltiot 
vapautetaan velvoitteesta soveltaa näitä raja-
arvoja enintään …*/** asti edellyttäen, että 
1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

* Virallinen lehti: Kolmen vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

* Virallinen lehti: Kolmen vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulopäivästä.
** Kuuden vuoden kuluttua tämän 
direktiivin voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

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

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date  because of  adverse climatic conditions, transboundary 
contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
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production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable time 
considering very high  economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 30
22 artiklan 2 kohta ja 2 a kohta (uusi)

2. Jos PM10-hiukkasille liitteessä XI 
vahvistettuja raja-arvoja ei saavuteta tietyllä 
alueella tai tietyssä taajamassa 
paikkakohtaisten leviämisolosuhteiden, 
epäsuotuisien ilmasto-olosuhteiden tai rajat 
ylittävien päästöjen johdosta, jäsenvaltiot 
vapautetaan velvoitteesta soveltaa näitä raja-
arvoja enintään …* asti edellyttäen, että 1 
kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

2. Jos PM10-hiukkasille liitteessä XI 
vahvistettuja raja-arvoja ei saavuteta tietyllä 
alueella tai tietyssä taajamassa 
paikkakohtaisten leviämisolosuhteiden, 
epäsuotuisien ilmasto-olosuhteiden tai rajat 
ylittävien päästöjen johdosta, jäsenvaltiot 
vapautetaan velvoitteesta soveltaa näitä raja-
arvoja enintään ...* asti edellyttäen, että 
1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

2a. Jäsenvaltiot voivat jatkaa tietyn alueen 
tai taajaman osalta PM10- hiukkasten raja-
arvoille tai PM2,5-hiukkasten tavoitearvolle 
asetettuja määräaikoja lisäajanjaksolla, 
joka on enintään kaksi vuotta, silloin kun 1 
kohdassa tarkoitettu 
ilmanlaatusuunnitelma osoittaa, että raja-
arvoja ei voida saavuttaa, jos jäsenvaltio 
osoittaa, että se on noudattaakseen edellä 
mainittuja määräaikoja toteuttanut 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla kaikki asianmukaiset toimenpiteet, 
mukaan lukien liitteessä XV olevassa B 
jaksossa mainittujen direktiivien ja 
asetusten täytäntöönpano kyseisissä 
säädöksissä asetettuihin määräaikoihin 
mennessä.

* Virallinen lehti: Kolmen vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

* Virallinen lehti: Neljän vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

Or. de
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Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn tarkistuksen 81 ajatus. 

Tietyt alueet eivät voi ponnisteluistaan huolimatta noudattaa pienhiukkasten raja-arvoja 
ilmoitettuun määräaikaan mennessä, vaan ne tarvitsevat jatkoajan, jotta Euroopan tasolla 
sekä kansallisella ja paikallisella tasolla toteutetut ilmanlaatua parantavat toimet ennättävät 
vaikuttaa, jolloin raja-arvoja voidaan noudattaa.  Jatkoaika voidaan kuitenkin myöntää vain 
siinä tapauksessa, että kansallisella ja alueellisella tasolla on jo toteutettu kaikki soveltuvat 
toimet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Tarkistus 31
22 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltiot voivat jatkaa tietyn alueen 
tai taajaman osalta PM10-hiukkasten raja-
arvoille, PM2,5-hiukkasten tavoitearvolle ja 
typpidioksidin raja-arvoille asetettuja 
määräaikoja lisäajanjaksolla, joka on 
enintään kaksi vuotta, silloin kun 1 
kohdassa tarkoitettu suunnitelma tai 
ohjelma osoittaa, että raja- tai tavoitearvoja 
ei voida saavuttaa, ja jos jäsenvaltio 
osoittaa, että se on noudattaakseen edellä 
mainittuja määräaikoja toteuttanut 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella 
tasolla kaikki asianmukaiset toimenpiteet, 
mukaan lukien liitteessä XV olevassa B 
jaksossa mainittujen direktiivien
täytäntöönpano kyseisissä säädöksissä 
asetettuihin määräaikoihin mennessä.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn tarkistuksen 81 ajatus. 

Tietyillä alueilla on vaikea noudattaa typpidioksidia koskevia standardeja ajoissa. Siksi olisi 
kohtuullista, että typpidioksidin raja-arvoja voitaisiin alkaa soveltaa vasta direktiivin tultua 
voimaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 32
22 artiklan 4 kohdan 1 alakohta

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle, jos ne katsovat, että niiden olisi 
sovellettava 1 ja 2 kohtaa, ja toimitettava 1 
kohdassa tarkoitettu ilmanlaatusuunnitelma 
kaikkine tarvittavine tietoineen, jotta 
komissio voi arvioida asetettujen 
edellytysten täyttymistä. Arviossaan 
komission on otettava huomioon 
jäsenvaltioiden toteuttamien toimenpiteiden 
arvioidut vaikutukset sekä yhteisön toimien 
arvioidut vaikutukset.

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle, jos ne katsovat, että niiden olisi 
sovellettava 1 ja 2 kohtaa, ja toimitettava 
1 kohdassa tarkoitettu 
ilmanlaatusuunnitelma kaikkine tarvittavine 
tietoineen, jotta komissio voi arvioida 
asetettujen edellytysten täyttymistä. 
Arviossaan komission on otettava huomioon 
jäsenvaltioiden toteuttamien toimenpiteiden 
arvioidut vaikutukset sekä komission liitteen 
XVI a nojalla toteuttamien lähteeseen 
kohdistuvien yhteisön toimien arvioidut 
vaikutukset. Tällöin komission on 
tarkasteltava myös, miten liitteen XVI a 
nojalla toteutetut yhteisön toimet ovat jo 
vaikuttaneet kyseisen jäsenvaltion 
ilmanlaatuun tai miten ne tulevat jatkossa 
vaikuttamaan siihen. 

Or. de

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn tarkistuksen 81 ja 83 ajatukset. 

Ilmanlaatua parantavissa toimissa on keskityttävä päästöpainotteisiin toimiin. Tätä varten 
tarvitaan yhteisön toimia, joilla pyritään torjumaan saastepäästöjä niiden alkulähteellä. Jos 
yhteisön toimia ei toteuteta ajoissa vaan myöhässä, ne eivät voi edistää ilmanlaadun 
paranemista. Tämä on otettava huomioon tehtäessä päätöstä raja-arvojen noudattamiseen 
sovellettavasta poikkeuksesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Tarkistus 33
23 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Jos ylitetään sellaiset raja-arvot, joiden 
saavuttamisen määräaika on jo umpeutunut, 
ilmanlaatusuunnitelmaan on sisällytettävä 
asianmukaisia toimenpiteitä, jotta ylityksen 
kesto jää mahdollisimman lyhyeksi.

Jos ylitetään sellaiset raja-arvot, joiden 
saavuttamisen määräaika on jo umpeutunut, 
ilmanlaatusuunnitelmaan on sisällytettävä 
asianmukaisia toimenpiteitä, jotta ylityksen 
kesto jää mahdollisimman lyhyeksi, ja 
siihen voidaan sisällyttää muita toimia 
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erityisesti lasten terveyden suojelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on saatu paljon uutta tieteellistä näyttöä, jossa korostetaan 
ilman pilaantumisen vaikutuksia lasten terveyteen. Uusia tutkimuksia on tehty Alankomaissa, 
Ranskassa ja Kaliforniassa (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). 
Tärkeimpään uuteen näyttöön kuuluivat lasten keuhkojen toimintakyvyn heikkeneminen ja 
astman, raskaan hengityksen sekä korva-, nenä- ja kurkkutulehdusten yleistyminen ilman 
pilaantumisen vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 34
23 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

Jos ylitetään sellaiset raja-arvot, joiden 
saavuttamisen määräaika on jo umpeutunut, 
ilmanlaatusuunnitelmaan on sisällytettävä 
asianmukaisia toimenpiteitä, jotta ylityksen 
kesto jää mahdollisimman lyhyeksi.

Jos ylitetään sellaiset raja-arvot, joiden 
saavuttamisen määräaika on jo umpeutunut, 
ilmanlaatusuunnitelmaan on sisällytettävä 
asianmukaisia toimenpiteitä, jotta ylityksen 
kesto jää mahdollisimman lyhyeksi, ja 
siihen voidaan tarvittaessa sisällyttää 
erityisiä toimia lasten terveyden 
suojelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on saatu paljon uutta tieteellistä näyttöä, jossa korostetaan 
ilman pilaantumisen vaikutuksia lasten terveyteen.  Tärkeimpään uuteen näyttöön kuuluivat 
lasten keuhkojen toimintakyvyn heikkeneminen ja astman, raskaan hengityksen sekä korva-, 
nenä- ja kurkkutulehdusten yleistyminen ilman pilaantumisen vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Holger Krahmer

Tarkistus 35
23 artiklan 1 kohdan 4 a alakohta (uusi)

 Suunnitelmat ja ohjelmat laaditaan 
ohjeistaen, että teollisuuslaitosten, joille on 
myönnetty lupa ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen 
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yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 
1996 annetun neuvoston direktiivin 
96/61/EY mukaisesti, ei tarvitse toteuttaa 
tämän direktiivin mukaisia lisätoimia.

Or. de

Perustelu

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

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading. 

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst 
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 36
24 artiklan 1 kohta

1. Jos tietyllä alueella tai tietyssä taajamassa 
on riski, että epäpuhtaustasot ylittävät yhden 
tai useamman liitteessä XII vahvistetuista 
varoituskynnyksistä, jäsenvaltioiden on 
laadittava toimintasuunnitelmia, joista 
ilmenevät toimenpiteet, jotka on toteutettava 
lyhyellä aikavälillä kyseisen ylityksen riskin 
vähentämiseksi tai sen keston 
lyhentämiseksi. Jos tämä riski koskee yhtä 
tai useampaa liitteissä VII, XI ja XIV 
vahvistetuista raja arvoista tai 

1. Jos tietyllä alueella tai tietyssä taajamassa 
on riski, että ilman epäpuhtaustasot ylittävät 
yhden tai useamman liitteessä XII 
vahvistetuista varoituskynnyksistä, 
jäsenvaltioiden on – jos se vaikuttaa asian-
ja tarkoituksenmukaiselta – laadittava 
toimintasuunnitelmia, joista ilmenevät 
toimenpiteet, jotka on toteutettava lyhyellä 
aikavälillä kyseisen ylityksen riskin 
vähentämiseksi tai sen keston 
lyhentämiseksi. Jos tämä riski koskee yhtä 
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tavoitearvoista, jäsenvaltiot voivat 
tarvittaessa laatia tällaisia lyhyen aikavälin 
toimintasuunnitelmia.

tai useampaa liitteissä VII, XI ja XIV 
vahvistetuista raja-arvoista tai 
tavoitearvoista, jäsenvaltiot voivat 
tarvittaessa – jos se vaikuttaa asian- ja 
tarkoituksenmukaiselta – laatia tällaisia 
lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmia.

Jos on kuitenkin olemassa riski, että 
liitteessä XII olevassa B jaksossa 
vahvistettu otsonin varoituskynnys ylittyy, 
jäsenvaltioiden on laadittava tällainen 
lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma 
ainoastaan, jos niiden mielestä kansalliset 
maantieteelliset, meteorologiset ja 
taloudelliset olosuhteet huomioon ottaen on 
todellisia mahdollisuuksia vähentää tällaisen 
ylityksen uhkaa, kestoa tai vakavuutta. 
Tällaisia lyhyen aikavälin 
toimintasuunnitelmia laatiessaan 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon päätös 
2004/279/EY.

Jäsenvaltioiden on laadittava tällainen 
lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma 
ainoastaan, jos niiden mielestä kansalliset 
maantieteelliset, meteorologiset ja 
taloudelliset olosuhteet huomioon ottaen on 
todellisia mahdollisuuksia vähentää tällaisen 
ylityksen uhkaa, kestoa tai vakavuutta. 
Tällaisia lyhyen aikavälin 
toimintasuunnitelmia laatiessaan 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon päätös 
2004/279/EY.

Or. de

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn tarkistuksen 35 ajatukset. 

Lyhyellä aikavälillä toteutettavat toimet tarjoavat ainoastaan tietyin edellytyksin 
mahdollisuuksia epäpuhtauskuormituksen keventämiseen tietyllä alueella siinä määrin, että 
raja-arvoja voidaan noudattaa. Siksi kaikkia epäpuhtauksia koskevia lyhyen aikavälin toimia 
käsitteleviä suunnitelmia olisi laadittava ainoastaan siinä tapauksessa, että niissä kaavaillut 
toimet edistävät tehokkaasti ilmanlaadun parantamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 37
24 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa lyhyen 
aikavälin toimintasuunnitelmissa voidaan 
tapauksen mukaan määrätä valvontatoimista 
ja tarvittaessa sellaisten toimintojen 
keskeyttämisestä, moottoriajoneuvoliikenne 
mukaan lukien, jotka lisäävät riskiä, että 
kyseiset raja-arvot tai tavoitearvot taikka 
varoituskynnykset ylittyvät. Näihin 

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa lyhyen 
aikavälin toimintasuunnitelmissa voidaan 
tapauksen mukaan määrätä valvontatoimista 
ja tarvittaessa sellaisten toimintojen 
keskeyttämisestä, moottoriajoneuvoliikenne 
mukaan lukien, jotka lisäävät riskiä, että 
kyseiset raja-arvot tai tavoitearvot taikka 
varoituskynnykset ylittyvät. Näihin 
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toimintasuunnitelmiin voi kuulua myös 
teollisuuslaitosten tai tuotteiden käyttöön 
liittyviä tehokkaita toimenpiteitä.

toimintasuunnitelmiin voi kuulua myös 
teollisuuslaitosten tai tuotteiden käyttöön 
liittyviä tehokkaita toimenpiteitä. Niihin voi 
myös kuulua erityisiä toimia herkkien 
väestöryhmien kuten lasten suojelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on saatu paljon uutta tieteellistä näyttöä, jossa korostetaan 
ilman pilaantumisen vaikutuksia lasten terveyteen.  Tärkeimpään uuteen näyttöön kuuluivat 
lasten keuhkojen toimintakyvyn heikkeneminen ja astman, raskaan hengityksen sekä korva-, 
nenä- ja kurkkutulehdusten yleistyminen ilman pilaantumisen vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Tarkistus 38
24 artiklan 2 kohta

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa lyhyen 
aikavälin toimintasuunnitelmissa voidaan 
tapauksen mukaan määrätä valvontatoimista 
ja tarvittaessa sellaisten toimintojen 
keskeyttämisestä, moottoriajoneuvoliikenne 
mukaan lukien, jotka lisäävät riskiä, että 
kyseiset raja-arvot tai tavoitearvot taikka 
varoituskynnykset ylittyvät. Näihin 
toimintasuunnitelmiin voi kuulua myös 
teollisuuslaitosten tai tuotteiden käyttöön 
liittyviä tehokkaita toimenpiteitä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa lyhyen 
aikavälin toimintasuunnitelmissa voidaan 
tapauksen mukaan määrätä valvontatoimista 
ja tarvittaessa sellaisten toimintojen 
keskeyttämisestä, moottoriajoneuvoliikenne 
mukaan lukien, jotka lisäävät riskiä, että 
kyseiset raja-arvot tai tavoitearvot taikka 
varoituskynnykset ylittyvät. Näihin 
toimintasuunnitelmiin voi kuulua myös 
teollisuuslaitosten tai tuotteiden käyttöön 
liittyviä tehokkaita toimenpiteitä. Niihin voi 
myös kuulua erityisiä toimia herkkien 
väestöryhmien kuten lasten suojelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on saatu paljon uutta tieteellistä näyttöä, jossa korostetaan 
ilman pilaantumisen vaikutuksia lasten terveyteen. Uusia tutkimuksia on tehty Alankomaissa, 
Ranskassa ja Kaliforniassa (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).  
Tärkeimpään uuteen näyttöön kuuluivat lasten keuhkojen toimintakyvyn heikkeneminen ja 
astman, raskaan hengityksen sekä korva-, nenä- ja kurkkutulehdusten yleistyminen ilman 
pilaantumisen vuoksi.  
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Tarkistus 39
24 artiklan 4 kohta

4. Komissio julkaisee ensimmäistä kertaa 
ennen …*, ja sen jälkeen säännöllisesti, 
esimerkkejä lyhyen aikavälin 
toimintasuunnitelmien laatimista koskevista 
parhaista käytännöistä.

4. Komissio julkaisee ensimmäistä kertaa 
ennen …*, ja sen jälkeen säännöllisesti, 
esimerkkejä lyhyen aikavälin 
toimintasuunnitelmien laatimista koskevista 
parhaista käytännöistä. Komissio julkaisee 
näissä toimintasuunnitelmissa erityisesti 
parhaita käytänteitä herkkien 
väestöryhmien, kuten lasten, 
suojelemiseksi.

* Virallinen lehti: Kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

* Virallinen lehti: Kahden vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on saatu paljon uutta tieteellistä näyttöä, jossa korostetaan 
ilman pilaantumisen vaikutuksia lasten terveyteen. Uusia tutkimuksia on tehty Alankomaissa, 
Ranskassa ja Kaliforniassa (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). 
Lasten suojelemista koskevien parhaiden käytänteiden esimerkkejä olisi altistuksen 
vähentäminen paikoissa, joissa lapset viettävät paljon aikaa, kuten kouluissa, 
päivähoitokeskuksissa, lastentarhoissa ja lasten sairaaloissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Tarkistus 40
26 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Kyseisissä kertomuksissa on oltava 
tiivistetysti tiedot tasoista, jotka kyseessä 
olevina keskiarvon laskentajaksoina ylittävät 
raja-arvot, tavoitearvot, pitkän aikavälin 
tavoitteet sekä tiedotus- ja 
varoituskynnykset. Näihin tietoihin on 
yhdistettävä tiivistetty arviointi kyseisten 
ylitysten vaikutuksista. Kertomuksiin voi 
sisältyä soveltuvin osin metsänsuojelua 
koskevia lisätietoja ja arviointeja sekä tietoa 
muista epäpuhtauksista, kuten liitteessä X 
olevassa B jaksossa luetelluista, 
valikoiduista otsonia muodostavista 

Kyseisissä kertomuksissa on oltava 
tiivistetysti tiedot tasoista, jotka kyseessä 
olevina keskiarvon laskentajaksoina ylittävät 
raja-arvot, tavoitearvot, pitkän aikavälin 
tavoitteet sekä tiedotus- ja 
varoituskynnykset. Näihin tietoihin on 
yhdistettävä tiivistetty arviointi kyseisten 
ylitysten vaikutuksista. Kertomuksiin voi 
sisältyä soveltuvin osin metsänsuojelua 
koskevia lisätietoja ja arviointeja ja lasten 
ilman epäpuhtauksille altistumisen 
vähentämiseksi toteutettujen toimien 
arviointeja sekä tietoa muista 
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yhdisteistä, joita koskevasta seurannasta 
säädetään tässä direktiivissä, mutta joiden 
pitoisuuksia ei säännellä.

epäpuhtauksista, kuten esimerkiksi 
liitteessä X olevassa B jaksossa luetelluista, 
valikoiduista otsonin prekursoriaineista, joita 
koskevasta seurannasta on säädetty tässä 
direktiivissä, mutta joiden pitoisuuksia ei 
säännellä.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on saatu paljon uutta tieteellistä näyttöä, jossa korostetaan 
ilman pilaantumisen vaikutuksia lasten terveyteen. Uusia tutkimuksia on tehty Alankomaissa, 
Ranskassa ja Kaliforniassa (Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 41
26 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Kyseisissä kertomuksissa on oltava 
tiivistetysti tiedot tasoista, jotka kyseessä 
olevina keskiarvon laskentajaksoina ylittävät 
raja-arvot, tavoitearvot, pitkän aikavälin 
tavoitteet sekä tiedotus- ja 
varoituskynnykset. Näihin tietoihin on 
yhdistettävä tiivistetty arviointi kyseisten 
ylitysten vaikutuksista. Kertomuksiin voi 
sisältyä soveltuvin osin metsänsuojelua 
koskevia lisätietoja ja arviointeja sekä tietoa 
muista epäpuhtauksista, kuten liitteessä X 
olevassa B jaksossa luetelluista, 
valikoiduista otsonia muodostavista 
yhdisteistä, joita koskevasta seurannasta 
säädetään tässä direktiivissä, mutta joiden 
pitoisuuksia ei säännellä.

Kyseisissä kertomuksissa on oltava 
tiivistetysti tiedot tasoista, jotka kyseessä 
olevina keskiarvon laskentajaksoina ylittävät 
raja-arvot, tavoitearvot, pitkän aikavälin 
tavoitteet sekä tiedotus- ja 
varoituskynnykset. Näihin tietoihin on 
yhdistettävä tiivistetty arviointi kyseisten 
ylitysten vaikutuksista. Kertomuksiin voi 
sisältyä soveltuvin osin metsänsuojelua ja 
lasten ilman epäpuhtauksille altistumisen 
vähentämiseksi toteutettuja toimia koskevia 
lisätietoja ja arviointeja sekä tietoa muista 
epäpuhtauksista, kuten esimerkiksi 
liitteessä X olevassa B jaksossa luetelluista, 
valikoiduista otsonin prekursoriaineista, joita 
koskevasta seurannasta on säädetty tässä 
direktiivissä, mutta joiden pitoisuuksia ei 
säännellä.

Or. en

Perustelu

Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on saatu paljon uutta tieteellistä näyttöä, jossa korostetaan 
ilman pilaantumisen vaikutuksia lasten terveyteen. Tärkeimpään uuteen näyttöön kuuluivat 
lasten keuhkojen toimintakyvyn heikkeneminen ja astman, raskaan hengityksen sekä korva-, 
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nenä- ja kurkkutulehdusten yleistyminen ilman pilaantumisen vuoksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 42
Liite V, Jakso A, numero 1, alaviite 1

(1) NO2:n, hiukkasten, bentseenin ja 
hiilimonoksidin osalta 
näytteenottopaikkoihin on kuuluttava 
vähintään yksi kaupunkien tausta-alueita 
edustava mittausasema ja yksi 
liikenneympäristöä edustava mittausasema 
edellyttäen, että näytteenottopaikkojen 
lukumäärää ei tarvitse nostaa. Näiden 
epäpuhtauksien osalta A jakson 1 kohdassa 
edellytetyt jäsenvaltion kaupunkien tausta-
alueita ja liikenneympäristöä edustavien 
mittausasemien kokonaismäärät saavat 
poiketa toisistaan korkeintaan tekijällä 2. 
Näytteenottopaikat, joissa PM10-hiukkasten 
raja-arvo on ylittynyt viimeisten kolmen 
vuoden aikana, on säilytettävä.

(1) NO2:n, hiukkasten, hiilimonoksidin ja 
bentseenin osalta näytteenottopaikkoihin on 
kuuluttava vähintään yksi kaupunkien 
tausta-alueita edustava mittausasema ja yksi 
liikenneympäristöä edustava mittausasema 
edellyttäen, että näytteenottopaikkojen 
lukumäärää ei tarvitse nostaa. Jäsenvaltion
kaupunkien tausta-alueita ja 
liikenneympäristöä edustavien 
mittausasemien kokonaismäärät saavat 
poiketa toisistaan korkeintaan tekijällä 2.

Or. de

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen sanamuoto.

Jäsenvaltioilla on oltava kattava mittausasemien verkko, jossa on riittävästi muun muassa 
liikenneympäristöä edustavia mittausasemia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Tarkistus 43
Liite XI, Jakso B, Taulukko, Kohta PM10

Neuvoston yhteinen kanta

Keskiarvon 
laskentajakso

Raja-arvo Ylitysmarginaali Ajankohta, 
johon 

mennessä 
raja-arvo on 
saavutettava
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PM10

Päiväarvo
50 µg/m3, saa ylittyä 
enintään 35 kertaa 

kalenterivuoden aikana
50 %

Kalenteri-
vuosi 40 µg/m3 20 %

Parlamentin tarkistus

Keskiarvon 
laskentajakso

Raja-arvo Ylitysmarginaali Ajankohta, 
johon 
mennessä 
rajaarvo on 
saavutettava

PM10

Päiväarvo
50 µg/m3, saa ylittyä 
enintään 35 kertaa 

kalenterivuoden aikana*
50 %

Kalenteri-
vuosi 40 µg/m3 20 %

31 päivään 
joulukuuta 

2009 
mennessä

Kalenteri-
vuosi 30 µg/m3 20%

1 päivään 
tammikuuta 
2010 
mennessä

* Paitsi jos näitä arvoja ei voida saavuttaa paikkakohtaisten leviämisolosuhteiden, taikka 
epäsuotuisten sää- tai maantieteellisten olosuhteiden johdosta. Jäsenvaltioiden on 
vahvistettava niiden päivien tarkka lukumäärä (enintään 55 päivää), joina raja-arvo 
voidaan ylittää, ja toimitettava tämän määräyksen teksti välittömästi komissiolle. 

Or. en

Perustelu

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

This amendment is a reintroduction of Parliament's adopted amendment on Annex XI, table, 
section on PM10. Sometimes the target set in Annex XI cannot be achieved because of site-
specific dispersion of characteristics, adverse meteorological or geographical conditions or 
significant transboundary contributions. These areas feature relatively high concentration of 
emissions without clear direct possibilities to limit these. It would be indispensable for these 
areas to get the opportunity for an extra number of days during which the limit value can be 
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exceeded. The reintroduction of this amendment would reinforce the capacity of the areas to 
comply with the directive.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, Anders Wijkman

Tarkistus 44
Liite XI, Jakso B, Taulukko, Kohta PM10

PM10 kalenterivuosi PM10 kalenterivuosi

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 82.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jules Maaten

Tarkistus 45
Liite XI, Jakso B, Taulukko, Kohta PM10

PM10 päiväarvo PM10 päiväarvo

50 µg/m3, saa ylittyä enintään 35 kertaa 
kalenterivuoden aikana

50 µg/m3, saa ylittyä enintään 35 kertaa 
kalenterivuoden aikana*

* Paitsi jos näitä arvoja ei voida saavuttaa 
paikkakohtaisten leviämisolosuhteiden, 
epäsuotuisten sää- tai maantieteellisten 
olosuhteiden tai merkittävien rajat 
ylittävien päästöjen johdosta. 
Jäsenvaltioiden on vahvistettava niiden 
päivien tarkka lukumäärä (enintään 55 
päivää), joina raja-arvo voidaan ylittää, ja 
toimitettava tämän määräyksen teksti 
välittömästi komissiolle.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn tarkistuksen 82 ajatus.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens Holm

Tarkistus 46
Liite XIV, Jakso B, Taulukko 

Neuvoston yhteinen kanta

Vuoden 2010 
AEI

Vuotta 2010 koskeva altistumisen 
vähennystavoite

Vuosi, johon 
mennessä altistumisen 
kansallinen 
vähennystavoite olisi
saavutettava

Yli 13 µg/m3 20 prosenttia
7 - 13 µg/m3 (AEI x 1.5) prosenttia

2020

Parlamentin tarkistus

Vuoden 2010 
AEI

Vuotta 2010 koskeva altistumisen 
vähennystavoite

Vuosi, johon 
mennessä altistumisen 

kansallinen 
vähennystavoite on

saavutettava
Yli 13 µg/m3 25 prosenttia
7 - 13 µg/m3 (AEI x 1.9) prosenttia

2020

Or. en

Perustelu

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

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör målet 
ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats
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Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 47
Liite XIV, Jakso B, Taulukko

Neuvoston yhteinen kanta

Vuoden 2010 

AEI

Vuotta 2010 koskeva altistumisen 

vähennystavoite

Vuosi, johon mennessä 

altistumisen kansallinen 

vähennystavoite olisi

saavutettava

Yli 13 µg/m3 20 prosenttia

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5) prosenttia

2020

Parlamentin tarkistus

Vuoden 2010 

AEI

Vuotta 2010 koskeva altistumisen 

vähennystavoite

Vuosi, johon mennessä 

altistumisen kansallinen 

vähennystavoite on

saavutettava

Yli 13 µg/m3 20 prosenttia

7 - 13 µg/m3 (AEI x 1,5) prosenttia

2020

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto päätti maaliskuussa 2007 asettaa EU:n tavoitteeksi 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 20–30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tämä on 
merkittävä uusi tilanne ja itse asiassa se muuttaa kustannus/hyöty-suhdetta siten, että 
kansalaisten terveyden suojelemiseksi voidaan asettaa kunnianhimoisempia raja-arvoja. 
Altistumista vähentävä tavoitearvo täydentää olennaisesti raja-arvoja ja siten se on tärkeä 
tekijä strategiassa hiukkasten massasta aiheutuvan ilman pilaantumisen terveysvaikutusten 
vähentämiseksi. Tarvittavista altistumista vähentävistä toimista olisi kuitenkin tehtävä 
oikeudellisesti sitova, jotta niiden toteuttaminen kyetään todella varmistamaan.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jens Holm

Tarkistus 48
Liite XIV, Jakso C

Neuvoston yhteinen kanta

C. TAVOITEARVO

Keskiarvon 
laskentajakso

Tavoitearvo Ajankohta, johon mennessä tavoitearvot olisi 
saavutettava

Kalenterivuosi 25 µg/m3 1.1.2010

Parlamentin tarkistus

C. TAVOITEARVO

Keskiarvon 
laskentajakso

Tavoitearvo Ajankohta, johon mennessä tavoitearvot olisi 
saavutettava

Kalenterivuosi 10 µg/m3 1.1.2010

Or. en

(Työjärjestyksen 62 artiklan 2 kohdan d alakohta)

Perustelu

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

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 49
Liite XIV, Jakso C

Neuvoston yhteinen kanta

C. TAVOITEARVO

Keskiarvon 
laskentajakso

Tavoitearvo Ajankohta, johon mennessä tavoitearvot olisi 
saavutettava

Kalenterivuosi 25 µg/m3 1.1.2010

Parlamentin tarkistus

C. TAVOITEARVO

Keskiarvon 
laskentajakso

Tavoitearvo Ajankohta, johon mennessä tavoitearvot olisi 
saavutettava

Kalenterivuosi 12 µg/m3 1.1.2010

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto päätti maaliskuussa 2007 asettaa EU:n tavoitteeksi 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 20–30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tämä on 
merkittävä uusi tilanne ja itse asiassa se muuttaa kustannus/hyöty-suhdetta siten, että 
kansalaisten terveyden suojelemiseksi voidaan asettaa kunnianhimoisempia raja-arvoja. 
Euroopan ympäristöviraston äskettäiset analyysit osoittavat että tehostettu ilmastopolitiikka 
parantaa merkittävästi kaupunkiympäristön ja ongelmakohtien ilmanlaatua. Nykyisen ilman 
pilaantumista koskevan lainsäädännön kustannusten arvioidaan laskevan noin 12 miljardilla 
eurolla vuosi, kunnes tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 40 prosentilla on 
saavutettu vuoteen 2030 mennessä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 50
Liite XIV, Jakso C

Neuvoston yhteinen kanta

C. TAVOITEARVO

Keskiarvon 
laskentajakso

Tavoitearvo Ajankohta, johon mennessä tavoitearvot olisi 
saavutettava
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Kalenterivuosi 25 µg/m3 1.1.2010

Parlamentin tarkistus

C. TAVOITEARVO

Keskiarvon 
laskentajakso

Tavoitearvo Ajankohta, johon mennessä tavoitearvot olisi 
saavutettava

Kalenterivuosi 12 µg/m3 1.1.2010

Or. en

Perustelu

Alempi tavoitearvo on tarpeen, jotta ihmisten terveyttä voidaan suojella asianmukaisesti, sillä 
hiukkasten massasta aiheutuva pilaantuminen kytkeytyy miljoonien EU:n kansalaisten 
sairauksiin skaalan ulottuessa hengitys- ja sydänsairauksista verisuonitukoksiin ja 
halvauksiin, ja se aiheuttaa vuosittain 350 000 ennenaikaista kuolemantapausta. WHO:n 
äskettäisessä raportissa (joka koskee hiukkasia, otsonia, typpidioksidia ja rikkidioksidia 
varten annettujen ilmanlaatusuuntaviivojen kattavaa ajan tasalle saattamista vuonna 2005 ja 
joka julkaistiin 5. lokakuuta 2006) ehdotetaan arvon laskemista 10 µg/m3:iin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 51
Liite XIV, Jakso C

Neuvoston yhteinen kanta

C. TAVOITEARVO

Keskiarvon 
laskentajakso

Tavoitearvo Ajankohta, johon mennessä tavoitearvot olisi 
saavutettava

Kalenterivuosi 25 µg/m3 1.1.2010

Parlamentin tarkistus

C. TAVOITEARVO

Keskiarvon 
laskentajakso

Tavoitearvo Ajankohta, johon mennessä tavoitearvot olisi 
saavutettava

Kalenterivuosi 25 µg/m3 1.1.2010*

* Ajankohta, johon mennessä Puolan tasavallan on saavutettava tavoitearvot: 1.1.2015.

Or. en



AM\685498FI.doc 23/35 PE394.128v01-00

FI

Perustelu

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

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jens Holm

Tarkistus 52
Liite XIV, Jakso D

Neuvoston yhteinen kanta

Keskiarvon laskentajakso Raja-arvo Ylitysmarginaali Ajankohta, johon 

mennessä raja-arvo 

on saavutettava

Kalenterivuosi 25 µg/m3 20 % …*, ja alenee 

seuraavan vuoden 1.1. ja 

sen jälkeen aina 12 

kuukauden välein 

samansuuruisella 

vuosittaisella osuudella, 

kunnes on 0 % 1. 

tammikuuta 2015.

1.1.2015

* Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Parliament

Keskiarvon Raja-arvo Ylitysmarginaali1 Ajankohta, johon 
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laskentajakso mennessä raja-

arvo on 

saavutettava

Kalenterivuosi 10 µg/m3 20 % …*, ja alenee 

seuraavan vuoden 1.1. ja 

sen jälkeen aina 12 

kuukauden välein 

samansuuruisella 

vuosittaisella osuudella, 

kunnes on 0 % 1. 

tammikuuta 2015.

1.1.2015

1 Ylitysmarginaalia sovelletaan myös 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

* Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

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

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 53
Liite XIV, Jakso D

Neuvoston yhteinen kanta

D. RAJA-ARVO

Keskiarvon 
laskentajakso

Raja-arvo Ylitysmarginaali Ajankohta, johon 
mennessä raja-arvo 
on saavutettava

Kalenterivuosi 25 µg/m3 20 % …*, ja alenee seuraavan 
vuoden 1.1. ja sen jälkeen aina 
12 kuukauden välein 
samansuuruisella vuosittaisella 
osuudella, kunnes on 0 % 
1. tammikuuta 2015.

1. 1. 2015

∗ Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Parlamentin tarkistus

D. RAJA-ARVO

Keskiarvon 
laskentajakso

Raja-arvo Ylitysmarginaali Ajankohta, johon 
mennessä raja-arvo 
on saavutettava

Kalenterivuosi 12 µg/m3 20 % …*, ja alenee seuraavan 
vuoden 1.1. ja sen jälkeen aina 
12 kuukauden välein 
samansuuruisella vuosittaisella 
osuudella, kunnes on 0 % 
1. tammikuuta 2015.

1. 1. 2015

∗ Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Eurooppa-neuvosto päätti maaliskuussa 2007 asettaa EU:n tavoitteeksi 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen 20–30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tämä on 
merkittävä uusi tilanne ja itse asiassa se muuttaa kustannus/hyöty-suhdetta siten, että 
kansalaisten terveyden suojelemiseksi voidaan asettaa kunnianhimoisempia raja-arvoja. 
Euroopan ympäristöviraston äskettäiset analyysit osoittavat että tehostettu ilmastopolitiikka 
parantaa merkittävästi kaupunkiympäristön ja ongelmakohtien ilmanlaatua. Nykyisen ilman 
pilaantumista koskevan lainsäädännön kustannusten arvioidaan laskevan noin 12 miljardilla 
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eurolla vuosi, kunnes tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä 40 prosentilla on 
saavutettu vuoteen 2030 mennessä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Bogusław Sonik

Tarkistus 54
Liite XIV, Jakso D

Neuvoston yhteinen kanta

D. RAJA-ARVO

Keskiarvon 
laskentajakso

Raja-arvo Ylitysmarginaali Ajankohta, johon 
mennessä raja-arvo 
on saavutettava

Kalenterivuosi 25 µg/m3 20 % …*, ja alenee seuraavan 
vuoden 1.1. ja sen jälkeen aina 
12 kuukauden välein 
samansuuruisella vuosittaisella 
osuudella, kunnes on 0 % 
1. tammikuuta 2015.

1. 1. 2015

∗ Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Parlamentin tarkistus

D. RAJA-ARVO

Keskiarvon
laskentajakso

Raja-arvo Ylitysmarginaali Ajankohta, johon 
mennessä raja-arvo 
on saavutettava

Kalenterivuosi 25 µg/m3 20 % …*, ja alenee seuraavan 
vuoden 1.1. ja sen jälkeen aina 
12 kuukauden välein 
samansuuruisella vuosittaisella 
osuudella, kunnes on 0 %
1. tammikuuta 2015.

1. 1. 2015**

∗ Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

** Ajankohta, johon mennessä Puolan tasavallan on saavutettava tavoitearvot: 

1.1.2020.

Or. en
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Perustelu

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

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However,  because of  adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the limit  value for new strict standard for PM 
2,5 within defined date will not realistic to achieve.  Hard and brown coal constitute the base 
source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification 
(gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to 
economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be  introduced in reasonable 
time considering also very high  economic and social costs. It is justified to postpone the date 
for Poland to meet the limit  value for PM 2,5 until 1 January 2020.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, Anders Wijkman

Tarkistus 55
Liite XIV, Jakso D

Neuvoston yhteinen kanta

D. RAJA-ARVO

Keskiarvon 
laskentajakso

Raja-arvo Ylitysmarginaali Ajankohta, johon 
mennessä raja-arvo 
on saavutettava

Kalenterivuosi 25 µg/m3 20 % …*, ja alenee seuraavan 
vuoden 1.1. ja sen jälkeen aina 
12 kuukauden välein 
samansuuruisella vuosittaisella 
osuudella, kunnes on 0 % 
1. tammikuuta 2015.

1. 1. 2015

∗ Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Parlamentin tarkistus

D. RAJA-ARVO

Keskiarvon 
laskentajakso

Raja-arvo Ylitysmarginaali Ajankohta, johon 
mennessä raja-arvo 
on saavutettava

Kalenterivuosi 15 µg/m3 20 % …*, ja alenee seuraavan 
vuoden 1.1. ja sen jälkeen aina 

1. 1. 2015
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12 kuukauden välein 
samansuuruisella vuosittaisella 
osuudella, kunnes on 0 % 
1. tammikuuta 2015.

∗ Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

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

This amendment is admissible for two reasons:  

1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.

Tarkistuksen esittäjä(t): Henrik Lax

Tarkistus 56
Liite XIV, Jakso D

Neuvoston yhteinen kanta

D. RAJA-ARVO

Keskiarvon 
laskentajakso

Raja-arvo Ylitysmarginaali Ajankohta, johon 
mennessä raja-arvo 
on saavutettava

Kalenterivuosi 25 µg/m3 20 % …*, ja alenee seuraavan 
vuoden 1.1. ja sen jälkeen aina 
12 kuukauden välein 
samansuuruisella vuosittaisella 
osuudella, kunnes on 0 % 
1. tammikuuta 2015.

1. 1. 2015

∗ Tämän direktiivin voimaantulopäivä.
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Parlamentin tarkistus

D. RAJA-ARVO

Keskiarvon 
laskentajakso

Raja-arvo Ylitysmarginaali Ajankohta, johon 
mennessä raja-arvo 
on saavutettava

Kalenterivuosi 12 µg/m3 20 % …*, ja alenee seuraavan 
vuoden 1.1. ja sen jälkeen aina 
12 kuukauden välein 
samansuuruisella vuosittaisella 
osuudella, kunnes on 0 % 
1. tammikuuta 2015.

1. 1. 2015

∗ Tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Or. en

Perustelu

Alempi raja-arvo on tarpeen, jotta ihmisten terveyttä voidaan suojella asianmukaisesti, sillä 
hiukkasten massasta aiheutuva pilaantuminen kytkeytyy miljoonien EU:n kansalaisten 
sairauksiin skaalan ulottuessa hengitys- ja sydänsairauksista verisuonitukoksiin ja 
halvauksiin, ja se aiheuttaa vuosittain 350 000 ennenaikaista kuolemantapausta. WHO:n 
äskettäisessä raportissa (joka koskee hiukkasia, otsonia, typpidioksidia ja rikkidioksidia 
varten annettujen ilmanlaatusuuntaviivojen kattavaa ajan tasalle saattamista vuonna 2005 ja 
joka julkaistiin 5. lokakuuta 2006) ehdotetaan arvon laskemista 10 µg/m3:iin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 57
Liite XV, Jakso A, Kohta 6, alakohta b

b) tietoja mahdollisista ilman 
parantamistoimista.

b) tietoja mahdollisista ilman 
parantamistoimista ja tarvittaessa 
mahdollisista erityistoimista lasten 
suojelemiseksi.

Or. en

Perustelu

Lasten ilmanlaadun kohentamiseksi toteutetut toimet voivat olla tässä yhteydessä erityisempiä 
tai erilaisia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Tarkistus 58
Liite XV, Jakso A, Kohta 6, alakohta b a (uusi)

b a) yksityiskohtaisia tietoja mahdollisista 
ilmanlaatua lasten kannalta parantavista 
toimista.

Or. en

Perustelu

Vaikka ihmisten terveyttä ilman pilaantumiselta suojaavat toimet kuuluvat nykyisin liitteessä 
XV olevan jakson A kohta 6:n b alakohtaan, ilmanlaatua lasten kannalta kohentavat toimet 
saattavat olla tässä yhteydessä erityisempiä tai erilaisia. Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on 
saatu paljon uutta tieteellistä näyttöä, jossa korostetaan ilman pilaantumisen vaikutuksia 
lasten terveyteen. Uusia tutkimuksia on tehty Alankomaissa, Ranskassa ja Kaliforniassa 
(Brauer et al 2007, Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007). 

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Tarkistus 59
Liite XV, Jakso A, Kohta 8, Johdantokappale

8. Tiedot, jotka koskevat tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen hyväksyttyjä, 
pilaantumisen vähentämiseen pyrkiviä 
toimenpiteitä tai hankkeita:

8. Tiedot, jotka koskevat tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen hyväksyttyjä, 
epäpuhtauksien vähentämiseen pyrkiviä 
toimenpiteitä tai hankkeita sekä lasten 
altistumisen vähentämiseksi toteutettavia 
erityistoimia:

Or. en

Perustelu

Vaikka ihmisten terveyttä ilman pilaantumiselta suojaavat toimet kuuluvat jo nykyisin 
soveltamisalaan, ilmanlaatua lasten kannalta kohentavat toimet saattavat olla tässä 
yhteydessä erityisempiä tai erilaisia. Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on saatu paljon uutta 
tieteellistä näyttöä, jossa korostetaan ilman pilaantumisen vaikutuksia lasten terveyteen. 
Uusia tutkimuksia on tehty Alankomaissa, Ranskassa ja Kaliforniassa (Brauer et al 2007, 
Annesi-Maesano et al 2007, Islam et al 2007).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 60
Liite XV, Jakso A, Kohta 8, Johdantokappale

8. Tiedot, jotka koskevat tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen hyväksyttyjä, 
pilaantumisen vähentämiseen pyrkiviä 
toimenpiteitä tai hankkeita:

8. Tiedot, jotka koskevat tämän direktiivin 
voimaantulon jälkeen hyväksyttyjä, 
epäpuhtauksien vähentämiseen pyrkiviä 
toimenpiteitä tai hankkeita sekä tarvittaessa 
lasten altistumisen vähentämiseksi 
toteutettavia erityistoimia:

Or. en

Perustelu

Lasten ilmanlaadun kohentamiseksi toteutetut toimet voivat olla tässä yhteydessä erityisempiä 
tai erilaisia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 61
Liite XV, Jakso A, Kohta 9 

9. Pitkällä aikavälillä suunniteltuja tai 
tutkittuja toimenpiteitä tai hankkeita 
koskevat tiedot.

9. Pitkällä aikavälillä suunniteltuja tai 
tutkittuja toimenpiteitä tai hankkeita 
koskevat tiedot ja kuvaus tarkoitukseen 
osoitetuista varoista.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 51.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 62
Liite XV, Jakso B, Kohta 3, Johdantokappale

3. Tiedot kaikista ilman pilaantumisen 
vähennystoimista, joiden toteuttamista on 
harkittu asianmukaisella paikallisella, 
alueellisella tai kansallisella tasolla 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamisen 

3. Tiedot kaikista ilman pilaantumisen 
vähennystoimista, joiden toteuttaminen on 
suunniteltu asianmukaisella paikallisella, 
alueellisella tai kansallisella tasolla 
ilmanlaatutavoitteiden saavuttamisen 
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yhteydessä, mukaan luettuina: yhteydessä, mukaan luettuina:

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn tarkistuksen 52 ajatus. On tärkeää osoittaa, 
mitä on tehty; Se, että toteuttamista on harkittu, ei riitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 63
Liite XV, Jakso B, Kohta 3, alakohta d

d) Toimenpiteet liikenteen päästöjen 
alentamiseksi liikenteen suunnittelun ja 
hallinnan avulla (mukaan luettuna ruuhkien 
hinnoittelu, eriytetyt pysäköintimaksut tai 
muut taloudelliset kannustimet, 
vähäpäästöisten alueiden perustaminen).

d) Toimenpiteet liikenteen päästöjen 
alentamiseksi liikenteen suunnittelun ja 
hallinnan avulla (mukaan luettuna ruuhkien 
hinnoittelu, eriytetyt pysäköintimaksut tai 
muut taloudelliset kannustimet, 
vähäpäästöisten alueiden perustaminen ja 
julkisten kulkuvälineiden ja 
motorisoimattomien liikennemuotojen 
(kuten pyöräilyn ja kävelemisen) 
edistäminen).

Or. en

Perustelu

Äskettäin osoitettiin, että 25 jäsenvaltiosta 21 ei ole kyennyt noudattamaan nykyisiä raja-
arvoja, mikä on useimmiten johtunut siitä, että ne eivät tienneet, mitä toimia niiden olisi 
toteutettava kyetäkseen noudattamaan raja-arvoja. Lisäksi jäsenvaltioille olisi annettava 
täsmällisiä ohjeita, jotta mahdollisten poikkeusten kohtuullisuus kyetään varmistamaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Satu Hassi

Tarkistus 64
Liite XV, Jakso B, Kohta 3, alakohta g a (uusi)

g a) Erityiset toimenpiteet lasten tai muiden 
herkkien väestöryhmien altistumisen 
vähentämiseksi.

Or. en
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Perustelu

Lasten terveyttä suojelevat altistumisen vähentämistoimet voidaan kohdentaa sijainnin tai 
altistumistyypin perusteella.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Tarkistus 65
Liite XV, Jakso B, Kohta 3, alakohta g a (uusi)

g a) Toimenpiteet lasten tai muiden 
herkkien väestöryhmien altistumisen 
vähentämiseksi.

Or. en

Perustelu

Lasten terveyttä suojelevat altistumisen vähentämistoimet voidaan kohdentaa sijainnin tai 
altistumistyypin perusteella. Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on saatu paljon uutta tieteellistä 
näyttöä, jossa korostetaan ilman pilaantumisen vaikutuksia lasten terveyteen. Uusia 
tutkimuksia on tehty Alankomaissa, Ranskassa ja Kaliforniassa (Brauer et al 2007, Annesi-
Maesano et al 2007, Islam et al 2007).

Tarkistuksen esittäjä(t): Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Tarkistus 66
Liite XVI a (uusi)

LIITE XVI A
SUORAAN PÄÄSTÖLÄHTEESEEN 
KOHDISTUVAT YHTEISÖN 
TOIMENPITEET, JOTKA ON PANTAVA 
TÄYTÄNTÖÖN, JOTTA JÄSENVALTIOT 
VOIVAT SAAVUTTAA ILMANLAADUN 
RAJA-ARVOT ESITETYSSÄ 
MÄÄRÄAJASSA
– 20–50 MW:n polttolaitoksien 
sisällyttäminen direktiiviin 96/61/EY;
– EURO VI raskaille ajoneuvoille;
– kotitalouksien lämmitysjärjestelmiä 
koskevat uudet standardit;
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– yhteisön tasolla yhteen sovitetut toimet, 
joilla kannustetaan alusten omistajia 
pienentämään päästöjä ja/tai ottamaan 
käyttöön EU:n alusten moottoreiden 
päästöjä koskevia standardeja tai IMO:ssa 
sovittavia alusten moottoreiden päästöjä 
koskevia uusia standardeja.

Or. nl

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus 84.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Tarkistus 67
Liite XVI a (uusi)

 SUORAAN PÄÄSTÖLÄHTEESEEN 
KOHDISTUVAT YHTEISÖN 
TOIMENPITEET, JOTKA ON PANTAVA 
TÄYTÄNTÖÖN, JOTTA JÄSENVALTIOT 
VOIVAT SAAVUTTAA ILMANLAADUN 
RAJA-ARVOT ESITETYSSÄ 
MÄÄRÄAJASSA

1. Jotta jäsenvaltiot voisivat noudattaa 
tässä direktiivissä vahvistettuja 
ilmanlaadun raja-arvoja esitetyssä 
määräajassa, komissio esittää kahden 
vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta ehdotuksia EU:n sitoviksi 
säännöksiksi, jotka painottuvat 
epäpuhtauksien lähteisiin ja joissa 
käsitellään päästöjen tiukempia raja-
arvoja. Ehdotuksissa paneudutaan 
vähintään seuraaviin aloihin tai 
päästölähteisiin, joiden yhteydessä 
epäpuhtauksien päästöjä on vähennettävä: 

§ standardit kaikille relevanteille kiinteille 
epäpuhtauksia päästäville laitoksille, kuten 
20–50 MW:n polttolaitoksien 
sisällyttäminen direktiiviin 96/61/EY;

§ standardit maa-, ilma- ja 
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meriliikenteessä oleville 
polttoainekäyttöisille kaikkien 
kokoluokkien ja eri luokkien ajoneuvoille;
esimerkiksi EURO VI raskaille 
ajoneuvoille, tai yhteisön tasolla yhteen 
sovitetut toimet, joilla kannustetaan alusten 
omistajia pienentämään päästöjä, tai 
laivojen moottoreiden päästöjä koskevat 
IMO-sopimukset;

§ kotitalouksien lämmitysjärjestelmiä 
koskevat uudet standardit;

§ voima- ja rakennuskoneet;

§ maatalousala (muun muassa lannoitteet 
ja karjankasvatus).

2. Komissio esittää viiden vuoden välein 
neuvostolle ja parlamentille 
edistymiskertomuksen 1 kohdassa 
tarkoitetuista säännöksistä ja niiden 
täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa. 

Or. de

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetyn tarkistuksen 84 ajatukset. 

Päästöpainotteiset toimet olisi asetettava etusijalle immissiolta suojaavin toimiin nähden. 
Jotta pienhiukkasten yhteydessä voitaisiin noudattaa päästöpainotteista ympäristöpolitiikkaa, 
on huolehdittava kaikista päästölähteistä. Immissiopuolen toimintaa voidaan toteuttaa 
täydentävänä, jos päästöpainotteisilla toimilla ei tekniikan nykytaso tai tuleva taso huomioon 
ottaen päästä tavoiteltuun suojatasoon tai jos nämä toimet olisivat päästöjen aiheuttajien 
kannalta pysyvästi kohtuuttomia.


