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Tarkistus 165
Robert Sturdy

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) asiaankuuluvat maaperän ja 
pohjavesien suojelua sekä laitoksen 
jätehuoltoa koskevat määräykset 

(b) tarvittaessa asiaankuuluvat maaperän ja 
pohjavesien suojelua sekä laitoksen 
jätehuoltoa koskevat määräykset;

Or. en

Perustelu

Joustavuuden säilyttäminen on olennaista, joten suosittelemme sanan "tarvittaessa" 
palauttamista.

Tarkistus 166
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) asiaankuuluvat maaperän ja 
pohjavesien suojelua sekä laitoksen 
jätehuoltoa koskevat määräykset;

b) asiaankuuluvat maan ja pohjavesien 
suojelua sekä laitoksen jätehuoltoa 
koskevat määräykset;

Or. pl

Tarkistus 167
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vaatimukset sellaisten vaarallisten Poistetaan.
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aineiden määräajoin suoritettavasta 
tarkkailusta, joita on todennäköisesti 
laitoksen alueella, ottaen huomioon 
maaperän ja pohjaveden 
pilaantumismahdollisuuden laitoksen 
alueella;

Or. nl

Perustelu

Määräajoin suoritettava tarkkailu ei tarjoa juurikaan lisäarvoa, ottaen huomioon, että 
direktiivissä siihen ei ole liitetty johtopäätösten tekemisen vaatimusta.

Tarkistus 168
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vaatimukset sellaisten vaarallisten 
aineiden määräajoin suoritettavasta 
tarkkailusta, joita on todennäköisesti 
laitoksen alueella, ottaen huomioon 
maaperän ja pohjaveden 
pilaantumismahdollisuuden laitoksen 
alueella;

(d) vaatimukset sellaisten vaarallisten 
aineiden määräajoin suoritettavasta 
tarkkailusta, joita on todennäköisesti 
laitoksen alueella, ottaen huomioon 
toiminnan luonne ja maaperän ja 
pohjaveden merkittävän pilaantumisen 
mahdollisuuden laitoksen alueella;

Or. en

Tarkistus 169
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) vaatimukset sellaisten vaarallisten 
aineiden määräajoin suoritettavasta 
tarkkailusta, joita on todennäköisesti 
laitoksen alueella, ottaen huomioon 

(d) vaatimukset sellaisten asiaan liittyvien 
vaarallisten aineiden määräajoin 
suoritettavasta tarkkailusta, joita on 
todennäköisesti merkittävissä määrin 
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maaperän ja pohjaveden 
pilaantumismahdollisuuden laitoksen 
alueella;

laitoksen alueella, ottaen huomioon 
maaperän ja pohjaveden 
pilaantumismahdollisuuden laitoksen 
alueella;

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään, että säännöllinen tarkkailu on ulotettava koskemaan kaikkia mahdollisia 
vaarallisia aineita (joita voi olla useita satoja), on tarpeen rajoittaa tarkkailu sellaisiin 
asiaan liittyviin vaarallisiin aineisiin, joita esiintyy alueella merkittävästi.

Tarkistus 170
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) vaatimukset sellaisten vaarallisten 
aineiden määräajoin suoritettavasta 
tarkkailusta, joita on todennäköisesti 
laitoksen alueella, ottaen huomioon 
maaperän ja pohjaveden 
pilaantumismahdollisuuden laitoksen 
alueella;

d) vaatimukset sellaisten vaarallisten 
aineiden määräajoin suoritettavasta 
tarkkailusta, joita on todennäköisesti 
laitoksen alueella, ottaen huomioon maan
ja pohjaveden pilaantumismahdollisuuden 
laitoksen alueella;

Or. pl

Tarkistus 171
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) toimenpiteet, jotka liittyvät seuraaviin 
tekijöihin: laitoksen käynnistys, vuodot, 
virhetoiminnot, väliaikainen seisautus tai
lopullinen toiminnan lakkauttaminen, jos 
on olemassa vaara, että kyseisillä toimilla 

(e) toimenpiteet, jotka liittyvät muuhun 
kuin tavanomaiseen käyttöön, kuten 
seuraaviin tekijöihin: laitoksen käynnistys, 
vuodot, virhetoiminnot, väliaikainen 
seisautus tai lopullinen toiminnan 
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on vaikutuksia ympäristöön; lakkauttaminen, jos on olemassa vaara, että 
kyseisillä toimilla on vaikutuksia 
ympäristöön;

Or. en

Perustelu

On tarpeen esittää tarkistus, jolla varmistetaan, että kaikki satunnaiset tilanteet on otettu 
huomioon. Artiklassa on vain lueteltu lyhyesti eräät tilanteet. Alkuperäistä tekstiä ei ole syytä 
muuttaa.

Vaikka sitä ei ole siksi merkitty, on satunnaisten tilanteiden rajoittamisessa tärkeimpien 
tapahtumien luetteloon kyse olennaisesta muutoksesta.

Tarkistus 172
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) erityismääräykset, joissa vahvistetaan 
BREF-asiakirjojen mukaan parhaalla 
käytettävissä olevalla tekniikalla 
saavutettujen energiatehokkuustasojen 
mukaiset energiatehokkuuden 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon IPPC-direktiivin piiriin kuuluvien, ilmastonmuutosta ja voimavarojen 
käyttöä koskevien toimintojen vaikutukset ja jotta koko EU:iin voidaan luoda yhtäläiset 
toimintaedellytykset, on olennaisen tärkeää, että lupaehtoihin sisältyvät energiatehokkuutta 
koskevat määräykset perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan, sellaisena 
kuin se on määritelty asiaan liittyvissä BREF-asiakirjoissa.
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Tarkistus 173
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) asianmukaiset vaatimukset energian 
tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

EU:n uusien energian kulutuksen vähentämiseen tähtäävien politiikkojen täydentämistä 
ajatellen olisi lupaehtojen sisällettävä vaatimuksia, joilla varmistetaan, että 
teollisuuslaitokset käyttävät energiaa tehokkaasti.

Tarkistus 174
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) BREF-asiakirjojen mukaan 
parhaalla käytettävissä olevalla 
tekniikalla saavutettujen 
energiatehokkuustasojen mukaiset 
energiatehokkuuden 
vähimmäisvaatimukset.

Or. en
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Tarkistus 175
Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f a) toimenpiteet ihmisten terveyttä 
koskevien nykyisten seurantajärjestelmien 
huomioon ottamiseksi.

Or. en

Perustelu

Ihmisten terveyttä koskevia tilastotietoja tarvitaan ympäristöriskien arvioimiseksi.

Tarkistus 176
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevia vertailuasiakirjoja on käytettävä 
viitteenä lupaehtoja määriteltäessä.

3. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevia vertailuasiakirjoja on käytettävä 
viitteenä toimivaltaisten viranomaisten 
määritellessä lupaehtoja määräämättä 
kuitenkaan tietyn tekniikan tai 
teknologian käyttämisestä siten, että 
otetaan huomioon kyseisen laitoksen 
tekniset ominaisuudet, sen 
maantieteellinen sijainti sekä paikalliset 
ympäristöolosuhteet liitteessä III 
vahvistettujen kriteereiden mukaisesti ja 
sen jälkeen, kun parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat on määritetty yhdessä 
operaattorin kanssa.

Or. en
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Perustelu

Yhdennettyä lähestymistapaa koskevan periaatteen mukaisesti on paras tekniikka löydettävä 
ottamalla huomioon paikalliset olosuhteet. Siksi on olennaista, että parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat valitaan kullekin laitokselle BREF-asiakirjoihin sisältyvien tietojen pohjalta, 
mutta ottaen huomioon myös paikalliset olosuhteet soveltamalla liitteessä III annettuja 
kriteereitä. Tämä voi tapahtua luvan myöntäjän ja luvan hakijan välisen yhteistyön avulla. 
Tämä kaikki on todettava selkeästi direktiivissä.

Tarkistus 177
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevia vertailuasiakirjoja on käytettävä 
viitteenä lupaehtoja määriteltäessä.

3. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevia vertailuasiakirjoja on käytettävä 
sitovana viitteenä lupaehtoja 
määriteltäessä. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat asettaa tiukempia 
lupaehtoja varmistaakseen 
ympäristönsuojelun korkean tason 
erityisesti tapauksissa, joissa paikalliset 
ympäristöolosuhteet sitä edellyttävät.

Or. en

Perustelu

Lupaehtojen on perustuttava BREF-asiakirjoissa tarkoitettuun parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan tasapuolisten toimintaolosuhteiden varmistamiseksi teollisuudelle ja 
ympäristöä koskevien innovaatioiden edistämiseksi. Toimivaltaisten viranomaisten olisi 
voitava määrätä tiukempia ehtoja erityisesti silloin, kun paikalliset olosuhteet sitä 
edellyttävät.
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Tarkistus 178
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevia vertailuasiakirjoja on käytettävä 
viitteenä lupaehtoja määriteltäessä.

3. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevia vertailuasiakirjoja on käytettävä 
sitovana viitteenä lupaehtoja määriteltäessä
ja ne on toteutettava selkeästi. Lupaehdot 
on laadittava niin, että varmistetaan 
ilman, veden ja maaperän suojelu ja 
saavutetaan näin koko ympäristön 
suojelun korkea taso. Toimivaltaiset 
viranomaiset voivat tätä tarkoitusta varten 
määrätä parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevissa viiteasiakirjoissa 
annettuja ehtoja tiukempia lupaehtoja.

Or. en

Perustelu

Arvioitaessa IPPC-direktiivin täytäntöönpanoa havaittiin, että puolet tarkastelun kohteeksi 
otetuista luvista ja yleisistä sitovista säännöistä eivät perustuneet parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan, ja että eräissä tapauksissa havaittiin lupaehtojen ja parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan mukaisen tuloksen välillä merkittäviä eroja, joissa oli eräiden 
epäpuhtauksien osalta kyse 2–500 kertaa suuremmista päästöistä. Ympäristönsuojelua 
koskeva tavoite olisi esitettävä selkeästi ja ympäristökysymyksissä vastuullisten jäsenvaltioille 
olisi nimenomaisesti sallittava BREF-asiakirjoissa ilmoitetun parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan mukaisten vaatimusten ylittäminen.

Tarkistus 179
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevia vertailuasiakirjoja on käytettävä 
viitteenä lupaehtoja määriteltäessä.

3. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevia vertailuasiakirjoja on käytettävä 
viitteenä lupaehtoja määriteltäessä.
Toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa 
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tiukempia lupaehtoja kuin niitä, jotka 
ovat saavutettavissa käyttämällä parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa sellaisena 
kuin se on määritetty parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevissa 
viiteasiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Tämän säädöksen oikeusperustan (EY:n perustamissopimuksen 175 artikla) mukaisesti 
toimivaltaisia viranomaisia ei saisi rajoittaa asettamasta sellaisia päästöjen raja-arvoja, 
jotka ovat tiukemmat kuin parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liitetyt päästötasot.

Tarkistus 180
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevia vertailuasiakirjoja on käytettävä 
viitteenä lupaehtoja määriteltäessä.

3. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevia vertailuasiakirjoja, ja erityisesti 
niissä sovellettua laitosten yleistä 
ympäristöystävällisyyttä ja 
kokonaisympäristövaikutuksia ja 
-kustannuksia koskevaa yhdennettyä 
lähestymistapaa on käytettävä viitteenä 
lupaehtoja määriteltäessä.

Or. en

Perustelu

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa kuvataan erityisiä 
tekniikoita käyttävien laitosten yleistä ympäristöystävällisyyttä sekä annetaan tällä tavoin 
saavutettuja tuloksia koskevia tietoja. Ottaen huomioon, että kyseisissä asiakirjoissa 
sovellettu toimintaperiaate on merkittävästi erilainen kuin lainsäädännössä määrättyjen 
vaatimusten, on tärkeää ohjata niiden käyttöä, jotta ne voisivat toimia tarkoituksenmukaisina 
vertailukohteina.
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Tarkistus 181
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevia vertailuasiakirjoja on käytettävä 
viitteenä lupaehtoja määriteltäessä.

3. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevat vertailuasiakirjat on otettava 
huomioon lupaehtoja määriteltäessä.

Or. fi

Tarkistus 182
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos laitosta tai sen osaa ei ole käsitelty 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevassa viiteasiakirjassa, tai jos näissä 
asiakirjoissa ei käsitellä kaikkia toiminnan 
mahdollisia ympäristövaikutuksia, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä laitosta tai kyseessä olevia 
toimintoja koskeva paras käytettävissä 
oleva tekniikka liitteessä III lueteltujen 
perusteiden mukaisesti ja asetettava 
lupaehdot vastaavasti. 

(4) Jos laitosta tai sen osaa ei ole käsitelty 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevassa viiteasiakirjassa, tai jos näissä 
asiakirjoissa ei käsitellä kaikkia toiminnan 
mahdollisia ympäristövaikutuksia, 
toimivaltaisen viranomaisen on yhdessä 
toiminnanharjoittajan kanssa määriteltävä 
laitosta tai kyseessä olevia toimintoja 
koskevaa parasta käytettävissä olevaa
tekniikkaa vastaava päästöjen taso
liitteessä III lueteltujen perusteiden 
mukaisesti ja asetettava lupaehdot 
vastaavasti. 

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisella viranomaisella ei ole teknistä tietämystä voidakseen itse päättää, mikä on 
paras käytettävissä oleva tekniikka. Siksi päätös on tehtävä yhdessä operaattorin kanssa.
Tämä on BREF-prosessin periaatteiden mukaista. Itse asiassa 16 artiklan 2 kohdassa 
todetaan, että paras käytettävissä oleva tekniikka on määritettävä määräämättä tietyn 
tekniikan tai teknologian käyttämisestä.
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Tarkistus 183
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos laitosta tai sen osaa ei ole käsitelty 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevassa viiteasiakirjassa, tai jos näissä 
asiakirjoissa ei käsitellä kaikkia toiminnan 
mahdollisia ympäristövaikutuksia, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä laitosta tai kyseessä olevia 
toimintoja koskeva paras käytettävissä 
oleva tekniikka liitteessä III lueteltujen 
perusteiden mukaisesti ja asetettava 
lupaehdot vastaavasti. 

4. Jos laitosta tai sen osaa ei ole käsitelty 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa viiteasiakirjoissa, tai jos näissä 
asiakirjoissa ei käsitellä kaikkia toiminnan 
mahdollisia ympäristövaikutuksia, 
toimivaltaisen viranomaisen on yhdessä 
toiminnanharjoittajan kanssa määriteltävä 
päästötasot, jotka voidaan saavuttaa 
laitosta tai kyseessä olevia toimintoja 
koskevaa parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa käyttämällä liitteessä III 
lueteltujen perusteiden mukaisesti ja 
asetettava lupaehdot vastaavasti.

Or. fr

Perustelu

Toiminnanharjoittaja tuntee parhaiten menetelmänsä, joten hänet on syytä ottaa mukaan 
määrittelemään päästötasoja, jotka voidaan saavuttaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
käyttämällä.

Tarkistus 184
Robert Sturdy

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Päästöraja-arvot, vastaavat parametrit ja 
15 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tekniset toimenpiteet perustuvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan, 
määräämättä kuitenkaan tietyn tekniikan 
tai teknologian käyttämisestä , sanotun 

2. Päästöraja-arvot, vastaavat parametrit ja 
15 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
tekniset toimenpiteet perustuvat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan, 
määräämättä kuitenkaan tietyn tekniikan 
tai teknologian käyttämisestä siten, että 
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kuitenkaan rajoittamatta 19 artiklan 
soveltamista

otetaan huomioon kyseisen laitoksen 
tekniset ominaisuudet, sen 
maantieteellinen sijainti sekä paikalliset 
ympäristöolosuhteet, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 19 artiklan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.

We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.

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

Tarkistus 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava päästöraja-arvot, jotka eivät 
ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyviä päästöraja-arvoja, 
sellaisina kuin ne on määritelty parasta 
käytettävissä olevaa tekniikka koskevissa 
vertailuasiakirjoissa.

Toimivaltaisen viranomaisen on, kyseessä 
olevan laitoksen tekniset ominaisuudet, 
sen maantieteellisen sijainnin ja 
paikalliset ympäristöolot huomioon 
ottaen, vahvistettava päästöraja-arvot, 
vastaavat parametrit tai vastaavat tekniset 
toimenpiteet sekä valvontaa ja sääntöjen 
noudattamista koskevat vaatimukset siten, 
että tuloksena olevat laitoksen päästöarvot
eivät ylitä vastaavia, parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä 
päästöraja-arvoja, sellaisina kuin ne on 
määritelty parasta käytettävissä olevaa 
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tekniikka koskevissa vertailuasiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Vähimmäisvaatimusten, eli eurooppalaisen turvaverkon asettaminen olisi tehtävä 
komitologian avulla, mutta siten, että sidosryhmät osallistuvat siihen ennen 
komitologiamenettelyä (komitologia teknisten asiantuntijoiden kanssa). Eurooppalaisen 
turvaverkon olisi perustuttava mahdolliseen uuteen tai ajantasaistettuun parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevaan vertailuasiakirjaan ja se olisi asetettava "tarvittaessa". Tämä 
johtuu siitä, että eräillä teollisuusaloilla prosessit ovat melkein aina erilaiset jopa kun on kyse 
samasta aineesta tai aineperheestä. Näin olen saattaa esiintyä tapauksia, joissa 
valmistusprosessille/-tekniikalle on määritetty yhteisön taso päästöarvo, jota sovelletaan vain 
yhdessä ainoassa laitoksessa. 

Tarkistus 186
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava päästöraja-arvot, jotka eivät 
ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyviä päästöraja-arvoja, 
sellaisina kuin ne on määritelty parasta 
käytettävissä olevaa tekniikka koskevissa 
vertailuasiakirjoissa.

Ellei 3 kohdan säännöksistä muuta johdu, 
toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava päästöraja-arvot, vastaavat 
parametrit tai tekniset toimenpiteet, joiden 
tuloksena on päästötaso, joka vastaa 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
liittyvien päästöraja-arvojen 
luottamusväliä, sellaisina kuin ne on 
määritelty parasta käytettävissä olevaa 
tekniikka koskevissa vertailuasiakirjoissa.

Or. fr

Perustelu

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3. 

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

Adlib Express Watermark



PE412.187v01-00 16/80 AM\742069FI.doc

FI

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

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

Tarkistus 187
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava päästöraja-arvot, jotka eivät 
ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyviä päästöraja-arvoja, 
sellaisina kuin ne on määritelty parasta 
käytettävissä olevaa tekniikka koskevissa 
vertailuasiakirjoissa.

Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava päästöraja-arvot, jotka 
pohjautuvat parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan liittyviin päästöraja-
arvoihin, sellaisina kuin ne on määritelty 
parasta käytettävissä olevaa tekniikka 
koskevissa vertailuasiakirjoissa ja, jotka 
eivät ylitä artiklassa 18 määriteltyjä 
vähimmäisvaatimuksia. 

Or. fi

Tarkistus 188
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava päästöraja-arvot, jotka eivät 
ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyviä päästöraja-arvoja, 

Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava päästöraja-arvot, jotka eivät 
ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyviä päästöraja-arvoja, 
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sellaisina kuin ne on määritelty parasta 
käytettävissä olevaa tekniikka koskevissa 
vertailuasiakirjoissa.

sellaisina kuin ne on määritelty parasta 
käytettävissä olevaa tekniikka koskevissa 
vertailuasiakirjoissa, mikäli se on tekniset 
ja taloudelliset seikat huomioon ottaen 
mahdollista.

Or. fi

Tarkistus 189
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava päästöraja-arvot, jotka eivät 
ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyviä päästöraja-arvoja,
sellaisina kuin ne on määritelty parasta 
käytettävissä olevaa tekniikka koskevissa 
vertailuasiakirjoissa.

Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava päästöraja-arvot, jotka eivät 
ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvien päästöraja-arvojen 
alinta tasoa, sellaisina kuin ne on 
määritelty parasta käytettävissä olevaa 
tekniikka koskevissa vertailuasiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Parhaan käytettävissä olevan tekniikan toteuttamisesta saatavat ympäristöhyödyt ovat 
suurimmillaan silloin, kun pannaan täytäntöön parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan 
liittyvien päästöarvojen alin taso. Euroopan ympäristökeskuksen hiljan tekemässä 
tutkimuksessa osoitettiin, että mikäli suurten polttolaitosten alalla olisi noudatettu 
parhaaseen tulokseen yltäneiden laitosten mukaista päästötasoa (tiukemmat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät päästörajat) vuodesta 2004 lähtien, tuloksena olisi 
ollut melkein 10 kertaa vähemmän typpioksidipäästöjä ja 14 kertaa vähemmän 
rikkidioksidipäästöjä verrattuna todellisiin päästöihin (vuosittaiset säästöt olisivat olleet 
arvoltaan jopa 65 miljardia euroa, AEAT 2007).
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Tarkistus 190
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava päästöraja-arvot, jotka eivät 
ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyviä päästöraja-arvoja, 
sellaisina kuin ne on määritelty parasta 
käytettävissä olevaa tekniikka koskevissa 
vertailuasiakirjoissa.

Toimivaltaisen viranomaisen on 
vahvistettava päästöraja-arvot, jotka eivät 
ylitä parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvien päästöraja-arvojen 
alinta tasoa, sellaisina kuin ne on 
määritelty parasta käytettävissä olevaa 
tekniikka koskevissa vertailuasiakirjoissa.

Or. en

Perustelu

Parhaan käytettävissä olevan tekniikan toteuttamisesta saatavat ympäristöhyödyt ovat 
odotusten mukaan suurimmillaan silloin, kun sovelletaan parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvien päästörajojen alinta tasoa, kuten Euroopan ympäristökeskuksen 
tutkimuksessa sähköä tuottavien suurten polttolaitosten aiheuttamista ilmansaasteista 
osoitetaan: mikäli suurten polttolaitosten alalla olisi noudatettu parhaaseen tulokseen 
yltäneiden laitosten mukaista päästötasoa vuodesta 2004 lähtien, tuloksena olisi ollut melkein 
10 kertaa vähemmän typpioksidipäästöjä ja 14 kertaa vähemmän rikkidioksidipäästöjä. 

Tarkistus 191
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetään, toimivaltainen 
viranomainen voi erityistapauksissa, 
ottaen huomioon ympäristöön liittyvät ja 
taloudelliset kustannukset ja hyödyt sekä 
kyseessä olevan laitokset tekniset 
ominaisuudet, maantieteellisen sijainnin 
ja paikalliset ympäristöolot, vahvistaa 
päästöraja-arvoja, jotka ylittävät 
parhaaseen käytettävissä olevaan 

Poistetaan.
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tekniikkaan sitä koskevassa 
vertailuasiakirjassa liitetyt raja-arvot.
Nämä raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää V–VIII liitteessä vahvistettuja raja-
arvoja, mikäli mahdollista.
Komissio voi vahvistaa perusteet, joiden 
mukaisesti voidaan myöntää tässä 
kohdassa tarkoitettu poikkeus.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Suurin ongelma on se, että toimivaltaiset viranomaiset eivät ota lupaehtoja asettaessaan 
huomioon BREF-asiakirjoja ja niissä annettuja johtopäätöksiä parhaasta käytettävissä 
olevasta tekniikasta. Poikkeusten myöntäminen sellaisten päästöraja-arvojen osalta, jotka 
poikkeavat parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvistä päästöarvoista, heikentää 
sääntelyn aiheuttamaa painetta, jolla laitokset yritetään saada ympäristöystävällisemmiksi. 
Parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvien ympäristöhyötyjen odotetaan olevan 
suurimmillaan silloin, kun parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevia poikkeuksia ei 
myönnetä, millä siten kannustetaan voimakkaasti EU:n yrityksiä muuttumaan "vihreämmiksi" 
ja tehokkaammiksi.

Tarkistus 192
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetään, toimivaltainen 
viranomainen voi erityistapauksissa, 
ottaen huomioon ympäristöön liittyvät ja 
taloudelliset kustannukset ja hyödyt sekä 
kyseessä olevan laitokset tekniset 
ominaisuudet, maantieteellisen sijainnin 

Poistetaan.
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ja paikalliset ympäristöolot, vahvistaa 
päästöraja-arvoja, jotka ylittävät 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan sitä koskevassa 
vertailuasiakirjassa liitetyt raja-arvot.

Or. en

Perustelu

IPPC-direktiivin täytäntöönpanon arvioinnissa havaittu keskeinen ongelma oli se, että 
toimivaltaiset viranomaiset poikkeavat BREF-asiakirjoista ja niissä annetuista 
johtopäätöksistä parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta asettaessaan lupaehtoja, joissa 
tulkitaan paikallisia olosuhteita hyvin subjektiivisesti. Parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyviä päästörajoja koskevat poikkeukset vaarantavat yhtäläisten 
toimintaedellytysten luomisen teollisuudelle Euroopassa.

Tarkistus 193
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetään, toimivaltainen 
viranomainen voi erityistapauksissa, 
ottaen huomioon ympäristöön liittyvät ja 
taloudelliset kustannukset ja hyödyt sekä 
kyseessä olevan laitokset tekniset 
ominaisuudet, maantieteellisen sijainnin ja 
paikalliset ympäristöolot, vahvistaa 
päästöraja-arvoja, jotka ylittävät
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan sitä koskevassa 
vertailuasiakirjassa liitetyt raja-arvot.

3. Toimivaltainen viranomainen voi, ottaen 
huomioon ympäristöön liittyvät ja 
taloudelliset kustannukset ja hyödyt sekä 
kyseessä olevan laitokset tekniset 
ominaisuudet, maantieteellisen sijainnin ja 
paikalliset ympäristöolot, vahvistaa 
päästöraja-arvoja, vastaavia parametrejä 
tai teknisiä toimenpiteitä, joiden tuloksena 
on päästötaso, joka ylittää parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan sitä 
koskevassa vertailuasiakirjassa liitetyt raja-
arvot.

Or. fr

Perustelu

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.
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L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

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

Tarkistus 194
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetään, toimivaltainen 
viranomainen voi erityistapauksissa, ottaen 
huomioon ympäristöön liittyvät ja
taloudelliset kustannukset ja hyödyt sekä 
kyseessä olevan laitokset tekniset 
ominaisuudet, maantieteellisen sijainnin 
ja paikalliset ympäristöolot, vahvistaa 
päästöraja-arvoja, jotka ylittävät 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan sitä koskevassa 
vertailuasiakirjassa liitetyt raja-arvot.

3. Poiketen siitä, mitä 2 kohdan toisessa 
alakohdassa säädetään, toimivaltainen 
viranomainen voi poikkeustapauksissa, 
jotka perustuvat ympäristöön liittyviin ja 
taloudellisiin kustannuksiin ja hyötyihin
sekä kyseessä olevan laitoksen teknisiin
ominaisuuksiin, maantieteelliseen 
sijaintiin ja paikallisiin ympäristöoloihin, 
vahvistaa päästöraja-arvoja, jotka ylittävät 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan sitä koskevassa 
vertailuasiakirjassa liitetyt raja-arvot.

Or. en

Perustelu

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
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opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

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

Tarkistus 195
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää V–VIII liitteessä vahvistettuja raja-
arvoja, mikäli mahdollista.

Näin aiheutuvat päästöt eivät kuitenkaan 
saa ylittää päästötasoja, jotka liittyvät V–
VIII liitteessä vahvistettuihin raja-
arvoihin, mikäli mahdollista.

Or. fr

Perustelu

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 196
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää V–VIII liitteessä vahvistettuja raja-
arvoja, mikäli mahdollista.

Nämä raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää V–VIII liitteessä vahvistettuja raja-
arvoja, mikäli se on tekniset ja 
taloudelliset seikat huomioon ottaen 
mahdollista.

Or. fi

Tarkistus 197
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää V–VIII liitteessä vahvistettuja raja-
arvoja, mikäli mahdollista.

Nämä raja-arvot eivät kuitenkaan saa 
ylittää 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti tai 
mikäli mahdollista V–VIII liitteessä 
vahvistettuja raja-arvoja.

Or. en

Perustelu

Mikäli 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti on asetettu EU:n laajuisia sitovia päästörajoja, niitä 
ei missään tapauksessa saa ylittää, kuten ei myöskään V-VIII liitteessä vahvistettuja päästöjen 
raja-arvoja. Parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä päästörajoja koskevien 
poikkeusten myöntämiskriteereiden asettamista ei kuitenkaan viedä komitologiamenettelyyn.
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Tarkistus 198
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
asianomaisille henkilöille annetaan 
hyvissä ajoin tarkoituksenmukaiset 
mahdollisuudet osallistua tässä kohdassa 
tarkoitetun poikkeuksen myöntämistä 
koskevan päätöksen tekemiseen.

Or. en

Perustelu

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

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

Tarkistus 199
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa perusteet, joiden 
mukaisesti voidaan myöntää tässä 
kohdassa tarkoitettu poikkeus.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Mikäli 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti on asetettu EU:n laajuisia sitovia päästörajoja, niitä 
ei missään tapauksessa saa ylittää, kuten ei myöskään V-VIII liitteessä vahvistettuja päästöjen 
raja-arvoja. Parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä päästörajoja koskevien 
poikkeusten myöntämiskriteereiden asettamista ei kuitenkaan viedä komitologiamenettelyyn.

Tarkistus 200
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa perusteet, joiden
mukaisesti voidaan myöntää tässä 
kohdassa tarkoitettu poikkeus.

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 201
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa perusteet, joiden 
mukaisesti voidaan myöntää tässä 
kohdassa tarkoitettu poikkeus.

Kun päästöraja-arvot, vastaavat 
parametrit tai tekniset toimenpiteet on 
vahvistettu tämän kohdan säännösten 
mukaisesti, syyt parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan sitä koskevassa 
vertailuasiakirjassa liittyviä päästötasoja 
korkeampien päästötasojen 
hyväksymiselle on perusteltava 
lupaehtojen liitteessä. 

Or. fr

Perustelu

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.
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L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

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

Tarkistus 202
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa perusteet, joiden 
mukaisesti voidaan myöntää tässä 
kohdassa tarkoitettu poikkeus.

Kun päästöjen raja-arvoja, vastaavia 
parametrejä tai vastaavia teknisiä 
toimenpiteitä vahvistetaan tämän kohdan 
mukaisesti, olisi syyt, joiden vuoksi 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvistä päästörajoista 
poikkeavat päästötasot on sallittu, 
kirjattava ja perusteltava lupaehtoihin 
sisällytettävässä liitteessä.

Or. en

Perustelu

Toimivaltainen viranomainen voi poikkeustapauksissa vahvistaa päästöraja-arvoja siten, että 
laitoksen päästöt ylittävät parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan sitä koskevassa 
vertailuasiakirjassa liitetyt raja-arvot. Mikäli toimivaltainen viranomainen päättää poiketa 
parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvistä päästörajoista, on syy perusteltava 
selkeästi ja olisi osoitettava, että tuloksena olevalla luvalla varmistetaan edelleen 
ympäristönsuojelun korkea taso.
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Tarkistus 203
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa perusteet, joiden 
mukaisesti voidaan myöntää tässä 
kohdassa tarkoitettu poikkeus.

Komissio vahvistaa perusteet, joiden 
mukaisesti voidaan myöntää tässä 
kohdassa tarkoitettu poikkeus.

Or. en

Perustelu

The implementation of BAT should the rule and the derogation from BAT the exception where 
it is justified on the basis of the criteria laid down in the legislation. In view of the importance 
of the decision to possibly grant derogations from BAT, the public should be provide the 
opportunity to participate in the decision making process in line with the requirements of the 
Aarhus Convention. 
In addition, in order to ensure that Member States apply common interpretation of the local 
criteria which could justify a derogation, the Commission should be required (and not just 
given the possibility) to specify such local criteria.

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

Tarkistus 204
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

Toimivaltainen viranomainen voi poikkeustapauksissa vahvistaa päästöraja-arvoja siten, että 
laitoksen päästöt ylittävät parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan sitä koskevassa 
vertailuasiakirjassa liitetyt raja-arvot. Mikäli toimivaltainen viranomainen päättää poiketa 
parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvistä päästörajoista, on syy perusteltava 
selkeästi ja olisi osoitettava, että tuloksena olevalla luvalla varmistetaan edelleen 
ympäristönsuojelun korkea taso.

Tarkistus 205
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Mikäli 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti on asetettu EU:n laajuisia sitovia päästörajoja, niitä 
ei missään tapauksessa saa ylittää, kuten ei myöskään V-VIII liitteessä vahvistettuja päästöjen 
raja-arvoja. Parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä päästörajoja koskevien 
poikkeusten myöntämiskriteereiden asettamista ei kuitenkaan viedä komitologiamenettelyyn.
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Tarkistus 206
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. fr

Perustelu

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution. 

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun 
merkkimäärän.)
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Tarkistus 207
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. fi

Tarkistus 208
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltainen viranomainen voi 
myöntää tilapäisiä poikkeuksia 2 kohdan ja 
12 artiklan ensimmäisen alakohdan 1 ja 
2 luetelmakohdan vaatimusten 
soveltamisesta sellaisten päästömäärien 
lisäysten osalta, jotka aiheutuvat uusien 
tekniikoiden testauksesta ja käytöstä, 
edellyttäen, että kuuden kuukauden
kuluessa poikkeuksen myöntämisestä 
näiden tekniikoiden käyttö joko lopetetaan 
tai toiminnosta aiheutuvat päästöt 
saavuttavat vähintään parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät 
päästötasot.

5. Toimivaltainen viranomainen voi 
myöntää tilapäisiä poikkeuksia 2 kohdan ja 
12 artiklan ensimmäisen alakohdan 1 ja 
2 luetelmakohdan vaatimusten 
soveltamisesta sellaisten päästömäärien 
lisäysten osalta, jotka aiheutuvat uusien 
tekniikoiden testauksesta ja käytöstä, 
edellyttäen, että kahdentoista kuukauden
kuluessa poikkeuksen myöntämisestä, mitä 
jaksoa voidaan mahdollisesti jatkaa 
kahdellatoista kuukaudella, näiden 
tekniikoiden käyttö joko lopetetaan tai 
toiminnosta aiheutuvat päästöt saavuttavat 
vähintään parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvät päästötasot.

Or. nl
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Perustelu

Kaavailtu tilapäinen vapautus voi olla riittämätön. Tarkistuksella ehdotetaan siksi 
poikkeusajan pidentämistä.

Tarkistus 209
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltainen viranomainen voi 
myöntää tilapäisiä poikkeuksia 2 kohdan ja 
12 artiklan ensimmäisen alakohdan 1 ja 
2 luetelmakohdan vaatimusten 
soveltamisesta sellaisten päästömäärien 
lisäysten osalta, jotka aiheutuvat uusien 
tekniikoiden testauksesta ja käytöstä, 
edellyttäen, että kuuden kuukauden
kuluessa poikkeuksen myöntämisestä 
näiden tekniikoiden käyttö joko lopetetaan 
tai toiminnosta aiheutuvat päästöt 
saavuttavat vähintään parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät 
päästötasot.

5. Toimivaltainen viranomainen voi 
myöntää tilapäisiä poikkeuksia 2 kohdan ja 
12 artiklan ensimmäisen alakohdan 1 ja 
2 luetelmakohdan vaatimusten 
soveltamisesta sellaisten päästömäärien 
lisäysten osalta, jotka aiheutuvat uusien 
tekniikoiden testauksesta ja käytöstä, 
edellyttäen, että kahdentoista kuukauden
kuluessa poikkeuksen myöntämisestä 
näiden tekniikoiden käyttö joko lopetetaan 
tai toiminnosta aiheutuvat päästöt 
saavuttavat vähintään parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät 
päästötasot.

Or. en

Perustelu

Uuden tekniikan kehittäminen pilottitutkimuksista alkaen valmiiseen sovellukseen asti, kenties 
ensimmäistä kertaa teollisessa mittakaavassa, kestää normaalisti paljon kauemmin kuin 
6 kuukautta. Usein prosessi kestää yli kaksi vuotta. Jopa silloin, kun kyse on tutuista ja 
testatuista tekniikoista, saattaa kestää yli 6 kuukautta saada teollisuuslaitos toimintakuntoon. 
Toimivaltaisen viranomaisen on voitava päättää tapauskohtaisesti, mikä on asianmukainen 
aikataulu. Kaksi vuotta olisi kelvollinen määräaika; jos aikaraja on lyhyempi, se jarruttaa 
innovointia ja pitää nykyiset tekniikat käytössä.
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Tarkistus 210
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Mikäli uhkana on, että jäsenvaltiot 
eivät saavuta kansallisista päästörajoista 
annetun direktiivin mukaisia 
tavoitteitaan, on toimivaltaisten 
viranomaisten asetettava asianomaisille 
epäpuhtauksille päästöjen raja-arvot, 
jotka alittavat BREF-asiakirjoissa 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liitetyt päästöarvot.

Or. en

Tarkistus 211
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tarvittaessa kansallisista päästörajoista 
annetun direktiivin mukaisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi asetettava BREF-
asiakirjoissa parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan liitettyjä päästöarvoja 
tiukempia päästöjen raja-arvoja.

Or. en

Perustelu

On todennäköistä, että useimmat jäsenvaltiot eivät saavuta kansallisista päästörajoista 
annetussa direktiivissä asetettuja kunnianhimoisia ilmanlaadun tavoitteita. Toimivaltaisilla 
viranomaisilla tulisi siksi olla mahdollisuus asettaa päästöarvoja, jotka ovat tiukemmat kuin 
BREF-asiakirjoissa parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liitetyt päästöarvot.
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Tarkistus 212
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Edellä olevan 15 artiklan 1 kohdan c ja 
d alakohdassa tarkoitettujen 
tarkkailuvaatimusten on soveltuvin osin 
perustuttava parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa 
kuvattuihin tarkkailua koskeviin 
päätelmiin.

1. Edellä olevan 15 artiklan 1 kohdan 
c alakohdassa tarkoitettujen 
tarkkailuvaatimusten on soveltuvin osin 
perustuttava parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa 
kuvattuihin tarkkailua koskeviin 
päätelmiin.

Or. nl

Perustelu

Cf. Katso 15 artiklan d kohtaa koskeva tarkistus. Määräajoin suoritettava tarkkailu ei tarjoa 
juurikaan lisäarvoa, ottaen huomioon, että direktiivissä siihen ei ole liitetty johtopäätösten 
tekemisen vaatimusta. Tarkkailun tarkoituksenmukaisuuden määrittäminen on toimivaltaisille 
viranomaisille kuuluva tehtävä.

Tarkistus 213
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
määriteltävä 15 artiklan 1 kohdan 
d alakohdassa tarkoitetun määräajoin 
suoritettavan tarkkailun tiheys kunkin 
yksittäisen laitoksen osalta luvassa tai 
yleisesti sitovissa säännöissä.

Poistetaan.

Tarkkailu on suoritettava vähintään 
seitsemän vuoden välein, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.
Komissio voi vahvistaa perusteet 
määräajoin suoritettavan tarkkailun 
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tiheyden määrittämiselle.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. 

Or. nl

Perustelu

Cf. Katso 15 artiklan d kohtaa koskeva tarkistus. Määräajoin suoritettava tarkkailu ei tarjoa 
juurikaan lisäarvoa, ottaen huomioon, että direktiivissä siihen ei ole liitetty johtopäätösten 
tekemisen vaatimusta. Tarkkailun tarkoituksenmukaisuuden määrittäminen on toimivaltaisille 
viranomaisille kuuluva tehtävä.

Tarkistus 214
Robert Sturdy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkkailu on suoritettava vähintään 
seitsemän vuoden välein, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Emme ole sitä mieltä, että säännölliselle tarkkailulle olisi asetettava vähimmäistiheys, koska 
se olisi erilainen riippuen siitä, minkä tyyppisestä alasta ja tarkkailusta on kyse.

"Tarkkailu" voi tarkoittaa lukuisia erilaisia toimintoja, alkaen yksinkertaisesta 
näköhavaintoon perustuvasta tarkastuksesta ja kirjaamisesta yksityiskohtaisten näytteiden 
ottamiseen, joten katsomme, että kriteereiden asettaminen on epäasianmukaista. 
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Tarkistus 215
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkkailu on suoritettava vähintään 
seitsemän vuoden välein, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

Pohjaveden ja maaperän tarkkailu on 
suoritettava vähintään viiden (pohjavesi) 
tai kymmenen vuoden (maaperä) välein, 
ellei tarkkailu perustu pilaantumisriskien 
järjestelmälliseen arviointiin, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

Or. en

Perustelu

Ensinnäkin olisi tehtävä ero pohjaveden ja maaperän tarkkailujaksojen välillä, jotta 
helpotetaan tarkkailua, joka on halvempaa ja helpompaa pohjaveden osalta verrattuna 
maaperään. 

Toiseksi olisi tuloksellisen ja mahdollisimman tehokkaan maaperän ja pohjaveden tarkkailun 
varmistamiseksi annettava mahdollisuus määrittää tarkkailutiheys ympäristöriskien 
perusteella. Tässä tapauksessa olisi komission laadittava tarvittavat kriteerit hyvän 
käytännön varmistamiseksi.

Tarkistus 216
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkkailu on suoritettava vähintään 
seitsemän vuoden välein, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

Tarkkailu on suoritettava vähintään kerran 
vuodessa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
ensimmäisen alakohdan soveltamista

Or. en

Adlib Express Watermark



PE412.187v01-00 36/80 AM\742069FI.doc

FI

Perustelu

Maaperän ja pohjaveden tarkkailu on suoritettava vähintään kerran vuodessa, jotta saasteet 
havaitaan ajoissa ja jotta sekä vahingot että mahdolliset ennallistamiskustannukset saadaan 
pidettyä mahdollisimman vähäisinä. Tarkkailun tulokset olisi sisällytettävä operaattorin 
vuotuiseen toimintakertomukseen sekä julkiseen rekisteriin. Yhdenmukaisten olojen 
luomiseksi EU:iin olisi komission vahvistettava tarkkailun vähimmäistiheyttä koskevat 
kriteerit.

Tarkistus 217
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkkailu on suoritettava vähintään 
seitsemän vuoden välein, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ensimmäisen 
alakohdan soveltamista.

Vaarallisia aineita koskeva tarkkailu on 
suoritettava vähintään vuoden välein
pohjaveden osalta ja viiden vuoden välein 
maaperän osalta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta ensimmäisen alakohdan 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 218
Robert Sturdy

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa perusteet 
määräajoin suoritettavan tarkkailun 
tiheyden määrittämiselle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Emme ole sitä mieltä, että säännölliselle tarkkailulle olisi asetettava vähimmäistiheys, koska 
se olisi erilainen riippuen siitä, minkä tyyppisestä alasta ja tarkkailusta on kyse.
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"Tarkkailu" voi tarkoittaa lukuisia erilaisia toimintoja, alkaen yksinkertaisesta 
näköhavaintoon perustuvasta tarkastuksesta ja kirjaamisesta yksityiskohtaisten näytteiden 
ottamiseen, joten katsomme, että kriteereiden asettaminen on epäasianmukaista. 

Tarkistus 219
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa perusteet 
määräajoin suoritettavan tarkkailun 
tiheyden määrittämiselle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jokaisen jäsenvaltion olisi pantava direktiivi täytäntöön ja sovellettava sitä. Jäsenvaltion on 
itse päätettävä, miten tarkkailu on järjestettävä.

Tarkistus 220
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa perusteet 
määräajoin suoritettavan tarkkailun 
tiheyden määrittämiselle.

Komissio vahvistaa pilaantumisriskien 
arviointia koskevat perusteet.

Or. en

Perustelu

Ensinnäkin olisi tehtävä ero pohjaveden ja maaperän tarkkailujaksojen välillä, jotta 
helpotetaan tarkkailua, joka on halvempaa ja helpompaa pohjaveden osalta verrattuna 
maaperään. 
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Toiseksi olisi tuloksellisen ja mahdollisimman tehokkaan maaperän ja pohjaveden tarkkailun 
varmistamiseksi annettava mahdollisuus määrittää tarkkailutiheys ympäristöriskien 
perusteella. Tässä tapauksessa olisi komission laadittava tarvittavat kriteerit hyvän 
käytännön varmistamiseksi.

Tarkistus 221
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Jokaisen jäsenvaltion olisi pantava direktiivi täytäntöön ja sovellettava sitä. Jäsenvaltion on 
itse päätettävä, miten tarkkailu on järjestettävä.

Tarkistus 222
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
17 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi vahvistaa perusteet 
määräajoin suoritettavan tarkkailun 
tiheyden määrittämiselle.

Komissio vahvistaa perusteet määräajoin 
suoritettavan tarkkailun tiheyden 
määrittämiselle. 

Or. en
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Perustelu

Maaperän ja pohjaveden tarkkailu on suoritettava vähintään kerran vuodessa, jotta saasteet 
havaitaan ajoissa ja jotta sekä vahingot että mahdolliset ennallistamiskustannukset saadaan 
pidettyä mahdollisimman vähäisinä. Tarkkailun tulokset olisi sisällytettävä operaattorin 
vuotuiseen toimintakertomukseen sekä julkiseen rekisteriin. Yhdenmukaisten olojen 
luomiseksi EU:iin olisi komission vahvistettava tarkkailun vähimmäistiheyttä koskevat 
kriteerit.

Tarkistus 223
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. pl

Tarkistus 224
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltion on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta tarvittaessa 
harkittava uudelleen ja saatettava 
ajantasalle kyseessä olevia laitoksia 
koskevat sitovat säännöt.

Kun komissio julkistaa uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltion on tarvittaessa harkittava 
uudelleen ja saatettava ajantasalle kyseessä 
olevia laitoksia koskevat sitovat säännöt 
ottaen investointisyklit huomioon. Sen 
vuoksi liitteessä 1 olevassa 6 kohdan 
6 alakohdassa tarkoitetut olemassa 
olevien teollisuuslaitosten sitovat säännöt 
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olisi arvioitava uudelleen ja 
ajantasaistettava 15 vuoden kuluessa.

Or. en

Tarkistus 225
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltion on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta tarvittaessa 
harkittava uudelleen ja saatettava 
ajantasalle kyseessä olevia laitoksia 
koskevat sitovat säännöt.

Kun komissio julkistaa uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltion on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta tarvittaessa 
harkittava uudelleen ja saatettava 
ajantasalle kyseessä olevia laitoksia 
koskevat sitovat säännöt ottaen huomioon 
yritysten investointisyklit..

Or. nl

Perustelu

Siirtymäajat ovat tärkeitä. Siksi on sitovien sääntöjen yhteydessä otettava yritysten 
investointisyklit huomioon. 

Tarkistus 226
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltion on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta tarvittaessa
harkittava uudelleen ja saatettava 

Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltion on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta arvioitava
uudelleen ja saatettava tarvittaessa
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ajantasalle kyseessä olevia laitoksia 
koskevat sitovat säännöt.

ajantasalle kyseessä olevia laitoksia 
koskevat sitovat säännöt.

Or. en

Perustelu

Uudelleenharkinta on tarpeellista ja se on mahdollisen lupaehtojen ajan tasalle saattamisen 
tarpeellisuutta koskevan arvioinnin edellytys, siksi sana "tarvittaessa" on siirrettävä toiseen 
tekstinkohtaan.

Tarkistus 227
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
18 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltion on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta tarvittaessa 
harkittava uudelleen ja saatettava 
ajantasalle kyseessä olevia laitoksia 
koskevat sitovat säännöt.

Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltion on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta tarvittaessa 
harkittava uudelleen, ja saatettava 
ajantasalle kyseessä olevia uusia laitoksia 
koskevat sitovat säännöt.

Or. fi

Tarkistus 228
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
18 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 artikla
Päästöjen raja-arvot yhteisössä

1. Neuvosto vahvistaa komission 
ehdotuksesta perustamissopimuksessa 
määrätyn menettelyn mukaisesti 
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päästöjen raja-arvot:
liitteessä I tarkoitetuille laitosluokille 
liitteen 5.1 ja 5.4 kohdassa tarkoitettuja 
kaatopaikkoja lukuun ottamatta ja
liitteessä III tarkoitetuille pilaaville 
aineille, joiden suhteen yhteisöllisten 
toimien tarve on todettu, erityisesti 
16 artiklassa säädetyn tietojen vaihdon 
perusteella.
2. Yhteisön yhteisten, tätä direktiiviä 
soveltamalla määriteltyjen päästöjen raja-
arvojen puuttuessa sovelletaan liitteessä 
II tarkoitettujen direktiivien mukaisia 
asianmukaisia ja muiden yhteisön 
säädösten mukaisia päästöjen raja-arvoja 
liitteessä I tarkoitettuihin laitoksiin tämän 
direktiivin mukaisina päästöjen 
vähimmäisraja-arvoina.
Neuvosto vahvistaa komission 
ehdotuksesta ja perustamissopimuksessa 
määrätyn menettelyn mukaisesti liitteen I 
5.1 ja 5.4 kohdassa tarkoitettujen 
kaatopaikkojen osalta sovellettavat 
tekniset määräykset sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta tämän direktiivin 
vaatimusten soveltamista.

Or. fi

Tarkistus 229
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kun ilman epäpuhtauksien kansallisista 
päästörajoista 23 päivänä lokakuuta 2001 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2001/81/EY1

mukaisen kansallisen päästörajan 
saavuttaminen edellyttää tiukempia ehtoja 
kuin niitä, jotka ovat saavutettavissa 
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käyttämällä parhaita käytettävissä olevia 
tekniikoita tai noudattamalla muita tässä 
direktiivissä asetettuja vaatimuksia, 
jäsenvaltiot voivat vaatia laitoksia 
toteuttamaan lisätoimia. Kyseisten 
toimien kustannukset ja hyödyt verrattuna 
muissa päästölähteissä kuin laitoksissa 
toteutettuihin toimiin on otettava 
huomioon.
_______
1 EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22.

Or. en

Perustelu

IPPC-direktiivin ja kansallisen päästörajadirektiivin ja luontotyyppidirektiivin kaltaisten 
ympäristötavoitteita asettavien direktiivien välinen yhteys olisi selkeytettävä. Silloin, kun on 
tarpeen soveltaa tiukempia ehtoja kuin niitä, jotka saavutetaan käyttämällä parhaita 
käytettävissä olevia tekniikoita, jäsenvaltiot voivat vaatia laitoksia toteuttamaan suurempia 
päästövähennyksiä. Tämä säännös on tarpeen, koska parhaat käytettävissä olevat tekniikat 
vähentävät päästöjä, mutta ne eivät takaa päästötavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus 230
Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
20 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava , että 
toimivaltainen viranomainen seuraa
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
kehitystä tai että siitä ja uusien tai 
tarkistettujen parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen 
julkaisemisesta tiedotetaan viranomaiselle.

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että 
toimivaltainen viranomainen seuraa 
parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
kehitystä tai että siitä ja uusien tai 
tarkistettujen parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen 
julkaisemisesta tiedotetaan viranomaiselle
sekä niille kansalaisille, joita asia koskee.

Or. en
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Perustelu

Olisi käynnistettävä tiedotuskampanja.

Tarkistus 231
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että toimivaltainen 
viranomainen tarkastaa säännöllisesti ja 
ajanmukaistaa tarpeen vaatiessa lupaehdot 
tämän direktiivin säännösten 
noudattamisen varmistamiseksi.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että toimivaltainen 
viranomainen tarkastaa säännöllisesti, 
vähintään kymmenen vuoden välein, ja 
ajanmukaistaa tarpeen vaatiessa lupaehdot 
tämän direktiivin säännösten 
noudattamisen varmistamiseksi.

Or. en

Perustelu

Uuden tai tarkistetun parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevan asiakirjan 
julkaisemisen jälkeen tapahtuvasta tarkastamisesta riippumatta olisi otettava käyttöön EU:n 
laajuinen aikataulu säännölliselle tarkastamiselle, jotta voidaan välttää kilpailun 
vääristyminen. 

22 artiklan 1 kohtaa koskeva tarkistus voidaan jättää käsiteltäväksi työjärjestyksen 
80 artiklan mukaan, koska se liittyy läheisesti 3 kohtaan ehdotettuun tekstiin lupien 
tarkastamisen EU:n laajuiseen vähimmäistiheyden osalta.
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Tarkistus 232
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on neljän vuoden 
kuluessa asiakirjan julkaisemisesta 
varmistettava, että toimivaltainen 
viranomainen tarvittaessa tarkistaa ja 
ajanmukaistaa kyseessä olevia laitoksia 
koskevat lupaehdot.

Poistetaan.

Kaikkiin 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
myönnettyihin poikkeuksiin sovelletaan 
ensimmäisen alakohdan säännöksiä.

Or. fi

Tarkistus 233
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta varmistettava, 
että toimivaltainen viranomainen 
tarvittaessa tarkistaa ja ajanmukaistaa 
kyseessä olevia laitoksia koskevat 
lupaehdot.

3. Kun komissio julkaisee uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta varmistettava, 
että toimivaltainen viranomainen 
tarvittaessa tarkistaa ja ajanmukaistaa 
kyseessä olevia laitoksia koskevat 
lupaehdot luvan päättymispäivänä 
määräaikaista tarkistamista varten ja 
ajanmukaistaa luvan ottaen huomioon 
tapauskohtaisesti investointisyklit.

Or. en
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Perustelu

Tällä säännöksellä pyritään varmistamaan, että lupia ei muuteta jälkikäteen aina, kun 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskeva vertailuasiakirjaa ajanmukaistetaan. Näin 
luodaan toiminnanharjoittajille tarvittavaa vakautta niiden toiminnan suorittamiseksi 
aiheuttamatta uusia kustannuksia ja jatkuvia muutoksia. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti 
on lisäksi tarpeen säätää myönnettyjen lupien säännöllisestä tarkistamisesta (Italiassa joka 
viides vuosi). Uutta parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa siis sovelletaan luvan päättymisen 
jälkeen.

Tarkistus 234
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on neljän vuoden kuluessa
asiakirjan julkaisemisesta varmistettava, 
että toimivaltainen viranomainen 
tarvittaessa tarkistaa ja ajanmukaistaa 
kyseessä olevia laitoksia koskevat 
lupaehdot.

3. Kun komissio julkaisee uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen tarvittaessa 
tarkistaa ja ajanmukaistaa kyseessä olevia 
laitoksia koskevat lupaehdot ottaen 
huomioon tapauskohtaisesti 
investointisyklit. Sen vuoksi liitteessä I 
olevassa 6 kohdan 6 alakohdassa 
tarkoitettujen olemassa olevien 
teollisuuslaitosten lupaehtoja olisi 
tarkistettava ja ajanmukaistettava 
15 vuoden kuluessa.

Or. en

Tarkistus 235
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 

3. Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
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tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta varmistettava, 
että toimivaltainen viranomainen 
tarvittaessa tarkistaa ja ajanmukaistaa 
kyseessä olevia laitoksia koskevat 
lupaehdot.

tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kahden vuoden kuluessa asiakirjan 
julkaisemisesta toimivaltainen 
viranomainen tarkistaa ja tarvittaessa 
ajanmukaistaa kyseessä olevia laitoksia 
koskevat yleiset sitovat säännöt.

Or. en

Perustelu

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjat ovat pitkän prosessin 
tulosta, ja ne olisi pantava täytäntöön ripeästi sen jälkeen kun niistä on päätetty. Määräaikaa 
on sovellettava toimivaltaisen viranomaisen suorittamaan tarkistamiseen ja 
ajanmukaistamiseen.

Tarkistus 236
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta varmistettava, 
että toimivaltainen viranomainen 
tarvittaessa tarkistaa ja ajanmukaistaa 
kyseessä olevia laitoksia koskevat 
lupaehdot.

(3) Kun komissio julkistaa uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
toimivaltainen viranomainen tarvittaessa 
tarkistaa ja ajanmukaistaa kyseessä olevia 
laitoksia koskevat lupaehdot 
investointisyklit huomioon ottaen.

Or. nl

Perustelu

Mikäli ei ole tarpeen tarkastella tapauskohtaisesti, onko investointisykli sopivassa vaiheessa, 
kuten jäsen Holger Krahmer ehdottaa tarkistuksessa 27, voidaan kaikkien yritysten osalta 
tietyssä tilanteessa, esimerkiksi olemassa olevien laitosten osalta, päättää yleisesti, sopiiko 
lupaehtojen tarkistaminen investointisykliin. Tämä ei ole parempi ratkaisu ainoastaan 
yritysten kannalta, vaan se alentaa myös kuntien kustannuksia, koska niiden ei tarvitse 
arvioida kaikkia tapauksia erikseen. 
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Tarkistus 237
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta varmistettava, 
että toimivaltainen viranomainen 
tarvittaessa tarkistaa ja ajanmukaistaa
kyseessä olevia laitoksia koskevat 
lupaehdot.

3. Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta tarkistettava ja 
tarvittaessa ajanmukaistettava kyseessä 
olevia laitoksia koskevat lupaehdot.

Or. en

Perustelu

Lupaehdot on tarkistettava, ja se on edellytys yleisten sitovien sääntöjen mahdollisen 
ajanmukaistamisen tarpeellisuuden arvioinnille, joten ilmaus "tarvittaessa" on siirrettävä 
tekstissä toiseen kohtaan.

Tarkistus 238
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta varmistettava, 
että toimivaltainen viranomainen 
tarvittaessa tarkistaa ja ajanmukaistaa
kyseessä olevia laitoksia koskevat 
lupaehdot.

3. Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on kahden vuoden
kuluessa asiakirjan julkaisemisesta 
tarvittaessa tarkistettava ja 
ajanmukaistettava kyseessä olevia 
laitoksia koskevat lupaehdot.
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Or. en

Perustelu

Vertailuasiakirjat heijastelevat sellaisen teknisen lopputuloksen dynaamista konseptia, josta 
on sovittu yleisesti jäsenvaltioiden teknisten asiantuntijoiden välisessä viisi vuotta kestäneessä 
prosessissa. Tämä dynaaminen teknologinen muutos olisi otettava huomioon ja sitä olisi 
tarkistettava ja ajanmukaistettava tarvittaessa kahden vuoden kuluessa vertailuasiakirjan 
julkaisemisesta sen varmistamiseksi, että ekologisen innovoinnin vauhti säilyy.

Tarkistus 239
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on neljän vuoden kuluessa 
asiakirjan julkaisemisesta varmistettava, 
että toimivaltainen viranomainen 
tarvittaessa tarkistaa ja ajanmukaistaa 
kyseessä olevia laitoksia koskevat 
lupaehdot.

3. Kun komissio hyväksyy uuden tai 
tarkistetun parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan, 
jäsenvaltioiden on asianmukaisen ajan
kuluessa asiakirjan julkaisemisesta 
varmistettava, että toimivaltainen 
viranomainen tarvittaessa tarkistaa ja 
ajanmukaistaa kyseessä olevia laitoksia 
koskevat lupaehdot. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi annettava vertailuasiakirjan hyväksymisen jälkeen enemmän joustoa sen 
suhteen, kuinka tarkistaminen ajoitetaan (esimerkiksi investointisyklien huomioonottaminen). 
Tätä tarkistusta on käsiteltävä yhdessä tarkistuksen nro 5 kanssa, jossa esitetään EU:n 
laajuista aikataulua säännölliselle tarkistamiselle. Näin varmistettaisiin tarkistusten 
vähimmäistiheys. 
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Tarkistus 240
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkiin 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
myönnettyihin poikkeuksiin sovelletaan 
ensimmäisen alakohdan säännöksiä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjat ovat pitkän prosessin 
tulosta, ja ne olisi pantava täytäntöön ripeästi sen jälkeen kun niistä on päätetty. Määräaikaa 
on sovellettava toimivaltaisen viranomaisen suorittamaan tarkistamiseen ja 
ajanmukaistamiseen.

Tarkistus 241
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkiin 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
myönnettyihin poikkeuksiin sovelletaan 
ensimmäisen alakohdan säännöksiä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vertailuasiakirjat heijastelevat sellaisen teknisen lopputuloksen dynaamista konseptia, josta 
on sovittu yleisesti jäsenvaltioiden teknisten asiantuntijoiden välisessä viisi vuotta kestäneessä 
prosessissa. Tämä dynaaminen teknologinen muutos olisi otettava huomioon ja sitä olisi 
tarkistettava ja ajanmukaistettava tarvittaessa kahden vuoden kuluessa vertailuasiakirjan 
julkaisemisesta sen varmistamiseksi, että ekologisen innovoinnin vauhti säilyy.
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Tarkistus 242
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkiin 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
myönnettyihin poikkeuksiin sovelletaan 
ensimmäisen alakohdan säännöksiä.

Myös kaikkiin 16 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti myönnettyihin poikkeuksiin 
sovelletaan ensimmäisen alakohdan 
säännöksiä.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioille olisi annettava vertailuasiakirjan hyväksymisen jälkeen enemmän joustoa sen 
suhteen, kuinka tarkistaminen ajoitetaan (esimerkiksi investointisyklien huomioonottaminen). 
Tätä tarkistusta on käsiteltävä yhdessä tarkistuksen nro 5 kanssa, jossa esitetään EU:n 
laajuista aikataulua säännölliselle tarkistamiselle. Näin varmistettaisiin tarkistusten 
vähimmäistiheys.

Tarkistus 243
Eija-Riitta Korhola

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
kehitys mahdollistaa merkittävät 
päästövähennykset ,

(b) parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
kehitys mahdollistaa ilman kohtuuttomia 
kustannuksia merkittävät 
päästövähennykset,

Or. fi
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Tarkistus 244
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) on tarpeen noudattaa tiettyjen ilman 
epäpuhtauksien kansallisista 
päästörajoista annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2001/81/EY.

Or. en

Perustelu

On epätodennäköistä, että useimmat jäsenvaltiot saavuttavat kansallisista päästörajoista 
annetussa direktiivissä asetetut ilmanlaatua koskevat tavoitteet, joten toimivaltaisten 
viranomaisten olisi ajanmukaistettava kyseisten laitosten lupia, jos se on tarpeen direktiivissä 
asetettujen päästörajojen saavuttamiseksi.

Tarkistus 245
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

23 artikla Poistetaan.
Laitoksen sulkeminen ja alueen 

ennallistaminen
1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että laitoksen toiminnan 
päättyessä lopullisesti noudatetaan 
12 artiklan 8 kohdassa vahvistetun 
periaatteen noudattamisen 
varmistamiseksi määrättyjä lupaehtoja, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 
ympäristövastuusta ympäristövahinkojen 
ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 
21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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direktiivin 2004/35/EY ja maaperän 
suojelun puitteista ja direktiivin 
2004/35/EY muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 20../../EY soveltamista.
2. Jos laitoksen toimintoihin liittyy 
sellaisten vaarallisten aineiden käyttö, 
tuotanto tai ympäristöön päästäminen, 
jotka mahdollisesti aiheuttavat laitoksen 
alueella maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, toiminnanharjoittajan on 
laadittava perusviivaraportti ennen 
laitoksen toiminnan käynnistämistä tai 
ennen laitoksen luvan ajanmukaistamista. 
Raportissa on oltava tarvittavat 
kvantitatiiviset tiedot, joiden perusteella 
voidaan määritellä maaperän ja 
pohjaveden tila toiminnan käynnistyessä.
Komissio vahvistaa perusviivaraportin 
sisältöä koskevat perusteet.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti 
arvioitava maaperän ja pohjaveden tila
vaarallisten aineiden aiheuttaman 
pilaantumisen osalta. Jos todetaan, että 
2 kohdassa tarkoitetussa 
perusviivaraportissa vahvistettuun 
maaperän ja pohjaveden alkutilanteeseen 
verrattuna laitoksen toiminta on 
aiheuttanut vaarallisten aineiden 
aiheuttamaan maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, toiminnanharjoittajan on 
kunnostettava alue ja palautettava se 
alkuperäiseen tilaansa.
4. Jos toiminnanharjoittajan ei tarvitse 
laatia 2 kohdassa tarkoitettua 
perusviivaraporttia, sen on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti 
toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, ettei laitoksen alue 
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aiheuta merkittävää riskiä ihmisten 
terveydelle ja ympäristölle.
________
1 EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56.
2 EUVL L.

Or. en

Tarkistus 246
Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että laitoksen toiminnan 
päättyessä lopullisesti noudatetaan 
12 artiklan 8 kohdassa vahvistetun 
periaatteen noudattamisen varmistamiseksi 
määrättyjä lupaehtoja, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta ympäristövastuusta 
ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja 
korjaamisen osalta 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/35/EY ja 
maaperän suojelun puitteista ja direktiivin 
2004/35/EY muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 20../../EY soveltamista.

1. Toimivaltaisen viranomaisen on 
varmistettava, että laitoksen toiminnan 
päättyessä lopullisesti noudatetaan 
12 artiklan 8 kohdassa vahvistetun 
periaatteen noudattamisen varmistamiseksi 
määrättyjä lupaehtoja, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta ympäristövastuusta 
ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja 
korjaamisen osalta 21 päivänä huhtikuuta 
2004 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2004/35/EY, 
pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja 
huononemiselta 12 päivänä joulukuuta 
2006 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2006/118/EY1, 
ympäristönsuojelusta rikosoikeudellisin 
keinoin annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin2 ja maaperän 
suojelun puitteista ja direktiivin 
2004/35/EY muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 20../../EY soveltamista.
________

1 EUVL L 372, 27.12.2006, s. 19.
2 EUVL L.

Or. en
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Perustelu

Asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö olisi otettava huomioon.

Tarkistus 247
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos laitoksen toimintoihin liittyy 
sellaisten vaarallisten aineiden käyttö, 
tuotanto tai ympäristöön päästäminen, 
jotka mahdollisesti aiheuttavat laitoksen 
alueella maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, toiminnanharjoittajan on 
laadittava perusviivaraportti ennen 
laitoksen toiminnan käynnistämistä tai 
ennen laitoksen luvan ajanmukaistamista. 
Raportissa on oltava tarvittavat 
kvantitatiiviset tiedot, joiden perusteella 
voidaan määritellä maaperän ja pohjaveden 
tila toiminnan käynnistyessä.

2. Jos laitoksen toimintoihin liittyy 
sellaisten vaarallisten aineiden käyttö, 
tuotanto tai ympäristöön päästäminen, 
jotka mahdollisesti aiheuttavat laitoksen 
alueella maaperän tai pohjaveden 
huomattavaa pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on laadittava 
perusviivaraportti ennen laitoksen 
toiminnan käynnistämistä tai ennen 
laitoksen luvan ajanmukaistamista. 
Raportissa on oltava tarvittavat 
kvantitatiiviset tiedot, joiden perusteella 
voidaan määritellä maaperän ja pohjaveden 
tila toiminnan käynnistyessä.

Komissio vahvistaa perusviivaraportin 
sisältöä koskevat perusteet.

Komissio vahvistaa perusviivaraportin 
sisältöä koskevat yleiset perusteet.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin 
muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 248
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos laitoksen toimintoihin liittyy 
sellaisten vaarallisten aineiden käyttö, 
tuotanto tai ympäristöön päästäminen, 
jotka mahdollisesti aiheuttavat laitoksen 
alueella maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, toiminnanharjoittajan on 
laadittava perusviivaraportti ennen 
laitoksen toiminnan käynnistämistä tai 
ennen laitoksen luvan ajanmukaistamista. 
Raportissa on oltava tarvittavat 
kvantitatiiviset tiedot, joiden perusteella 
voidaan määritellä maaperän ja pohjaveden 
tila toiminnan käynnistyessä.

2. Jos laitoksen toimintoihin liittyy 
sellaisten asiaan liittyvien vaarallisten 
aineiden käyttö, tuotanto tai ympäristöön 
päästäminen, jotka mahdollisesti 
aiheuttavat laitoksen alueella maaperän tai 
pohjaveden pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on laadittava 
perusviivaraportti ennen laitoksen 
toiminnan käynnistämistä tai ennen 
laitoksen luvan ajanmukaistamista. 
Raportissa on oltava tarvittavat 
kvantitatiiviset tiedot, joiden perusteella 
voidaan määritellä maaperän ja pohjaveden 
tila toiminnan käynnistyessä vaarallisten 
aineiden merkittävien määrien suhteen.

Or. en

Perustelu

Jotta perusviivaraporttia ei tarvitse ulottaa koskemaan kaikkia mahdollisia vaarallisia aineita 
(joita voi olla useita satoja), on tarpeen rajoittaa arviointi pilaantumiseen, joka aiheutuu 
vaarallisten aineiden merkittävästä määrästä. 

Tarkistus 249
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

(3) Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila vaarallisten 
aineiden aiheuttaman pilaantumisen osalta. 
Jos todetaan, että 2 kohdassa tarkoitetussa 
perusviivaraportissa vahvistettuun 

(3) Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila vaarallisten 
aineiden aiheuttaman pilaantumisen osalta. 
Jos todetaan, että laitoksen toiminta on 
aiheuttanut vaarallisten aineiden 
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maaperän ja pohjaveden alkutilanteeseen 
verrattuna laitoksen toiminta on 
aiheuttanut vaarallisten aineiden 
aiheuttamaan maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, toiminnanharjoittajan on 
kunnostettava alue ja palautettava se 
alkuperäiseen tilaansa.

aiheuttamaa maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, toiminnanharjoittajan on 
kunnostettava alue ja saatettava se 
tyydyttävään tilaan.

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Tarkistuksen hyväksyminen 
tarkoittaa, että komission ehdotuksen 
muissa osissa, kuten 12 artiklan 
8 kohdassa, on tehtävä vastaavanlainen 
muutos.)

Or. de

Perustelu

"Alkutilanne" on ongelmallinen kunnostustavoite, mikäli maaperä on jo ollut saastunut ennen 
kaupallisen toiminnan aloittamista. Siksi kunnostamisen tavoitteena tulisia aina olla tila, 
jonka viranomainen voi hyväksyä voimassaolevan lainsäädännön mukaisena..

Tarkistus 250
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila vaarallisten 
aineiden aiheuttaman pilaantumisen osalta. 
Jos todetaan, että 2 kohdassa tarkoitetussa 
perusviivaraportissa vahvistettuun 
maaperän ja pohjaveden alkutilanteeseen 
verrattuna laitoksen toiminta on aiheuttanut 
vaarallisten aineiden aiheuttamaan
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on kunnostettava 
alue ja palautettava se alkuperäiseen 
tilaansa.

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila vaarallisten 
aineiden aiheuttaman pilaantumisen osalta. 
Jos todetaan, että 2 kohdassa tarkoitetussa 
perusviivaraportissa vahvistettuun 
maaperän ja pohjaveden alkutilanteeseen 
verrattuna laitoksen toiminta on aiheuttanut 
vaarallisten aineiden aiheuttamaa
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on kunnostettava 
alue ja palautettava se alkuperäiseen 
tilaansa, jotta voidaan välttää kaikki 
ihmisten terveydelle ja ympäristölle 
aiheutuvat riskit.
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Or. en

Tarkistus 251
Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila vaarallisten 
aineiden aiheuttaman pilaantumisen osalta. 
Jos todetaan, että 2 kohdassa tarkoitetussa 
perusviivaraportissa vahvistettuun
maaperän ja pohjaveden alkutilanteeseen
verrattuna laitoksen toiminta on aiheuttanut 
vaarallisten aineiden aiheuttamaan
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on kunnostettava 
alue ja palautettava se alkuperäiseen 
tilaansa.

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila vaarallisten 
aineiden aiheuttaman pilaantumisen osalta. 
Jos todetaan, että 2 kohdassa tarkoitetussa 
perusviivaraportissa vahvistettuun 
maaperän ja pohjaveden tilanteeseen
verrattuna laitoksen toiminta on aiheuttanut 
vaarallisten aineiden aiheuttamaa
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on kunnostettava 
alue ja palautettava se tähän tilaan. Jos 
näin ei tehdä, sen on korjattava vahinko.

Or. en

Perustelu

Virke, jossa mainitaan "alkutilanne" ja "alkuperäinen tila", johtaa vääriin tulkintoihin. 
Ympäristövastuusta annettu yhteisön lainsäädäntö olisi otettava huomioon.

Tarkistus 252
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila vaarallisten 
aineiden aiheuttaman pilaantumisen osalta. 

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila vaarallisten 
aineiden aiheuttaman pilaantumisen osalta. 
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Jos todetaan, että 2 kohdassa tarkoitetussa 
perusviivaraportissa vahvistettuun 
maaperän ja pohjaveden alkutilanteeseen 
verrattuna laitoksen toiminta on aiheuttanut 
vaarallisten aineiden aiheuttamaan
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on kunnostettava 
alue ja palautettava se alkuperäiseen 
tilaansa.

Jos todetaan, että 2 kohdassa tarkoitetussa 
perusviivaraportissa vahvistettuun 
maaperän ja pohjaveden alkutilanteeseen 
verrattuna laitoksen toiminta on aiheuttanut 
mitattavissa olevaa vaarallisten aineiden 
aiheuttamaa maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, toiminnanharjoittajan on 
kunnostettava alue ja palautettava se 
alkuperäiseen tilaansa.

Or. en

Perustelu

Säännöstä on syytä selventää, jotta se olisi käytännöllisempi ja se voitaisiin panna 
täytäntöön.

Tarkistus 253
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
23 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila vaarallisten 
aineiden aiheuttaman pilaantumisen osalta. 
Jos todetaan, että 2 kohdassa tarkoitetussa 
perusviivaraportissa vahvistettuun 
maaperän ja pohjaveden alkutilanteeseen 
verrattuna laitoksen toiminta on aiheuttanut 
vaarallisten aineiden aiheuttamaa
maaperän tai pohjaveden pilaantumista, 
toiminnanharjoittajan on kunnostettava 
alue ja palautettava se alkuperäiseen 
tilaansa.

3. Toiminnanharjoittajan on laitoksen 
toiminnan päättyessä lopullisesti arvioitava 
maaperän ja pohjaveden tila asiaan 
liittyvien vaarallisten aineiden aiheuttaman 
pilaantumisen osalta. Jos todetaan, että 
2 kohdassa tarkoitetussa 
perusviivaraportissa vahvistettuun 
maaperän ja pohjaveden alkutilanteeseen 
verrattuna laitoksen toiminta on aiheuttanut 
asiaan liittyvien vaarallisten aineiden 
aiheuttamaa maaperän tai pohjaveden 
pilaantumista, toiminnanharjoittajan on 
kunnostettava alue ja palautettava se 
alkuperäiseen tilaansa.

Or. nl
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Perustelu

Cf. Katso 3 artiklan 15 kohtaa koskeva tarkistus. "Vaarallisten aineiden" määritelmä ja 
perusviivaraportin yhdistäminen kyseisten aineiden esiintymiseen tekee soveltamisalasta 
hyvin laajan. Soveltamisalan välttämätön rajoittaminen voidaan toteuttaa lisäämällä sanat 
"asiaan liittyvä".

Tarkistus 254
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

24 artikla Poistetaan.
Säännösten noudattamista koskevat 

kertomukset
Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun säännösten noudattamista 
koskevaan kertomukseen on sisällytettävä 
laitoksen toiminnan, mukaan luettuna 
päästötasot, ja parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevissa 
vertailuasiakirjoissa käsiteltyjen 
parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden vertailu.

Or. en

Perustelu

Tästä kohdasta aiheutuvat ympäristöä koskevat edut ovat minimaaliset, koska lupien on 
itsessään oltava parhaan käytettävissä olevan tekniikan mukaisia. Toimen sisällyttäminen 
säädökseen johtaa hallinnollisen taakan kasvuun.
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Tarkistus 255
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Säännösten noudattamista koskevat 
kertomukset

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevat kertomukset

Or. nl

Perustelu

Vaikutusten arvioinnin mukaan pyritään 24 artiklalla saamaan toiminnanharjoittaja 
tietoiseksi parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta. Ottaen huomioon, että tässä 
artiklassa ei ole kyse ehtojen noudattamisesta, ehdotetaan, että viittaus 8 artiklaan 
poistetaan. Jotta voidaan korostaa enemmän mahdollisiin parannuksiin pyrkimistä koskevaa 
tavoitetta, ehdotetaan "mahdolliset päästöjen vähentämistoimenpiteet" -lauseen lisäämistä. 

Tarkistus 256
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun säännösten noudattamista 
koskevaan kertomukseen on sisällytettävä 
laitoksen toiminnan, mukaan luettuna 
päästötasot, ja parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa 
käsiteltyjen parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden vertailu.

Toiminnanharjoittajan on laadittava 
vuosittain parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan soveltamista koskeva kertomus. 
Kyseisen kertomukseen on sisällytettävä 
laitoksen toiminnan, mukaan luettuna 
päästötasot, mahdolliset päästöjen 
vähentämistoimenpiteet, ja parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa 
vertailuasiakirjoissa käsiteltyjen parhaiden 
käytettävissä olevien tekniikoiden vertailu.

Or. nl
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Perustelu

Vaikutusten arvioinnin mukaan pyritään 24 artiklalla saamaan toiminnanharjoittaja 
tietoiseksi parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta. Ottaen huomioon, että tässä 
artiklassa ei ole kyse ehtojen noudattamisesta, ehdotetaan, että viittaus 8 artiklaan 
poistetaan. Jotta voidaan korostaa enemmän mahdollisiin parannuksiin pyrkimistä koskevaa 
tavoitetta, ehdotetaan "mahdolliset päästöjen vähentämistoimenpiteet" -lauseen lisäämistä. 

Tarkistus 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun säännösten noudattamista 
koskevaan kertomukseen on sisällytettävä 
laitoksen toiminnan, mukaan luettuna
päästötasot, ja parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa 
käsiteltyjen parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikoiden vertailu.

Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun säännösten noudattamista 
koskevaan kertomukseen on sisällytettävä 
päästötasojen ja parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevissa 
vertailuasiakirjoissa käsiteltyihin
parhaisiin käytettävissä oleviin 
tekniikoihin liittyvien päästötasojen
vertailu.

Or. en

Perustelu

Vertailun keskittäminen päästötasoihin vähentää toiminnanharjoittajien työtaakkaa.

Tarkistus 258
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun säännösten noudattamista 
koskevaan kertomukseen on sisällytettävä 
laitoksen toiminnan, mukaan luettuna 

Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun säännösten noudattamista 
koskevaan kertomukseen on sisällytettävä 
laitoksen toiminnan, mukaan luettuna 
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päästötasot, ja parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa 
käsiteltyjen parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden vertailu.

päästötasot, ja parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa 
käsiteltyjen parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden vertailu. Kertomuksen on 
oltava nähtävillä Internetissä viipymättä.

Or. en

Perustelu

Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen olisi saatava tarvittavat tiedot käyttöönsä helposti 
Internetin välityksellä.

Tarkistus 259
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
24 artikla

Komission teksti Tarkistus

Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun säännösten noudattamista 
koskevaan kertomukseen on sisällytettävä 
laitoksen toiminnan, mukaan luettuna 
päästötasot, ja parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa 
käsiteltyjen parhaiden käytettävissä olevien
tekniikoiden vertailu.

Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuun säännösten noudattamista 
koskevaan kertomukseen on sisällytettävä 
laitoksen toiminnan, mukaan luettuna 
päästötasot, ja parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa 
käsiteltyjen parhaiden käytettävissä olevien 
tekniikoiden vertailu. Kaikki kertomukset 
on asetettava pysyvästi yleisön nähtäville 
verkkoon.

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että sekä paikalliset ja kansalliset kansalaisjärjestöt että suuri yleisö, jota asia 
koskee, mukaan lukien tavanomaisina työaikoina työssä käyvät kansalaiset, joilla on rajalliset 
mahdollisuudet tutustua julkisiin rekistereihin, saavat käyttöönsä tarvittavat välineet ja voivat 
tutustua tietoihin verkossa, jotta toimivaltaisille viranomaisille voidaan tarjota arvokasta 
tukea säännösten noudattamisen valvonnassa ja auttaa estämään suurempia terveyteen ja 
ympäristöön kohdistuvia riskejä varhaisten varoitusten avulla.
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Tarkistus 260
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
laitostarkastuksia koskeva järjestelmä. 
Järjestelmään on sisällyttävä laitoksissa 
tehtävät tarkastukset.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
laitostarkastuksia koskeva järjestelmä.
Järjestelmään on sisällyttävä laitoksissa 
tehtävät tarkastukset, myös vähintään 
kolme satunnaista ja muuta kuin 
rutiinitarkastusta vuosittain.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytettävissä on riittävä määrä 
koulutettua henkilöstöä suorittamaan 
näitä tarkastuksia.

Or. en

Perustelu

Koska toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole tarkastusten suorittamista koskevia yhtenäisiä 
sääntöjä, tarkastusten tiheys, syvällisyys ja laatu sekä niistä seuraavat valvontatoimet 
vaihtelevat huomattavasti Euroopan unionissa. Tarkastusten on oltava satunnaisia sen 
varmistamiseksi, että toiminnanharjoittaja ei mukauta laitoksen toimintamalleja etukäteen 
tiedossa olevien tarkastuspäivämäärien mukaan.

Tarkistus 261
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
laitostarkastuksia koskeva järjestelmä. 
Järjestelmään on sisällyttävä laitoksissa 
tehtävät tarkastukset.

1. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön 
laitostarkastuksia koskeva järjestelmä. 
Järjestelmään on sisällyttävä laitoksissa 
tehtävät tarkastukset, myös vähintään 
kolme satunnaista ja muuta kuin 
rutiinitarkastusta vuosittain.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
käytettävissä on riittävä määrä 
koulutettua henkilöstöä suorittamaan 
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näitä tarkastuksia.

Or. en

Perustelu

Varhaisen ja luotettavan arvioinnin varmistamiseksi on turvattava tarkastusten 
vähimmäistiheys. Tarkastusten on oltava satunnaisia sen varmistamiseksi, että 
toiminnanharjoittaja ei mukauta laitoksen toimintamalleja etukäteen tiedossa olevien 
tarkastuspäivämäärien mukaan. Toimivaltaisten viranomaisten olisi vastattava tarkastuksista, 
ja koulutetut asiantuntijat suorittavat ne. Toiminnanharjoittajien olisi vastattava tarvittavien 
valmiuksien luomisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tarkistus 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki laitokset kuuluvat 
tarkastussuunnitelmaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissiolla on parhaillaan käynnissä kuuleminen, joka koskee jäsenvaltioiden suorittamia 
laitostarkastuksia ja jonka tarkoituksena on arvioida, tarvitaanko näitä tarkastuksia varten 
sitovia vaatimuksia. On epäselvää, miksi komissio ehdottaa sitovia vaatimuksia ennen 
kuulemisen tuloksia.

Tarkistus 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuhunkin tarkastussuunnitelmaan on Poistetaan.
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sisällyttävä:
(a) merkittävien ympäristökysymysten 
yleisarvio,
(b) tarkastussuunnitelmaan kuuluva 
maantieteellinen alue,
(c) tarkastussuunnitelmaan kuuluvia 
laitoksia koskeva rekisteri ja tämän 
direktiivin vaatimusten noudattamisen 
tasoa koskeva yleinen arvio näiden 
laitosten osalta,
(d) tarkastussuunnitelman tarkistamista 
koskevat säännökset,
(e) suunnitelma 5 kohdassa tarkoitettuja 
rutiinitarkastuksia koskevaksi ohjelmaksi,
(f) edellä olevan 6 kohdan mukaisesti 
toteutettavia muita kuin 
rutiinitarkastuksia koskevat menettelyt,
(g) tarvittaessa eri tarkastusviranomaisten 
välistä yhteistyötä koskevat säännökset.

Or. en

Perustelu

Komissiolla on parhaillaan käynnissä kuuleminen, joka koskee jäsenvaltioiden suorittamia 
laitostarkastuksia ja jonka tarkoituksena on arvioida, tarvitaanko näitä tarkastuksia varten 
sitovia vaatimuksia. On epäselvää, miksi komissio ehdottaa sitovia vaatimuksia ennen 
kuulemisen tuloksia.

Tarkistus 264
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kuhunkin tarkastussuunnitelmaan on 
sisällyttävä:

3. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 
että tarkastukset suoritetaan 
ympäristötarkastusten 
vähimmäisvaatimuksista jäsenvaltioissa 
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4 päivänä huhtikuuta 2001 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
suosituksen 2001/331/EY1 mukaisesti.

(a) merkittävien ympäristökysymysten 
yleisarvio,
(b) tarkastussuunnitelmaan kuuluva 
maantieteellinen alue,
(c) tarkastussuunnitelmaan kuuluvia 
laitoksia koskeva rekisteri ja tämän 
direktiivin vaatimusten noudattamisen 
tasoa koskeva yleinen arvio näiden 
laitosten osalta,
(d) tarkastussuunnitelman tarkistamista 
koskevat säännökset,
(e) suunnitelma 5 kohdassa tarkoitettuja 
rutiinitarkastuksia koskevaksi ohjelmaksi,
(f) edellä olevan 6 kohdan mukaisesti 
toteutettavia muita kuin 
rutiinitarkastuksia koskevat menettelyt,
(g) tarvittaessa eri tarkastusviranomaisten 
välistä yhteistyötä koskevat säännökset.

1 EYVL L 118, 4.4.2001, p. 41–46.

Or. en

Perustelu

Vaatimusten noudattaminen tiukasti on tärkeää teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotettuja tarkastusjärjestelmää koskevia 
vaatimuksia (25 artikla) ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista noudattaa. Ne johtaisivat 
sitoviin tarkastuksia koskeviin vaatimuksiin, ja niitä olisi noudatettava muiden vaatimusten 
lisäksi, joista säädetään Seveso-direktiivissä, jätteiden siirroista annetussa asetuksessa ja 
ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista jäsenvaltioissa annetussa suosituksessa. Jotta 
tarkastuksia koskevat vaatimukset olisivat käytännössä toteuttamiskelpoisia, niiden olisi 
perustuttava yhteen välineeseen, mieluiten ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista 
jäsenvaltioissa annettuun suositukseen.
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Tarkistus 265
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Toimivaltainen viranomainen laatii 
tarkastussuunnitelmien pohjalta 
säännöllisesti tarkastusohjelmat, 
määrittelee laitosvierailujen tiheyden eri 
laitostyyppien osalta.

Poistetaan.

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä 
vähintään yksi tarkastuskäynti kuhunkin 
laitokseen vuodessa, elleivät ohjelmat 
perustu kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmälliseen 
arviointiin.
Komissio vahvistaa ympäristöriskien 
arviointia koskevat perusteet.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Vaatimusten noudattaminen tiukasti on tärkeää teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotettuja tarkastusjärjestelmää koskevia 
vaatimuksia (25 artikla) ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista noudattaa. Ne johtaisivat 
sitoviin tarkastuksia koskeviin vaatimuksiin, ja niitä olisi noudatettava muiden vaatimusten 
lisäksi, joista säädetään Seveso-direktiivissä, jätteiden siirroista annetussa asetuksessa ja 
ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista jäsenvaltioissa annetussa suosituksessa. Jotta 
tarkastuksia koskevat vaatimukset olisivat käytännössä toteuttamiskelpoisia, niiden olisi 
perustuttava yhteen välineeseen, mieluiten ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista 
jäsenvaltioissa annettuun suositukseen.
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Tarkistus 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä vähintään
yksi tarkastuskäynti kuhunkin laitokseen 
vuodessa, elleivät ohjelmat perustu 
kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmälliseen 
arviointiin.

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä yksi 
tarkastuskäynti kuhunkin laitokseen 
viimeistään kerran kolmessa vuodessa, 
tiettyjen laitosten osalta, joiden 
ympäristöriskit ovat suuret, ohjelmiin on 
sisällyttävä tarkastuskäynti kerran 
vuodessa.

Or. en

Perustelu

Komissiolla on parhaillaan käynnissä kuuleminen, joka koskee jäsenvaltioiden suorittamia 
laitostarkastuksia ja jonka tarkoituksena on arvioida, tarvitaanko näitä tarkastuksia varten 
sitovia vaatimuksia. On epäselvää, miksi komissio ehdottaa sitovia vaatimuksia ennen 
kuulemisen tuloksia.

Tarkistus 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä vähintään
yksi tarkastuskäynti kuhunkin laitokseen 
vuodessa, elleivät ohjelmat perustu 
kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmälliseen 
arviointiin.

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä yksi 
tarkastuskäynti kuhunkin laitokseen 
viimeistään kerran kolmessa vuodessa; 
tiettyjen laitosten osalta, joiden 
ympäristöriskit ovat suuret, ohjelmiin on 
sisällyttävä tarkastuskäynti kerran 
vuodessa.

Or. en
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Perustelu

Tarkastusten tiheyden olisi oltava oikeassa suhteessa ympäristöriskeihin.

Tarkistus 268
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä vähintään 
yksi tarkastuskäynti kuhunkin laitokseen 
vuodessa, elleivät ohjelmat perustu
kyseessä olevien laitosten ympäristöriskien 
järjestelmälliseen arviointiin.

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä vähintään 
kolme satunnaista tarkastuskäyntiä
kuhunkin laitokseen vuodessa Jos ohjelmat 
perustuvat kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmälliseen 
arviointiin, tarkastusten tiheyttä voidaan 
alentaa yhteen vuodessa, joka on 
vähimmäismäärä.

Or. en

Perustelu

Tarkastuksia tehdään jäsenvaltioissa keskimäärin kerran vuodessa. Tarkastusten tiheyttä 
voidaan alentaa hyvin määriteltyjen perusteiden, kuten mahdollisten ympäristövaikutusten ja 
ympäristöasioita koskevan yhteisön hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS), mukaisesti, 
mutta ne on määriteltävä puolueettomasti etukäteen.

Tarkistus 269
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä vähintään 
yksi tarkastuskäynti kuhunkin laitokseen 
vuodessa, elleivät ohjelmat perustu
kyseessä olevien laitosten ympäristöriskien 
järjestelmälliseen arviointiin.

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä vähintään 
kolme satunnaista tarkastuskäyntiä
kuhunkin laitokseen vuodessa Jos ohjelmat 
perustuvat kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmälliseen 
arviointiin, tarkastusten tiheyttä voidaan 
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alentaa yhteen vuodessa, joka on 
vähimmäismäärä.

Or. en

Tarkistus 270
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä vähintään 
yksi tarkastuskäynti kuhunkin laitokseen 
vuodessa, elleivät ohjelmat perustu 
kyseessä olevien laitosten ympäristöriskien 
järjestelmälliseen arviointiin.

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä vähintään 
yksi satunnainen tarkastuskäynti kuhunkin 
laitokseen vuodessa, elleivät ohjelmat 
perustu kyseessä olevien laitosten 
ympäristöriskien järjestelmälliseen 
arviointiin. Tarkastusten tiheyttä on 
lisättävä yhteen satunnaiseen 
tarkastuskäyntiin neljän kuukauden 
välein, jos lupaehtoja rikotaan.

Or. en

Perustelu

Vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi laitokset olisi tarkastettava satunnaisesti. Jos 
lupaehtoja rikotaan, laitokseen olisi vaadittava lisää satunnaisia tarkastuksia.

Tarkistus 271
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä vähintään 
yksi tarkastuskäynti kuhunkin laitokseen 
vuodessa, elleivät ohjelmat perustu 
kyseessä olevien laitosten ympäristöriskien
järjestelmälliseen arviointiin.

Näihin ohjelmiin on sisällyttävä vähintään 
yksi tarkastuskäynti kuhunkin laitokseen 
vuodessa, elleivät ohjelmat perustu 
kyseessä olevien laitosten mahdollisten 
ympäristövaikutusten järjestelmälliseen 
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arviointiin.

Or. nl

Perustelu

Ympäristöriskien arviointia koskevien kriteereiden vahvistaminen voi kestää liian kauan ja 
siksi on niitä odotellessa vaadittava, että kuhunkin laitokseen tehdään ainakin yksi 
tarkastuskäynti vuodessa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat laatia tarkastusohjelmia oman 
harkintansa mukaisesti, jolloin käyntien tiheydestä sovitaan paikan päällä.

Tarkistus 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa ympäristöriskien 
arviointia koskevat perusteet.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissiolla on parhaillaan käynnissä kuuleminen, joka koskee jäsenvaltioiden suorittamia 
laitostarkastuksia ja jonka tarkoituksena on arvioida, tarvitaanko näitä tarkastuksia varten 
sitovia vaatimuksia. On epäselvää, miksi komissio ehdottaa sitovia vaatimuksia ennen 
kuulemisen tuloksia.

Tarkistus 273
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio vahvistaa ympäristöriskien
arviointia koskevat perusteet.

Komissio voi vahvistaa mahdollisten 
ympäristövaikutusten arviointia koskevat 
perusteet.
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Or. nl

Perustelu

Ympäristöriskien arviointia koskevien kriteereiden vahvistaminen voi kestää liian kauan ja 
siksi on niitä odotellessa vaadittava, että kuhunkin laitokseen tehdään ainakin yksi 
tarkastuskäynti vuodessa. Toimivaltaiset viranomaiset voivat laatia tarkastusohjelmia oman 
harkintansa mukaisesti, jolloin käyntien tiheydestä sovitaan paikan päällä.

Tarkistus 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komissiolla on parhaillaan käynnissä kuuleminen, joka koskee jäsenvaltioiden suorittamia 
laitostarkastuksia ja jonka tarkoituksena on arvioida, tarvitaanko näitä tarkastuksia varten 
sitovia vaatimuksia. On epäselvää, miksi komissio ehdottaa sitovia vaatimuksia ennen 
kuulemisen tuloksia.

Tarkistus 275
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Rutiinitarkastukset riittävät kyseessä 
olevan laitoksen kaikkien 

Poistetaan.
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asiaankuuluvien ympäristövaikutusten 
tutkimiseen.
Rutiinitarkastuksilla on varmistettava, 
että toiminnanharjoittaja noudattaa 
lupaehtoja.
Rutiinitarkastuksilla on myös osaltaan 
arvioitava lupaehtojen tehokkuutta.

Or. en

Perustelu

Vaatimusten noudattaminen tiukasti on tärkeää teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotettuja tarkastusjärjestelmää koskevia 
vaatimuksia (25 artikla) ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista noudattaa. Ne johtaisivat 
sitoviin tarkastuksia koskeviin vaatimuksiin, ja niitä olisi noudatettava muiden vaatimusten 
lisäksi, joista säädetään Seveso-direktiivissä, jätteiden siirroista annetussa asetuksessa ja 
ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista jäsenvaltioissa annetussa suosituksessa. Jotta 
tarkastuksia koskevat vaatimukset olisivat käytännössä toteuttamiskelpoisia, niiden olisi 
perustuttava yhteen välineeseen, mieluiten ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista 
jäsenvaltioissa annettuun suositukseen.

Tarkistus 276
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Muita kuin rutiinitarkastuksia on 
käytettävä vakavien ympäristövalitusten, 
vakavien ympäristöonnettomuuksien, 
onnettomuuksien ja sääntöjen 
noudattamattajättämisten tutkimiseen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
soveltuvien osin ennen luvan myöntämistä, 
tarkistamista tai ajanmukaistamista.

6. Satunnaisia ja muita kuin 
rutiinitarkastuksia on käytettävä 
ympäristövalitusten, 
ympäristöonnettomuuksien, 
onnettomuuksien ja sääntöjen 
noudattamattajättämisten tutkimiseen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
soveltuvien osin ennen luvan myöntämistä, 
tarkistamista tai ajanmukaistamista.

Or. en
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Tarkistus 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Muita kuin rutiinitarkastuksia on 
käytettävä vakavien ympäristövalitusten, 
vakavien ympäristöonnettomuuksien, 
onnettomuuksien ja sääntöjen 
noudattamattajättämisten tutkimiseen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
soveltuvien osin ennen luvan myöntämistä, 
tarkistamista tai ajanmukaistamista.

6. Muita kuin rutiinitarkastuksia on 
käytettävä vakavien ympäristövalitusten, 
vakavien ympäristöonnettomuuksien, 
onnettomuuksien ja sääntöjen 
noudattamattajättämisten tai ihmisten 
terveyteen vakavasti vaikuttavien 
seikkojen tutkimiseen mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa ja soveltuvien osin 
ennen luvan myöntämistä, tarkistamista tai 
ajanmukaistamista.

Or. en

Perustelu

Jos teollisen toiminnan tiedetään vaikuttavan haitallisesti ihmisten terveyteen, toimivaltaisella 
viranomaisella on oltava oikeus tutkia asiaa.

Tarkistus 278
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Muita kuin rutiinitarkastuksia on 
käytettävä vakavien ympäristövalitusten, 
vakavien ympäristöonnettomuuksien, 
onnettomuuksien ja sääntöjen 
noudattamattajättämisten tutkimiseen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
soveltuvien osin ennen luvan myöntämistä, 
tarkistamista tai ajanmukaistamista.

6. Muita kuin rutiinitarkastuksia on 
käytettävä laajojen ympäristövalitusten, 
vakavien ympäristöonnettomuuksien, 
onnettomuuksien ja sääntöjen 
noudattamattajättämisten tutkimiseen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
soveltuvien osin ennen luvan myöntämistä, 
tarkistamista tai ajanmukaistamista.

Or. en
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Perustelu

Viranomaisten on suoritettava tarkastuksia, jos valituksia esitetään jatkuvasti.

Tarkistus 279
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Muita kuin rutiinitarkastuksia on 
käytettävä vakavien ympäristövalitusten, 
vakavien ympäristöonnettomuuksien, 
onnettomuuksien ja sääntöjen 
noudattamattajättämisten tutkimiseen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
soveltuvien osin ennen luvan 
myöntämistä, tarkistamista tai 
ajanmukaistamista.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaatimusten noudattaminen tiukasti on tärkeää teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotettuja tarkastusjärjestelmää koskevia 
vaatimuksia (25 artikla) ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista noudattaa. Ne johtaisivat 
sitoviin tarkastuksia koskeviin vaatimuksiin, ja niitä olisi noudatettava muiden vaatimusten 
lisäksi, joista säädetään Seveso-direktiivissä, jätteiden siirroista annetussa asetuksessa ja 
ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista jäsenvaltioissa annetussa suosituksessa. Jotta 
tarkastuksia koskevat vaatimukset olisivat käytännössä toteuttamiskelpoisia, niiden olisi 
perustuttava yhteen välineeseen, mieluiten ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista 
jäsenvaltioissa annettuun suositukseen.
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Tarkistus 280
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Muita kuin rutiinitarkastuksia on 
käytettävä vakavien ympäristövalitusten, 
vakavien ympäristöonnettomuuksien, 
onnettomuuksien ja sääntöjen 
noudattamattajättämisten tutkimiseen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja 
soveltuvien osin ennen luvan myöntämistä, 
tarkistamista tai ajanmukaistamista.

6. Muita kuin rutiinitarkastuksia on 
käytettävä vakavien ympäristövalitusten, 
vakavien ympäristöonnettomuuksien, 
onnettomuuksien ja sääntöjen 
noudattamattajättämisten tai ihmisten 
terveyteen vakavasti vaikuttavien 
seikkojen tutkimiseen mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa ja soveltuvien osin 
ennen luvan myöntämistä, tarkistamista tai 
ajanmukaistamista.

Or. en

Perustelu

Komissiolla on parhaillaan käynnissä kuuleminen, joka koskee jäsenvaltioiden suorittamia 
laitostarkastuksia ja jonka tarkoituksena on arvioida, tarvitaanko näitä tarkastuksia varten 
sitovia vaatimuksia. On epäselvää, miksi komissio ehdottaa sitovia vaatimuksia ennen 
kuulemisen tuloksia.

Tarkistus 281
Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kun suoritetaan muuta kuin 
rutiinitarkastusta, toimivaltaiset 
viranomaiset voivat vaatia 
toiminnanharjoittajia toimittamaan kaikki 
tiedot onnettomuuden, vaaratilanteen tai 
sääntöjen noudattamattajättämisten 
tutkimiseksi, terveystilastot mukaan 
luettuina.
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Or. en

Perustelu

On tärkeää tutkia laittoman teollisen toiminnan vaikutukset ihmisten terveyteen.

Tarkistus 282
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Raportti annetaan tiedoksi kyseessä 
olevalle toiminnanharjoittajalle ja saatetaan 
yleisön saataville kahden kuukauden 
kuluessa tarkastuksesta.

Raportti annetaan tiedoksi kyseessä 
olevalle toiminnanharjoittajalle ja saatetaan 
yleisön nähtäville Internetiin kahden 
kuukauden kuluessa tarkastuksesta.

Or. en

Perustelu

Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen olisi saatava tarvittavat tiedot käyttöönsä helposti 
Internetin välityksellä.

Tarkistus 283
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Raportti annetaan tiedoksi kyseessä 
olevalle toiminnanharjoittajalle ja 
saatetaan yleisön saataville kahden 
kuukauden kuluessa tarkastuksesta.

Raportti annetaan tiedoksi kyseessä 
olevalle toiminnanharjoittajalle kahden 
kuukauden kuluessa tarkastuksesta.
Raportti sekä toiminnanharjoittajan 
tarkastusraportista esittämät huomiot ja 
yhteenveto korjauksiin ja 
ennaltaehkäisyyn pyrkivästä 
toimintasuunnitelmasta saatetaan yleisön 
saataville viimeistään vuoden kuluessa 
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tarkastuksesta.

Or. fr

Perustelu

On syytä ottaa käyttöön järjestelyt, joilla saavutetaan edistystä ja joka voidaan selittää 
suurelle yleisölle. Sen vuoksi tarkastuskertomus olisi julkaistava vasta sitten, kun 
toiminnanharjoittaja on laatinut korjauksiin ja ennaltaehkäisyyn pyrkivän 
toimintasuunnitelman, jossa otetaan huomioon tarkastuskertomuksen huomiot. Tätä 
tarkoitusta varten tarvitaan mukautumisaikaa (jonka pituudeksi ehdotetaan enintään 
12 kuukautta). Lisäksi toiminnanharjoittajan huomiot tarkastuskertomuksesta olisi myös 
julkaistava yhtäläisen kohtelun varmistamiseksi.

Tarkistus 284
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Toimivaltaisen viranomaisen on 
laadittava kunkin rutiinitarkastuksen ja 
muun kuin rutiinitarkastuksen jälkeen 
tarkastusraportti, jossa selvitetään, 
noudatetaanko laitoksessa tämän 
direktiivin vaatimuksia, ja todetaan, 
tarvitaanko lisätoimia.

Poistetaan.

Raportti annetaan tiedoksi kyseessä 
olevalle toiminnanharjoittajalle ja 
saatetaan yleisön saataville kahden 
kuukauden kuluessa tarkastuksesta.
Toiminnanharjoittajan on varmistettava, 
että kaikki raportissa esille tuodut 
tarvittavat toimet toteutetaan kohtuullisen 
ajan kuluessa.

Or. en

Perustelu

Vaatimusten noudattaminen tiukasti on tärkeää teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin 
ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Ehdotettuja tarkastusjärjestelmää koskevia 
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vaatimuksia (25 artikla) ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista noudattaa. Ne johtaisivat 
sitoviin tarkastuksia koskeviin vaatimuksiin, ja niitä olisi noudatettava muiden vaatimusten 
lisäksi, joista säädetään Seveso-direktiivissä, jätteiden siirroista annetussa asetuksessa ja 
ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista jäsenvaltioissa annetussa suosituksessa. Jotta 
tarkastuksia koskevat vaatimukset olisivat käytännössä toteuttamiskelpoisia, niiden olisi 
perustuttava yhteen välineeseen, mieluiten ympäristötarkastusten vähimmäisvaatimuksista 
jäsenvaltioissa annettuun suositukseen.

Tarkistus 285
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
25 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Toimivaltaisen viranomaisen on
laadittava kunkin rutiinitarkastuksen ja 
muun kuin rutiinitarkastuksen jälkeen 
tarkastusraportti, jossa selvitetään, 
noudatetaanko laitoksessa tämän 
direktiivin vaatimuksia, ja todetaan, 
tarvitaanko lisätoimia.

Poistetaan.

Raportti annetaan tiedoksi kyseessä 
olevalle toiminnanharjoittajalle ja 
saatetaan yleisön saataville kahden 
kuukauden kuluessa tarkastuksesta.
Toiminnanharjoittajan on varmistettava, 
että kaikki raportissa esille tuodut 
tarvittavat toimet toteutetaan kohtuullisen 
ajan kuluessa.

Or. en

Perustelu

Komissiolla on parhaillaan käynnissä kuuleminen, joka koskee jäsenvaltioiden suorittamia 
laitostarkastuksia ja jonka tarkoituksena on arvioida, tarvitaanko näitä tarkastuksia varten 
sitovia vaatimuksia. On epäselvää, miksi komissio ehdottaa sitovia vaatimuksia ennen 
kuulemisen tuloksia.
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