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Tarkistus 59
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Tässä direktiivissä asetettujen 
päästöraja-arvojen noudattaminen olisi 
katsottava välttämättömäksi, vaikkakaan 
ei riittäväksi ehdoksi sille, että 
saavutetaan pilaantumisen ehkäisemistä 
ja vähentämistä koskevat tavoitteet ja 
aikaansaadaan ympäristön, veden, ilman, 
maaperän ja ihmisten terveyden suojelun 
korkea taso. Näiden tavoitteiden 
saavuttamiseksi voi olla tarpeen asettaa 
tiukempia raja-arvoja tämän direktiivin 
soveltamisalaan kuuluville pilaaville 
aineille, päästöarvoja muille aineille ja 
ympäristötekijöille sekä muita 
asianmukaisia ehtoja.

Or. it

Perustelu

On syytä korostaa, että parhaan käytettävissä olevan tekniikan käyttö on yksi keino saavuttaa 
direktiivin erityistavoitteet. Sen vuoksi raja-arvojen asettaminen olisi katsottava yleiseksi 
vähimmäisvaatimukseksi, joka ei itsessään ole optimi eikä riittävä, jotta kyettäisiin 
ympäristön tilasta riippumatta vähentämään pilaantumista, ympäristöaltistusta ja 
terveysvaikutuksia.

Tarkistus 60
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Ilmaan, veteen tai maaperään (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
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kohdistuvien päästöjen vähentämistä 
koskevat erilliset toimenpiteet ovat omiaan 
edistämään saasteiden siirtymistä 
ympäristön osasta toiseen, sen sijaan että 
niillä suojeltaisiin ympäristöä 
kokonaisuutena. Tästä syystä on 
asianmukaista säätää ilmaan, veteen ja 
maaperään kohdistuvien päästöjen 
ehkäisemiseen ja vähentämiseen, 
jätehuoltoon, energiatehokkuuteen ja 
onnettomuuksien ehkäisemiseen liittyvästä 
yhtenäistetystä lähestymistavasta.

versioon.)

Or. pl

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 61
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Jotta pilaantumisen ehkäiseminen ja 
vähentäminen voidaan varmistaa, laitoksia 
olisi voitava käyttää ainoastaan, jos niille 
on myönnetty lupa, ja tiettyjä orgaanisia 
liuottimia käyttäviä laitoksia ja toimintoja 
ainoastaan silloin, jos niille on myönnetty 
lupa tai ne on rekisteröity.

(5) Jotta pilaantumisen ehkäiseminen ja 
vähentäminen voidaan varmistaa, laitoksia 
olisi voitava käyttää ainoastaan, jos niille 
on myönnetty lupa, ja tiettyjä orgaanisia 
liuottimia käyttäviä laitoksia ja toimintoja 
ainoastaan silloin, jos niille on myönnetty 
lupa tai ne on rekisteröity. Orgaanisia 
liuottimia olisi käytettävä 
mahdollisimman vähän.

Or. en

Perustelu

Orgaaniset liuottimet ovat pilaantumisen lähteitä; kestävässä tuotannossa olisi käytettävä 
liuottimista vapaita tai vesipohjaisia tekniikoita.
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Tarkistus 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kaksinkertaisen sääntelyn 
välttämiseksi kasvihuonekaasujen 
päästöjen päästöoikeuksien kaupan 
järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja 
neuvoston direktiivin 96/61/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY soveltamisalaan kuuluvien 
laitosten luvissa ei pitäisi mainita 
kasvihuonekaasupäästöjen raja-arvoja, 
lukuun ottamatta tapauksia, joissa on 
tarpeen varmistaa, ettei aiheudu 
merkittävää paikallista pilaantumista, tai 
jos laitos on väliaikaisesti suljettu 
järjestelmän ulkopuolelle.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suuren polttolaitokset aiheuttavat paljon hiilidioksidipäästöjä ja edistävät näin 
ilmastonmuutosta.  Päästökauppajärjestelmä tarjoaa erittäin hyödyllisen kehyksen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle koko taloudessa, mutta se ei anna riittävän vahvaa 
hintasignaalia, jonka avulla voitaisiin estää uudet ja erittäin suuret yksittäiset hiilidioksidin 
pistekuormituslähteet.  Siksi pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämistä 
koskevaan direktiiviin on otettava mukaan säännöksiä, jotka edellyttävät ilmaan päätyvien 
hiilidioksidipäästöjen raja-arvoja uusilla suurille laitoksille.

Tarkistus 63
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Kaksinkertaisen sääntelyn 
välttämiseksi kasvihuonekaasujen 

Poistetaan.
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päästöjen päästöoikeuksien kaupan 
järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja 
neuvoston direktiivin 96/61/EY 
muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/87/EY soveltamisalaan kuuluvien 
laitosten luvissa ei pitäisi mainita 
kasvihuonekaasupäästöjen raja-arvoja, 
lukuun ottamatta tapauksia, joissa on 
tarpeen varmistaa, ettei aiheudu 
merkittävää paikallista pilaantumista, tai 
jos laitos on väliaikaisesti suljettu 
järjestelmän ulkopuolelle.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tulisi sisältää suuria polttolaitoksia koskevia hiilidioksidin kynnysarvoja.

Tarkistus 64
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Lupaan olisi sisällytettävä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet ympäristönsuojelun 
korkean tason saavuttamiseksi 
kokonaisuudessaan ja myös pilaavia aineita 
koskevat päästöjen raja-arvot, maaperän ja 
pohjaveden suojelua koskevat 
asianmukaiset vaatimukset sekä päästöjen 
tarkkailuvaatimukset. Lupaehtojen 
perustana olisi oltava paras käytettävissä 
oleva tekniikka.

(9) Lupaan olisi sisällytettävä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet kansanterveyden 
ja ympäristönsuojelun korkean tason 
saavuttamiseksi kokonaisuudessaan ja 
myös ilmansuojelua koskevia vaatimuksia 
eli pilaavia aineita koskevat päästöjen raja-
arvot ja maaperän ja pohjaveden suojelua 
koskevat asianmukaiset vaatimukset sekä 
päästöjen tarkkailuvaatimukset. 
Lupaehtojen perustana olisi oltava paras 
käytettävissä oleva tekniikka. 

Or. pl

Perustelu

Ympäristön ohella myös kansanterveys kuuluu EU:n painopisteisiin. Ilmansaasteet 
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vaikuttavat ihmisten terveyteen. Ihmisten terveyden suojelu mainitaan myös ehdotuksen 
johdanto-osan 19, 22 ja 23 kappaleessa sekä 3 artiklan 2 kohdassa, 33, 41, 53 ja 59 
artiklassa.

Ilmakehää saastuttavat kaasupäästöt vaikuttavat myös pinnanmuodostukseen ja maisemaan.

Tarkistus 65
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

(9) Lupaan olisi sisällytettävä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet ympäristönsuojelun 
korkean tason saavuttamiseksi 
kokonaisuudessaan ja myös pilaavia aineita 
koskevat päästöjen raja-arvot, maaperän ja 
pohjaveden suojelua koskevat 
asianmukaiset vaatimukset sekä päästöjen 
tarkkailuvaatimukset. Lupaehtojen 
perustana olisi oltava paras käytettävissä 
oleva tekniikka.

(9) Lupaan olisi sisällytettävä kaikki 
tarvittavat toimenpiteet ympäristönsuojelun 
korkean tason saavuttamiseksi 
kokonaisuudessaan ja myös pilaavia aineita 
koskevat päästöjen raja-arvot, maaperän ja 
pohjaveden suojelua koskevat 
asianmukaiset vaatimukset sekä päästöjen 
tarkkailuvaatimukset ja luettelo 
käytettävistä vaarallisista aineista tai 
valmisteista, sellaisina kuin ne on 
määritelty 27 päivänä kesäkuuta 1967 
annetussa neuvoston direktiivissä 
67/548/EY. Lupaehtojen perustana olisi 
oltava paras käytettävissä oleva tekniikka.

Or. en

Perustelu

Luvan tulisi käsittää luettelo vaarallisista aineista, joita asianomaisessa laitoksessa 
käytetään, millä parannettaisiin näiden aineiden käytön avoimuutta ja luotaisiin 
asianmukainen perusta lupaehtojen määrittämiselle.
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Tarkistus 66
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tiettyjen erityisolosuhteiden 
huomioon ottamiseksi toimivaltaisten 
viranomaisten pitäisi voida myöntää
poikkeuksia ja sallia parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevissa 
vertailuasiakirjoissa kuvattuihin parhaisiin 
käytettävissä oleviin tekniikkoihin
liittyvien päästötasojen ylittäminen.
Poikkeusten olisi perustuttava tarkkaan 
määriteltyihin perusteisiin, eivätkä 
päästöt saisi ylittää tässä direktiivissä 
vahvistettuja päästöjen raja-arvoja.

(11) Tiettyjen erityisolosuhteiden 
huomioon ottamiseksi toimivaltaisten 
viranomaisten pitäisi voida myöntää
määrittää päästöjen raja-arvoja, vastaavia 
parametreja tai vastaavia teknisiä toimia, 
joiden seurauksena päästötasot voivat 
ylittää parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa 
kuvattuihin parhaisiin käytettävissä oleviin 
tekniikkoihin liittyvät päästötasot.

Or. fr

Perustelu

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.

Tarkistus 67
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tiettyjen erityisolosuhteiden 
huomioon ottamiseksi toimivaltaisten 
viranomaisten pitäisi voida myöntää 

(11) Tiettyjen erityisolosuhteiden 
huomioon ottamiseksi toimivaltaisten 
viranomaisten pitäisi voida sallia parasta 
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poikkeuksia ja sallia parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevissa 
vertailuasiakirjoissa kuvattuihin parhaisiin 
käytettävissä oleviin tekniikkoihin 
liittyvien päästötasojen ylittäminen. 
Poikkeusten olisi perustuttava tarkkaan 
määriteltyihin perusteisiin, eivätkä 
päästöt saisi ylittää tässä direktiivissä 
vahvistettuja päästöjen raja-arvoja.

käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevissa 
vertailuasiakirjoissa kuvattuihin parhaisiin 
käytettävissä oleviin tekniikkoihin 
liittyvien päästötasojen ylittäminen.

Or. en

Perustelu

Poikkeuksen mahdollisuus on hyödytön, koska kuvaillun poikkeuksen tapaan on toimittava 
joka tapauksessa. Yhdennettyä lähestymistapaa ei saa esittää poikkeuksen muodossa.

Tarkistus 68
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tiettyjen erityisolosuhteiden 
huomioon ottamiseksi toimivaltaisten 
viranomaisten pitäisi voida myöntää 
poikkeuksia ja sallia parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevissa 
vertailuasiakirjoissa kuvattuihin parhaisiin 
käytettävissä oleviin tekniikkoihin 
liittyvien päästötasojen ylittäminen. 
Poikkeusten olisi perustuttava tarkkaan 
määriteltyihin perusteisiin, eivätkä päästöt 
saisi ylittää tässä direktiivissä vahvistettuja 
päästöjen raja-arvoja.

(11) Tiettyjen erityisolosuhteiden 
huomioon ottamiseksi toimivaltaisten 
viranomaisten pitäisi voida myöntää 
poikkeuksia ja sallia parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevissa 
vertailuasiakirjoissa kuvattuihin parhaisiin 
käytettävissä oleviin tekniikkoihin 
liittyvien päästötasojen ylittäminen. 
Poikkeusten olisi perustuttava tarkkaan 
määriteltyihin perusteisiin, eivätkä päästöt 
saisi ylittää tässä direktiivissä vahvistettuja 
päästöjen raja-arvoja. Poikkeuksia ei 
tarvita päästöraja-arvojen asettamiseksi 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa 
kuvattuihin parhaisiin käytettävissä 
oleviin tekniikoihin liittyviä päästötasoja 
alemmiksi.

Or. en



PE412.169v02-00 10/76 AM\746405FI.doc

FI

Perustelu

Oikeusperustan (perustamissopimuksen 175 artikla) mukaisesti toimivaltaisia viranomaisia ei 
pidä estää asettamasta parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin liittyviä päästötasoja 
tiukempia päästöraja-arvoja. 

Tarkistus 69
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Karjalannan ja lietteen levittämisellä 
voi olla merkittäviä vaikutuksia 
ympäristön laatuun. Jotta näiden 
vaikutusten ehkäiseminen ja 
vähentäminen voidaan varmistaa 
yhdennetyllä tavalla, on tarpeen, että 
tämän direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvista toiminnoista syntyvän 
karjanlannan tai lietteen levittää 
toiminnanharjoittaja tai kolmas osapuoli 
parhaita käytettävissä olevia tekniikoita 
käyttäen. Jotta jäsenvaltiot voisivat täyttää 
nämä vaatimukset joustavasti, parhaan 
käytettävissä olevan tekniikan 
soveltaminen, kun toiminnanharjoittaja 
tai kolmas osapuoli levittää karjanlantaa 
tai lietettä, voidaan yksilöidä luvassa tai 
muissa toimenpiteissä.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Karjalannan ja lietteen levittämistä säännellään jo nitraattidirektiivillä.
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Tarkistus 70
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) On tarpeen varmistaa, ettei laitoksen 
toiminta aiheuta maaperän ja pohjaveden 
laadun huonontumista. Lupaehdoissa 
olisi tästä syystä mainittava maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu ja se, että 
toiminnanharjoittajan olisi kunnostettava 
laitoksen alue toimintojen lopullisen 
päättymisen jälkeen.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 71
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) On tarpeen varmistaa, ettei laitoksen 
toiminta aiheuta maaperän ja pohjaveden 
laadun huonontumista. Lupaehdoissa olisi 
tästä syystä mainittava maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu ja se, että 
toiminnanharjoittajan olisi kunnostettava 
laitoksen alue toimintojen lopullisen 
päättymisen jälkeen.

(16) On tarpeen varmistaa, ettei laitoksen 
toiminta aiheuta maaperän ja pohjaveden 
laadun huonontumista. Lupaehdoissa olisi 
tästä syystä mainittava maaperän ja 
pohjaveden tarkkailuun liittyvät 
näkökohdat, jotka ovat tarpeen tavoitteen 
saavuttamiseksi, ja se, että 
toiminnanharjoittajan olisi kunnostettava 
laitoksen alue toimintojen lopullisen 
päättymisen jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 72
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) On tarpeen varmistaa, ettei laitoksen 
toiminta aiheuta maaperän ja pohjaveden 
laadun huonontumista. Lupaehdoissa olisi 
tästä syystä mainittava maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu ja se, että 
toiminnanharjoittajan olisi kunnostettava 
laitoksen alue toimintojen lopullisen 
päättymisen jälkeen.

(16) On tarpeen varmistaa, ettei laitoksen 
toiminta aiheuta maaperän ja pohjaveden 
laadun huonontumista. Lupaehdoissa olisi 
tästä syystä mainittava maaperän ja 
pohjaveden asianmukainen tarkkailu ja se, 
että toiminnanharjoittajan olisi tarvittaessa
kunnostettava laitoksen alue toimintojen 
lopullisen päättymisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

On tarpeen selventää, että on olosuhteita, joissa maaperän ja pohjaveden tarkkailua sekä 
laitoksen alueen kunnostamista ei tarvita. 

Tarkistus 73
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) On tarpeen varmistaa, ettei laitoksen 
toiminta aiheuta maaperän ja pohjaveden 
laadun huonontumista. Lupaehdoissa olisi 
tästä syystä mainittava maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu ja se, että 
toiminnanharjoittajan olisi kunnostettava 
laitoksen alue toimintojen lopullisen 
päättymisen jälkeen.

(16) On tarpeen varmistaa, ettei laitoksen 
toiminta aiheuta maaperän ja pohjaveden 
laadun tai maisemallisten arvojen
huonontumista. Lupaehdoissa olisi tästä 
syystä mainittava ilman, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu ja se, että 
toiminnanharjoittajan olisi kunnostettava 
laitoksen alue toimintojen lopullisen 
päättymisen jälkeen.

Or. pl
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Perustelu

Varsinkin maatilamatkailuun soveltuvilla maaseutualueilla toimivilla laitoksilla voi olla
vaikutuksia maaperään ja vesiin sekä lisäksi maisemaan.

Tarkistus 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tämän direktiivin tehokkaan 
täytäntöönpanon ja säännösten 
noudattamisen valvonnan varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi raportoitava 
säännöllisesti toimivaltaiselle 
viranomaiselle lupaehtojen 
noudattamisesta. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että toiminnanharjoittaja ja 
toimivaltainen viranomainen toteuttavat 
tarvittavat toimenpiteet, jos tämän 
direktiivin säännöksiä ei noudateta, ja 
säädettävä 
ympäristötarkastusjärjestelmästä.

(17) Tämän direktiivin tehokkaan 
täytäntöönpanon ja säännösten 
noudattamisen valvonnan varmistamiseksi 
toiminnanharjoittajien olisi raportoitava 
säännöllisesti toimivaltaiselle 
viranomaiselle lupaehtojen 
noudattamisesta. Jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että toiminnanharjoittaja 
noudattaa ehtoja ja että
toiminnanharjoittaja ja toimivaltainen 
viranomainen toteuttavat tarvittavat 
toimenpiteet, jos tämän direktiivin 
säännöksiä ei noudateta, ja säädettävä 
ympäristötarkastusjärjestelmästä.
Jäsenvaltiot vahvistavat sopivimmat 
täytäntöönpanojärjestelyt, myös sen, 
miten päästöraja-arvoja olisi 
noudatettava. 

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden pitää voida vahvistaa täytäntöönpanojärjestelyt.
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Tarkistus 75
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti Tarkistus

(18) Yleisön tehokas osallistuminen 
päätöksentekoon on tarpeen, jotta yleisö 
voi ilmaista ja päätöksentekijät voivat ottaa 
huomioon ne kannat ja huolenaiheet, joilla 
voi olla merkitystä päätöksenteossa; siten 
lisätään päätöksenteon vastuullisuutta ja 
avoimuutta sekä yleisön tietoisuutta 
ympäristökysymyksistä ja tukea tehdyille 
päätöksille. Niillä yleisön jäsenillä, joita 
asia koskee, olisi oltava muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeus, joka on riittävä 
suojelemaan yksilön oikeutta elää 
terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta 
riittävän laadukkaassa ympäristössä. 

(18) Ottaen huomioon Århusin 
yleissopimuksen säännökset, yleisön 
tehokas osallistuminen päätöksentekoon on 
tarpeen, jotta yleisö voi ilmaista ja 
päätöksentekijät voivat ottaa huomioon ne 
kannat ja huolenaiheet, joilla voi olla 
merkitystä päätöksenteossa; siten lisätään 
päätöksenteon vastuullisuutta ja 
avoimuutta sekä yleisön tietoisuutta 
ympäristökysymyksistä ja tukea tehdyille 
päätöksille. Niillä yleisön jäsenillä, joita 
asia koskee, olisi oltava muutoksenhaku- ja 
vireillepano-oikeus, joka on riittävä 
suojelemaan yksilön oikeutta elää 
terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta 
riittävän laadukkaassa ympäristössä. 

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella halutaan tuoda esiin yksi EU:n konkreettinen asiakirja eli 25. kesäkuuta 1998 
tehty Århusin yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon 
sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa.

Tarkistus 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Myös suuret polttolaitokset 
aiheuttavat paljon hiilidioksidipäästöjä 
ilmaan, mikä lisää ilman 
hiilidioksidipitoisuuksia ja edistää näin 
ilmastonmuutosta sekä vaikuttaa monin 
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tavoin haitallisesti ihmisten terveyteen ja 
ympäristöön. Tällaiset kasvaneet 
pitoisuudet lähestyvät kriittisiä arvoja tai 
ovat jo ylittäneet raja-arvot, jotka 
kiihdyttävät ilmastonmuutosta 
merkittävästi ja aiheuttavat 
keskimääräisten pintalämpötilojen 
nousun reilusti yli unionin tavoitteena 
olevalla alle kahdella asteella, jolloin 
ihmiskunta ei enää kykene hallitsemaan 
muutosta tai toipumaan siitä ajateltavissa 
olevassa aikataulussa.   Yhteisön 
päästökauppajärjestelmä tarjoaa 
käyttökelpoisen, vaikkakin hitaasti 
vaikuttavan kehyksen koko talouselämän 
laajuiselle 
kasvihuonekaasupäästövähennykselle, 
mutta ei anna riittävän vahvaa 
hintasignaalia, jonka avulla voitaisiin 
estää uusien ja erittäin suurten 
hiilidioksidin pistekuormituslähteiden 
tulo järjestelmään tai pysyminen 
järjestelmässä ja näin ollen yhteisön 
päästöoikeushintojen nousu.  Sen vuoksi 
teollisuudesta johtuvaa ilman 
pilaantumista koskevaan yhteisön 
lainsäädäntöön on syytä sisällyttää 
säännöksiä hiilidioksidipäästöjen raja-
arvoista sellaisten uusien laitosten osalta, 
joiden sähköntuotantokapasiteetti on yli 
300 MW, ja näiden raja-arvojen 
soveltamisesta aikanaan myös nykyisiin 
laitoksiin.

Or. en

Tarkistus 77
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Dioksiineja, furaaneja ja 
polykloorattuja bifenyylejä koskevan 
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yhteisön strategian täytäntöönpano 
edellyttää dibentso-p-dioksiinien ja 
dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimien 
esitystapojen tarkistamista ja niiden 
ulottamista koskemaan dioksiinien 
kaltaisia polykloorattuja bifenyylejä.  

Or. it

Perustelu

PCDD- tai PCDF-päästöt olisi laskettava WHO:n hyväksymien menetelmien 
(ekvivalenttikertoimet) perusteella, ja laskentaan olisi WHO:n ehdotuksen mukaisesti 
sisällytettävä dioksiinien kaltaiset PCB:t, koska ne kuuluvat PCDD- ja PCDF-aineiden ohella 
aineisiin, joiden päästöjä yhteisön strategialla on tarkoitus vähentää.

Tarkistus 78
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Jätteiden rinnakkaispolton 
laitoksissa, joita ei ole pääasiallisesti 
tarkoitettu jätteiden polttoon, ei olisi 
sallittava aiheuttaa tällaisen 
rinnakkaispolton savukaasuista johtuvia 
epäpuhtauspäästöjä, jotka ylittävät jätteen 
polttoon tarkoitettujen polttolaitosten 
päästöille asetetut rajat, joten tällaista 
jätteiden rinnakkaispolttoa olisi 
jatkossakin rajoitettava asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Periaate, jonka mukaan rinnakkaispoltosta ei saisi aiheutua enempää päästöjä kuin jätteiden 
poltosta, on jätteenpolttodirektiivin 2007/76/EY johtava periaate. Se olisi sisällytettävä 
selkeästi myös uuteen tekstiin.
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Tarkistus 79
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Jätteiden rinnakkaispolton 
laitoksissa, joita ei ole pääasiallisesti 
tarkoitettu jätteiden polttoon, ei olisi 
sallittava aiheuttaa tällaisen 
rinnakkaispolton savukaasuista johtuvia 
epäpuhtauspäästöjä, jotka ylittävät jätteen 
polttoon tarkoitettujen polttolaitosten 
päästöille asetetut rajat, joten tällaista 
jätteiden rinnakkaispolttoa olisi 
jatkossakin rajoitettava asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Periaate, jonka mukaan rinnakkaispoltosta ei saisi aiheutua enempää päästöjä kuin jätteiden 
poltosta, on jätteenpolttodirektiivin 2007/76/EY johtava periaate (johdanto-osan 27 kappale), 
eikä sitä pitäisi poistaa uudelleenlaaditusta direktiivistä.

Tarkistus 80
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(22 a) Jätteiden rinnakkaispolton 
laitoksissa, joita ei ole pääasiallisesti 
tarkoitettu jätteiden polttoon, ei olisi 
sallittava aiheuttaa tällaisen 
rinnakkaispolton savukaasuista johtuvia 
epäpuhtauspäästöjä, jotka ylittävät jätteen 
polttoon tarkoitettujen polttolaitosten 
päästöille asetetut rajat, joten tällaista 
jätteiden rinnakkaispolttoa olisi 
asianmukaisesti rajoitettava. 
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Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa ympäristön ja kansanterveyden suojelu jätteiden rinnakkaispolton 
yhteydessä.  Ehdotettu teksti sisältyy jätteenpolttodirektiiviin 200/76/EY (johdanto-osan 27 
kappale), eikä sitä pitäisi poistaa uudelleenlaaditusta direktiivistä.

Tarkistus 81
Anne Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(23 a) Jätteiden rinnakkaispoltto 
laitoksissa, joita ei ole pääasiallisesti 
tarkoitettu jätteiden polttoon, ei saa 
aiheuttaa tällaisen rinnakkaispolton 
savukaasuista johtuvia 
epäpuhtauspäästöjä, jotka ylittävät jätteen 
polttoon tarkoitettujen polttolaitosten 
päästöille asetetut rajat. Tällaista 
rinnakkaispolttoa on siksi rajoitettava 
asianmukaisesti.

Or. fr

Perustelu

Tarkistuksella esitetään uudelleen jätteenpolttoa ja myös rinnakkaispolttoa käsittelevän 
direktiivin 2000/76/EY johdanto-osan 27 kappale. Rinnakkaispolton sisällyttäminen 
teollisuuspäästöjä koskevan direktiivin soveltamisalaan on tarpeellinen ja keskeinen toimi, 
jotta voidaan taata terveyden ja ympäristön jatkuva suojelu jätteiden rinnakkaispolton 
yhteydessä. Sisällyttäminen on erityisen perusteltua siksi, että rinnakkaispoltto kuuluu 
direktiivin muiden säännösten alaisuuteen.
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Tarkistus 82
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Titaanidioksidin tuotantolaitokset 
voivat aiheuttaa merkittävää ilman ja veden 
pilaantumista. Näiden vaikutusten 
vähentämiseksi on tarpeen vahvistaa 
yhteisön tasolla tiukemmat päästöraja-arvot 
tiettyjen pilaavien aineiden osalta.

(24) Titaanidioksidin tuotantolaitokset 
voivat aiheuttaa merkittävää ilman ja veden 
pilaantumista sekä sisältää toksikologisia 
riskejä. Näiden vaikutusten vähentämiseksi 
on tarpeen vahvistaa yhteisön tasolla 
tiukemmat päästöraja-arvot tiettyjen 
pilaavien aineiden osalta.

Or. pl

Perustelu

Titaanidioksidiin voi liittyä toksikologisia riskejä, koska sillä on ihoa, silmiä ja henkitorven 
limakalvoja ärsyttävä vaikutus.

Tarkistus 83
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Jäsenvaltioiden olisi vahvistettava 
tämän direktiivin rikkomisen seuraamuksia 
koskevat säännöt ja huolehdittava niiden 
täytäntöönpanosta. Näiden seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja 
vakuuttavia.

(27) Jäsenvaltioiden olisi 
aiheuttajaperiaatteen mukaisesti
vahvistettava tämän direktiivin rikkomisen 
seuraamuksia koskevat säännöt ja 
huolehdittava niiden täytäntöönpanosta. 
Näiden seuraamusten olisi oltava 
tehokkaita, oikeasuhtaisia ja vakuuttavia.

Or. pl

Perustelu

Tarkistuksella halutaan täsmentää säännöksiä ja antaa jäsenvaltioille mahdollisuus saattaa 
aiheuttajat vastuuseen.
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Tarkistus 84
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
teollisuuden toiminnoista aiheutuvan 
pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämistä koskevat 
säännöt. 

Tässä direktiivissä vahvistetaan 
kansanterveyden suojelua sekä
teollisuuden toiminnoista aiheutuvan 
pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämistä koskevat 
säännöt. 

Siinä säädetään myös ilmaan, veteen ja 
maaperään kulkeutuvien päästöjen 
ehkäisemistä, tai jos se ei ole mahdollista, 
päästöjen vähentämistä ja jätteiden 
syntymisen ehkäisemistä koskevista 
säännöistä koko ympäristön suojelun 
korkean tason saavuttamiseksi.

Siinä säädetään myös ilmaan, veteen ja 
maaperään kulkeutuvien päästöjen 
ehkäisemistä, tai jos se ei ole mahdollista, 
päästöjen vähentämistä ja jätteiden 
syntymisen ehkäisemistä koskevista 
säännöistä kansanterveyden ja koko 
ympäristön suojelun korkean tason 
saavuttamiseksi.

Or. pl

Tarkistus 85
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
1 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a artikla
I luvussa vahvistetaan kaikkiin direktiivin 
soveltamisalaan kuuluviin 
teollisuustoimintoihin sovellettavat 
yhteiset säännökset.
II lukua sovelletaan liitteen I 
toimintoihin. Siinä vahvistetaan kyseisiä 
toimintoja koskevat erityiset säännökset.   
III luvussa asetetaan tekniset 
vähimmäisvaatimukset suurille 
polttolaitoksille, IV luvussa 
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jätteenpolttolaitoksille, V luvussa 
liuottimia käyttäville laitoksille ja 
VI luvussa titaanidioksidia tuottaville 
laitoksille.
VII luvussa on säännöksiä 
toimivaltaisista viranomaisista, 
jäsenvaltioiden kertomuksista, komiteasta 
ja seuraamuksista sekä tavanomaiset 
loppusäännökset.

Or. en

Perustelu

Seitsemän direktiivin sulauttamisella yhdeksi saadaan kattava teksti. Selkeys paranee, kun 
lisätään artikla, jossa kuvataan direktiivin rakenne. Tarkistuksen sanamuoto on otettu 
perusteluista, jotka on liitetty ehdotukseen, mutta jotka eivät ole osa direktiiviä. 

Tarkistus 86
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta uusien 
tuotteiden ja prosessien tutkimus-, 
kehitys- ja testaustoimiin.

2. Tätä direktiiviä ei sovelleta komission 
määrittelemiin tutkimustoimiin.

Or. en

Perustelu

Käytetyt käsitteet on määriteltävä selkeästi. Kehitystoimet tai uusien tuotteiden ja prosessien 
testaustoimet tapahtuvat yleensä tämän direktiivin liitteen I soveltamisalaan kuuluvissa 
laitoksissa, mutta sillä perusteella ei ole syytä sulkea kyseisiä toimintoja pois direktiivin 
soveltamisalasta.
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Tarkistus 87
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) "pilaamisella" aineiden, tärinän, 
lämmön tai melun päästämistä ihmisen 
toimesta välittömästi tai välillisesti  ilmaan, 
veteen tai maaperään siten, että seuraukset 
voivat aiheuttaa haittaa ihmisten 
terveydelle tai ympäristön laadulle, tai että 
se vahingoittaa aineellista omaisuutta tai 
heikentää tai estää ympäristön 
virkistyskäyttöä tai ympäristön muuta 
oikeutettua käyttöä;

(2) "pilaamisella" aineiden, tärinän, 
lämmön tai melun päästämistä ihmisen 
toimesta välittömästi tai välillisesti  ilmaan, 
veteen tai maaperään siten, että seuraukset 
voivat aiheuttaa haittaa ihmisten 
terveydelle tai ympäristön laadulle, tai että 
se vahingoittaa aineellista omaisuutta;

Or. de

Tarkistus 88
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) "toimivaltaisella viranomaisella" 
viranomaista tai viranomaisia tai elimiä, 
joiden vastuulla on jäsenvaltion 
lainsäädännön mukaisesti tästä 
direktiivistä aiheutuvien velvoitteiden 
täyttäminen;

Or. en

Perustelu

On syytä säilyttää toimivaltaisen viranomaisen määritelmä, koska kyseisellä taholla on tärkeä 
rooli koko direktiivissä.
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Tarkistus 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) "parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvillä päästötasoilla" 
parhaita käytettävissä olevia tekniikkoja 
koskevissa vertailuasiakirjoissa 
kuvattujen parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikkojen soveltamisella 
tavanomaisissa toimintaolosuhteissa 
saavutettuja päästötasoja, jotka on 
ilmaistu tietyn ajanjakson keskiarvoina;  

Or. en

Perustelu

On syytä määritellä parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät päästötasot.

Tarkistus 90
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) "parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvillä päästötasoilla" 
päästötasoja, jotka voidaan olettaa 
saavutettavan soveltamalla jollakin 
tietyllä sektorilla tavanomaisissa 
toimintaolosuhteissa parhaita 
käytettävissä olevia tekniikkoja koskevissa 
vertailuasiakirjoissa kuvattuja 
tekniikkoja; 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvät päästötasot ovat 
asianmukainen vertailukohta, jonka 
avulla voidaan määritellä luvassa 
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mainitut päästöraja-arvot, ja ne eroavat 
päästöraja-arvoista, koska päästöraja-
arvoissa on otettava huomioon myös 
seurantaa ja lupaehtojen noudattamista 
koskevat vaatimukset;  

Or. en

Perustelu

Komission uudelleenlaadintaehdotuksen keskeiset uudet säännökset koskevat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä päästötasoja.   On tehtävä selväksi, että kyseiset 
päästötasot ja päästöraja-arvot ovat kaksi eri asiaa. Komission ehdotuksessa on määritelmä 
vain päästöraja-arvoille.

Oikeudellisen selkeyden vuoksi tarvitaan parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan 
liittyvien päästötasojen määritelmä.  Määritelmä noudattelee komission julkaisemien BREF-
asiakirjojen henkeä.

Tarkistus 91
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) "parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvillä päästötasoilla" 
tiettyä tekniikkaa tai tekniikkojen 
yhdistelmää tavanomaisissa 
toimintaolosuhteissa, joissa käytetään 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, 
sovellettaessa saavutettavia edustavia 
päästötasoja, jotka on ilmaistu tietyn 
merkittävän ajanjakson keskiarvoina;

Or. en

Perustelu

Parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät päästötasot ovat tärkeä osa ehdotettua 
direktiiviä, erityisesti 16 artiklan 3 kohdan osalta, ja siksi käsite on määriteltävä selvästi. 
Yhdessä tarkistusten 20 ja 24 kanssa sillä määritetään, että päästöraja-arvot (tai vastaavat 
parametrit tai tekniset toimenpiteet) ja parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät 
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päästötasot ovat kaksi eri asiaa. 

Tarkistus voidaan ottaa käsiteltäväksi työjärjestyksen 80 a artiklan mukaisesti, koska se liittyy
16 artiklan 3 kohtaa koskevaan komission ehdotukseen.

Tarkistus 92
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

(7) ”luvalla” kirjallista lupaa käyttää 
laitoksen tai polttolaitoksen, 
jätteenpolttolaitoksen tai jätettä käyttävän 
rinnakkaispolttolaitoksen osaa tai koko 
laitosta tietyillä ehdoilla 

(7) ”luvalla” kirjallista lupaa käyttää 
laitoksen tai polttolaitoksen, 
jätteenpolttolaitoksen tai jätettä käyttävän 
rinnakkaispolttolaitoksen osaa tai koko 
laitosta tietyillä ehdoilla 

Lupa voi koskea yhtä tai useampaa 
laitosta tai laitoksen osaa, jotka sijaitsevat 
samassa paikassa. 
Lupa voi koskea yhtä tai useampaa 
toiminnallisesti yhteen kytkettyä laitosta 
tai laitoksen osaa, jotka sijaitsevat eri 
paikoissa, tai toiminnallisesti yhteen 
kytkettyjä laitoksia tai niiden osia, jotka 
sijaitsevat samassa paikassa ja joita 
käyttävät eri toiminnanharjoittajat; 

Or. it

Perustelu

Jos samassa paikassa on useita laitoksia, joilla on eri lupa, pakollinen lupa kyseiselle 
alueelle kokonaisuudessaan aiheuttaisi velvoitteen ottaa huomioon kumuloituvat ympäristö-
ja turvallisuusvaikutukset, kuten on säädetty esimerkiksi Seveso-direktiivissä. Kun on kyse 
saman toiminnanharjoittajan käyttämistä eri paikoista, myönnettävän luvan olisi 
mahdollistettava prosessien, esimerkiksi polttolaitoksen ja (kiinteän) jätteen käsittelylaitosten, 
keskinäisten suhteiden huomioiminen.
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Tarkistus 93
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 8 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tässä määritelmässä laitokseen tehtävät 
muutokset tai laitoksen laajentaminen 
katsotaan olennaiseksi, jos ne ovat 
vähintään raja-arvojen suuruisia tai jos 
muutoksesta tai laajentamisesta syntyvä 
lisäys aiheuttaa liitteissä I, VII ja VIII 
vahvistettujen raja-arvojen ylittymisen. 

Or. it

Perustelu

Jos olennaisen muutoksen määritelmään ei kytketä minkäänlaista määrällistä viitettä (vrt. 
nykyinen IPPC-direktiivi), asia voi johtaa hyvin erilaisiin tulkintoihin eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
määritettäessä olisi otettava erityisesti 
huomioon liitteessä III luetellut 
osatekijät;

Or. en

Perustelu

Yhdennetyn lähestymistavan kannalta on erittäin tärkeää mainita liitteessä III olevat kriteerit! 
On esitettävä, miten määritetään parhaat käytettävissä olevat tekniikat. Tässä on otettava 
huomioon niiden tekniikkojen kustannukset ja hyödyt, jotka ovat käytettävissä 
laitoskohtaisesti, sekä liitteessä III (IPPC-direktiivin 96/61/EY liite IV) esitetyt kriteerit.
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Tarkistus 95
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) "parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvillä päästötasoilla" 
parhaita käytettävissä olevia tekniikkoja 
koskevissa vertailuasiakirjoissa 
kuvattujen parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikkojen soveltamisella 
tavanomaisissa toimintaolosuhteissa 
saavutettuja päästötasoja, jotka on 
ilmaistu tietyn ajanjakson keskiarvona 
tietyissä viiteolosuhteissa; 

Or. en

Perustelu

Määritelmä on tärkeä 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen päästöraja-arvojen vahvistamisen 
spesifioimiseksi. Sillä tehdään selväksi, että päästöraja-arvot perustuvat BREF-asiakirjoissa 
vahvistettuihin viitearvoihin eivätkä kata tavanomaisesta poikkeavia toimintaolosuhteita 
(esim. laitoksen käynnistys, pysäytys, huoltojaksot tai normaalin toiminnan keskeytys).

Tarkistus 96
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 9 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) "parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvillä päästötasoilla" 
ympäristövaikutuksia, jotka voidaan 
olettaa saavutettavan soveltamalla 
jollakin tietyllä sektorilla asianomaisessa 
vertailuasiakirjassa kuvattuja tekniikkoja 
ottaen huomioon parhaan käytettävissä 
olevan tekniikan määritelmään liittyvien 
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kustannusten ja etujen tasapainon;

Or. en

Perustelu

Parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyvät päästötasot toimivat vertailukohtana 
lupaehtojen ja päästöraja-arvojen vahvistamiselle. Käsitettä käytetään artiklojen tekstissä, ja 
siksi se on syytä määritellä 3 artiklassa. Määritelmä on otettu jätteenpolttoa koskevan BREF-
asiakirjan luvusta, jossa käsitellään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Tarkistus 97
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

(10) ”toiminnanharjoittajalla” ketä tahansa 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka käyttää tai jolla on hallinnassaan laitos 
tai polttolaitos, jätteenpolttolaitos tai jätettä 
käyttävä rinnakkaispolttolaitos tai, jos 
kansallisessa lainsäädännössä niin 
määrätään, kuka tahansa henkilö, jolle on 
luovutettu merkittävää taloudellista 
päätäntävaltaa laitoksen teknisen toiminnan 
suhteen;

(10) ”toiminnanharjoittajalla” ketä tahansa 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, 
joka käyttää tai jolla on hallinnassaan laitos 
tai polttolaitos, jätteenpolttolaitos tai jätettä 
käyttävä rinnakkaispolttolaitos tai, jos 
kansallisessa lainsäädännössä niin 
määrätään, kuka tahansa henkilö, jolle on 
luovutettu merkittävää taloudellista 
päätäntävaltaa laitoksen teknisen toiminnan 
suhteen; kaksi tai useampi luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö voi toimia 
laitoksen toiminnanharjoittajana yhdessä, 
tai toimia laitoksen eri osien 
toiminnanharjoittajina;

Or. nl

Perustelu

Vrt. 5 artiklaan esitetty tarkistus. Tekstin selventämiseksi 5 artikla on sisällytetty 
toiminnanharjoittajan määritelmään 3 artiklan 10 kohdassa.
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Tarkistus 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ”uudella tekniikalla” teollisuuden 
toimintoa koskevaa uutta tekniikkaa, jolla 
voidaan, jos se saadaan kehitettyä 
kaupallisesti, nostaa yleistä 
ympäristönsuojelun tasoa tai saavuttaa 
suuremmat kustannussäästöt kuin parhaalla 
käytössä olevalla tekniikalla;

(13) "uudella tekniikalla" uutta tekniikkaa, 
jolla voidaan, jos se on teollisuudelle 
hyväksi havaittua ja saadaan kehitettyä 
kaupallisesti, nostaa yleistä 
ympäristönsuojelun tasoa tai pitää se 
ennallaan tai saavuttaa suuremmat tai yhtä 
suuret kustannussäästöt kuin parhaalla 
käytössä olevalla tekniikalla;

Or. en

Perustelu

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed. 
Recital (12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging techniques 
are not considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an ‘emerging 
technique’ is that it has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So many 
techniques were really promising under laboratory conditions or even as pilot factory without 
ever being eventually able to give satisfaction in day-to-day operation. On the other hand a 
new technique may be interesting too, even if it just performs and protects the environment as 
well as the existing ones.

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

Tarkistus 99
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

(13) ”uudella tekniikalla” teollisuuden 
toimintoa koskevaa uutta tekniikkaa, jolla 
voidaan, jos se saadaan kehitettyä 
kaupallisesti, nostaa yleistä 
ympäristönsuojelun tasoa tai saavuttaa 

(13) (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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suuremmat kustannussäästöt kuin parhaalla 
käytössä olevalla tekniikalla;

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.) 

Tarkistus 100
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

(15) “perusviivaraportilla” kvantitatiivista 
tietoa vaarallisten aineiden aiheuttamasta
maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta; 

(15) "perusviivaraportilla" kvantitatiivista 
ja yksityiskohtaista tietoa maaperän, myös 
maaperän biologisen monimuotoisuuden,
ja pohjaveden tilasta laitoksen alueen 
palauttamiseksi tilaan, jossa se oli ennen 
uuden laitoksen toiminnan alkamista tai 
olemassa olevan laitoksen toimiluvan 
päivittämishetkellä;

Or. en

Perustelu

Perusviivaraportti on olennainen tekijä, jonka avulla IPPC-direktiivi saadaan toimimaan 
yhdessä muun ympäristöpolitiikan kanssa.  Maaperän biologinen monimuotoisuus on tehokas 
maaperän terveyden osoitin ja laatutekijä, joka antaa hyvän pohjan ennallistamiselle ja 
toiminnanharjoittajan velvoitteen arvioimiselle aiheuttajaperiaatteen mukaisesti. Ehdotettu 
perusviivaraportti on välttämätön tekijä.

Tarkistus 101
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

(15) “perusviivaraportilla” kvantitatiivista (15) "perusviivaraportilla" 
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tietoa vaarallisten aineiden aiheuttamasta 
maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta;

yksityiskohtaista ja kvantitatiivista tietoa 
vaarallisten aineiden aiheuttamasta 
maaperän, myös maaperän biologisen 
monimuotoisuuden, ja pohjaveden 
pilaantumisesta ja muusta pilaantumisesta 
laitoksen alueen ennallistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 102
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla –15 kohta

Komission teksti Tarkistus

(15) “perusviivaraportilla” kvantitatiivista 
tietoa vaarallisten aineiden aiheuttamasta 
maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta;

(15) "perusviivaraportilla" kvantitatiivista 
tietoa vaarallisten aineiden esiintymisen
aiheuttamasta maaperän ja pohjaveden 
pilaantumisesta;

Or. en

Tarkistus 103
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

(15) “perusviivaraportilla” kvantitatiivista 
tietoa vaarallisten aineiden aiheuttamasta 
maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta;

(15) "perusviivaraportilla" kvantitatiivista 
tietoa vaarallisten aineiden merkittävän 
esiintymisen aiheuttamasta maaperän ja 
pohjaveden pilaantumisesta;

Or. en

Perustelu

Jotta perusviivaraporttiin ei tarvitse sisällyttää kaikkia mahdollisia vaarallisia aineita (joita 
voi olla useita satoja), on tarpeen rajoittaa pilaantumisen arviointi koskemaan merkittävinä 
määrinä esiintyviä vaarallisia aineita. 
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Tarkistus 104
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 15 kohta

Komission teksti Tarkistus

(15) “perusviivaraportilla” kvantitatiivista 
tietoa vaarallisten aineiden aiheuttamasta 
maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta; 

(15) “perusviivaraportilla” kvantitatiivista 
tietoa merkityksellisten vaarallisten 
aineiden aiheuttamasta maaperän ja 
pohjaveden pilaantumisesta; 

Or. nl

Perustelu

Vrt. 23 artiklan 3 kohtaan esitetty tarkistus. Vaarallisten aineiden määritelmä ja 
perusviivaraportin kytkeminen tällaisten aineiden esiintymiseen tekevät soveltamisalasta 
hyvin laajan. Soveltamisalaa voidaan rajoittaa lisäämällä sana "merkityksellinen". 

Tarkistus 105
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 17 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) "ympäristötarkastuksella" kaikkea 
toimintaa, jonka tarkoituksena on 
tarkastaa, että laitos täyttää 
ympäristövaatimukset;  

Or. en

Perustelu

Eri jäsenvaltioissa tulkitaan eri tavoin käsitettä "ympäristötarkastus". Sen vuoksi tarvitaan 
selkeä määritelmä direktiivin täytäntöönpanoa koskevan raportoinnin yhdenmukaistamiseksi. 
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Tarkistus 106
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla –  20 kohta

Komission teksti Tarkistus

(20) ‘biomassalla’ mitä tahansa 
seuraavista:

(20) "biomassalla" maataloudesta (kasvi-
ja eläinaineet mukaan lukien), 
metsätaloudesta ja niihin liittyvästä 
teollisuudesta peräisin olevien tuotteiden, 
jätteiden ja jätetuotteiden biohajoavaa 
osaa sekä teollisuus- ja 
yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa;

(a) tuotteita, jotka muodostuvat maa- tai 
metsätaloudesta peräisin olevasta 
kasviaineksesta , jota voidaan käyttää sen 
energiasisällön hyödyntämiseen 
polttoaineena;  
(b) ja seuraavia polttoaineena käytettyjä 
jätteitä:
(i) maa- ja metsätalouden kasviperäinen 
jäte;
(ii) elintarviketeollisuuden kasviperäinen 
jäte, jos syntyvä lämpö hyödynnetään;
(iii) ensiömassan tuotannon ja massasta 
valmistettavan paperin tuotannon 
yhteydessä syntyvä kuituainetta sisältävä 
kasviperäinen jäte, jos rinnakkaispoltto 
tapahtuu tuotantopaikalla ja syntyvä 
lämpö hyödynnetään;
(iv) korkkijäte;
(v) puujäte, lukuun ottamatta puujätettä, 
joka voi puunsuoja-ainekäsittelyn tai 
pinnoituksen seurauksena sisältää 
halogenoituja orgaanisia yhdisteitä tai 
raskasmetalleja ;

Or. en

Perustelu

On tärkeää luoda johdonmukaisuus kaikkien EU-tekstien välille ja erityisesti määritelmiin; 
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biomassan määritelmän olisi oltava samanlainen uusiutuvista energianlähteistä annetussa 
direktiivissä (2001/77/EY) ja teollisuuden päästöistä annettavassa direktiivissä. Määritelmän 
muuttaminen aiheuttaisi sekaannusta ja vaarantaisi jo tehdyt investoinnit.

Tarkistus 107
Niels Busk

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 20 kohta – v a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(v a) elintarviketeollisuuden 
eläinperäinen jäte, jos syntyvä lämpö 
hyödynnetään;

Or. en

Perustelu

Elintarviketeollisuudesta peräisin olevan eläinrasvajätteen polttaminen olisi sallittava ilman 
että asetetaan kalliita seurantavaatimuksia. 
Mineraaliöljyn korvaaminen eläinrasvajätteen polttamisella vähentää hiilidioksidipäästöjä ja 
säästää elintarviketeollisuuden kustannuksia. Mineraaliöljyn korvaaminen eläinrasvajätteellä 
on ympäristöystävällistä. Se ei lisää polttolaitosten ympäristövaikutuksia. 

Tarkistus 108
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 26 kohta

Komission teksti Tarkistus

(26) ” jätteenpolttolaitoksella”  kiinteää tai 
liikkuvaa teknistä yksikköä ja laitteistoa, 
joka on tarkoitettu jätteiden 
lämpökäsittelyyn, riippumatta siitä, 
hyödynnetäänkö poltosta syntyvä lämpö 
vai ei, siten, että  jäte poltetaan 
hapettamalla tai käyttämällä muuta 
lämpökäsittelyä, jos käsittelystä syntyvät 
tuotteet tämän jälkeen poltetaan; 

(26) ”jätteenpolttolaitoksella” kiinteää tai 
liikkuvaa teknistä yksikköä ja laitteistoa, 
joka on tarkoitettu jätteiden 
lämpökäsittelyyn, riippumatta siitä, 
hyödynnetäänkö poltosta syntyvä lämpö 
vai ei, siten, että jäte poltetaan 
hapettamalla tai käyttämällä muuta 
lämpökäsittelyä, kuten kuivatislausta, 
kaasutusta tai plasmaprosessia, jos 
käsittelystä syntyvät tuotteet tämän jälkeen 
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poltetaan;

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi kuivatislaus, kaasutus ja plasmaprosessi olisi säilytettävä jatkossakin. 
Lämpö- tai "puolilämpö"käsittelyjä ei ole kovin monia, joten luettelo voi olla kattava. 
Kyseisten tekniikkojen mainitsematta jättäminen olisi signaali siitä, että ne eivät enää kuulu 
direktiivin soveltamisalaan. Riski tiettyjen käsittelyjen valitsemisesta direktiivin 
soveltamisalan kiertämiseksi tai tuomioistuimeen turvautumisesta ei oikeuta muutosta.

Tarkistus 109
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 26 kohta

Komission teksti Tarkistus

(26) ” jätteenpolttolaitoksella”  kiinteää tai 
liikkuvaa teknistä yksikköä ja laitteistoa, 
joka on tarkoitettu jätteiden 
lämpökäsittelyyn, riippumatta siitä, 
hyödynnetäänkö poltosta syntyvä lämpö 
vai ei, siten, että  jäte poltetaan 
hapettamalla tai käyttämällä muuta 
lämpökäsittelyä, jos käsittelystä syntyvät 
tuotteet tämän jälkeen poltetaan;

(26) ”jätteenpolttolaitoksella” kiinteää tai 
liikkuvaa teknistä yksikköä ja laitteistoa, 
joka on tarkoitettu jätteiden 
lämpökäsittelyyn, riippumatta siitä, 
hyödynnetäänkö poltosta syntyvä lämpö 
vai ei, siten, että jäte poltetaan 
hapettamalla tai käyttämällä muuta 
lämpökäsittelyä, kuten kuivatislausta, 
kaasutusta tai plasmamenettelyä, jos 
käsittelystä syntyvät tuotteet tämän jälkeen 
poltetaan;

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että tarkoitetaan myös kuivatislausta, kaasutusta ja 
plasmamenettelyä
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Tarkistus 110
Karin Scheele

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 27 kohta

Komission teksti Tarkistus

(27) ”jätettä käyttävällä
rinnakkaispolttolaitoksella” kiinteää tai 
liikkuvaa teknistä yksikköä , jonka 
pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa 
energiaa tai aineellisia tuotteita ja jossa 
käytetään jätettä vakinaisena tai 
lisäpolttoaineena tai jossa jätettä 
lämpökäsitellään sen 
loppukäsittelemiseksi  polttamalla jäte 
hapettamalla tai käyttämällä muuta 
lämpökäsittelyä, jos käsittelystä syntyvät 
tuotteet tämän jälkeen poltetaan;

(27) ”jätettä käyttävällä
rinnakkaispolttolaitoksella” kiinteää tai 
liikkuvaa teknistä yksikköä , jonka 
pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa 
energiaa tai aineellisia tuotteita ja jossa 
käytetään jätettä vakinaisena tai 
lisäpolttoaineena tai jossa jätettä 
lämpökäsitellään sen 
loppukäsittelemiseksi  polttamalla jäte 
hapettamalla tai käyttämällä muuta 
lämpökäsittelyä, kuten kuivatislausta, 
kaasutusta tai plasmamenettelyä, jos 
käsittelystä syntyvät tuotteet tämän jälkeen 
poltetaan;

Or. de

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään sitä, että tarkoitetaan myös kuivatislausta, kaasutusta ja 
plasmamenettelyä
Vastaa 3 artiklan 26 kohtaan esitettyä tarkistusta.

Tarkistus 111
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 30 kohta

Komission teksti Tarkistus

(30) ”polttojätteellä” nestemäistä tai 
kiinteää jätettä, joka syntyy 
jätteenpolttolaitoksessa tai jätettä 
käyttävässä rinnakkaispolttolaitoksessa;

(30) "polttojätteellä" direktiivin 
75/442/ETY 1 artiklan a alakohdassa 
jätteeksi määriteltyä nestemäistä tai 
kiinteää jätettä (pohjatuhka ja kuona, 
lento- ja kattilatuhka, kaasun käsittelystä 
syntyvät kiinteät reaktiotuotteet, jäteveden 
käsittelystä syntyvä liete, käytetyt 
katalyytit ja käytetty aktiivihiili mukaan 
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luettuina), joka syntyy 
jätteenpolttolaitoksessa tai jätettä 
käyttävässä rinnakkaispolttolaitoksessa;

Or. en

Perustelu

Jätepuitedirektiiviin (5 artikla) sisältyvän sivutuotteiden uuden määritelmän johdosta pohja-
tai lentotuhka voitaisiin katsoa sivutuotteeksi eikä enää jätteeksi, mistä syntyisi ongelmia 
eräissä jäsenvaltioissa ja mikä lisäisi ympäristö- ja terveysriskejä. Siksi pohjatuhka ja kuona, 
lento- ja kattilatuhka ja kaasun käsittelystä syntyvät kiinteät reaktiotuotteet on mainittava 
nimenomaisesti.

Tarkistus 112
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 31 kohta

Komission teksti Tarkistus

(31) ”orgaanisella yhdisteellä” yhdistettä, 
joka sisältää alkuaineista ainakin hiiltä ja 
yhtä tai useampaa seuraavista: vety, 
halogeeni, happi, rikki, fosfori, pii tai 
typpi, lukuun ottamatta hiilen oksideja ja 
epäorgaanisia karbonaatteja ja 
bikarbonaatteja,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä orgaanisen yhdisteen määritelmä on otettu liuotinpäästödirektiivin 1999/13/EY 52 
artiklasta.  Sitä ei pitäisi yleistää koskemaan koko IPPC-direktiiviä (3 artikla), sillä sitä 
sovelletaan vain liuottimiin ja se aiheuttaisi sekaannuksia IPPC:n yhteydessä. Esitetty 
höyrynpaineraja ei vastaa muihin IPPC-laitoksiin sovellettavia höyrynpainerajoja. Siksi 
määritelmä olisi sisällytettävä 52 artiklaan, jolloin se kattaisi V luvun soveltamisalaan 
kuuluvat laitokset.



PE412.169v02-00 38/76 AM\746405FI.doc

FI

Tarkistus 113
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 32 kohta

Komission teksti Tarkistus

(32) “haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä” 
orgaanista yhdistettä sekä kreosoottien 
osaa , jonka höyrynpaine 293,15 K:n 
lämpötilassa on vähintään 0,01 kPa tai 
jolla on vastaava haihtuvuus tietyissä 
käyttöolosuhteissa. ;

Poistetaan. 

Or. en

Perustelu

Tämä orgaanisen yhdisteen määritelmä on otettu liuotinpäästödirektiivin 1999/13/EY 52 
artiklasta.  Sitä ei pitäisi yleistää koskemaan koko IPPC-direktiiviä (3 artikla), sillä sitä 
sovelletaan vain liuottimiin ja se aiheuttaisi sekaannuksia IPPC:n yhteydessä. Esitetty 
höyrynpaineraja ei vastaa muihin IPPC-laitoksiin sovellettavia höyrynpainerajoja. Siksi 
määritelmä olisi sisällytettävä 52 artiklaan, jolloin se kattaisi V luvun soveltamisalaan 
kuuluvat laitokset.

Tarkistus 114
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 33 kohta

Komission teksti Tarkistus

(33) “orgaanisella liuottimella” mitä 
hyvänsä haihtuvaa orgaanista yhdistettä, 
jota käytetään mihin tahansa seuraavista: 

Poistetaan.

(a) sellaisenaan tai yhdessä muiden 
aineiden kanssa ilman, että siinä 
tapahtuu kemiallisia muutoksia, raaka-
aineiden, tuotteiden tai jäteaineiden 
liuottamiseen;
(b) puhdistusaineena epäpuhtauksien 
liuottamiseen; 
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(c) liuotteena,
(d) dispergointiväliaineena;
(e) viskositeetin säätäjänä;
(f) pintajännityksen poistajana;
(g) pehmittimenä;
(h) säilöntäaineena;

Or. en

Perustelu

Tämä orgaanisen yhdisteen määritelmä on otettu liuotinpäästödirektiivin 1999/13/EY 52 
artiklasta.  Sitä ei pitäisi yleistää koskemaan koko IPPC-direktiiviä (3 artikla), sillä sitä 
sovelletaan vain liuottimiin ja se aiheuttaisi sekaannuksia IPPC:n yhteydessä. Esitetty 
höyrynpaineraja ei vastaa muihin IPPC-laitoksiin sovellettavia höyrynpainerajoja. Siksi 
määritelmä olisi sisällytettävä 52 artiklaan, jolloin se kattaisi V luvun soveltamisalaan 
kuuluvat laitokset.

Tarkistus 115
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 34 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) "parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvillä päästötasoilla" 
parhaita käytettävissä olevia tekniikkoja
koskevissa vertailuasiakirjoissa 
kuvattujen parhaiden käytettävissä 
olevien tekniikkojen soveltamisella 
tavanomaisissa toimintaolosuhteissa 
saavutettuja päästötasoja, jotka on 
ilmaistu tietyn ajanjakson keskiarvoina; 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvät päästötasot ovat 
asianmukainen vertailukohta, jonka 
avulla voidaan määritellä luvassa 
mainitut päästöraja-arvot, ja ne eroavat 
päästöraja-arvoista, koska päästöraja-
arvoissa on otettava huomioon myös 
seurantaa ja lupaehtojen noudattamista 
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koskevat vaatimukset sekä kunkin 
laitoksen tekniset erityispiirteet, 
maantieteellinen sijainti ja paikalliset 
ympäristöolosuhteet;  

Or. en

Perustelu

Komission uudelleenlaadintaehdotuksen keskeiset uudet säännökset koskevat parhaaseen 
käytettävissä olevaan tekniikkaan liittyviä päästötasoja.   On tehtävä selväksi, että kyseiset 
päästötasot ja päästöraja-arvot ovat kaksi eri asiaa. Komission ehdotuksessa on määritelmä 
vain päästöraja-arvoille. Oikeudellisen selkeyden vuoksi tarvitaan parhaaseen käytettävissä 
olevaan tekniikkaan liittyvien päästötasojen määritelmä.  Määritelmä noudattelee komission 
julkaisemien BREF-asiakirjojen henkeä.

Tarkistus 116
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 34 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) "yleisesti sitovilla säännöillä" 
ympäristölaeissa, asetuksissa tai 
hallinnollisissa määräyksissä 
alakohtaisesti tai laajemmin määriteltyjä 
raja-arvoja tai muita ehtoja, jotka on 
tarkoitettu käytettäviksi suoraan 
lupaehtojen asettamisessa. 

Or. en

Perustelu

Tarvitaan selkeämpi määritelmä yleisesti sitoville säännöille. 
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Tarkistus 117
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 34 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(34 a) "hätätarkoituksessa käytettävillä 
laitoksilla" laitoksia, joiden avulla 
varmistetaan kaikissa olosuhteissa 
päälaitteistojen ja liitännäispalvelujen 
toiminta, turvalaitteistojen hallinta ja 
laitosten, erityisesti vesivoimalaitosten, 
uudelleenkäynnistys myös 
sähkökatkoksen yhteydessä tai ulkoisen 
sähköverkon puuttuessa.   

Or. en

Perustelu

Tarvitaan uusi määritelmä selventämään poikkeusta, jota on esitetty 4 artiklaan tehdyssä 
tarkistuksessa (hätätarkoituksessa käytettäviä laitteistoja koskeva poikkeus direktiivin 
säännösten soveltamisesta).

Tarkistus 118
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lupa voi koskea kahta tai useampaa 
laitosta tai laitoksen osaa, jotka sijaitsevat 
samassa paikassa tai eri paikoissa. 

2. Lupa voi koskea kahta tai useampaa 
laitosta tai laitoksen osaa, jotka sijaitsevat 
samassa paikassa tai eri paikoissa. 
Lupa voi koskea yhtä tai useampaa 
toiminnallisesti yhteen kytkettyä laitosta 
tai laitoksen osaa, jotka sijaitsevat eri 
paikoissa, tai toiminnallisesti yhteen 
kytkettyjä laitoksia tai niiden osia, jotka 
sijaitsevat samassa paikassa ja joita 
käyttävät eri toiminnanharjoittajat. 

Jos luvan soveltamisalaan kuuluu kaksi tai Jos luvan soveltamisalaan kuuluu kaksi tai 
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useampia laitoksia, kunkin laitoksen on 
noudatettava tämän direktiivin 
vaatimuksia. 

useampia laitoksia, kunkin laitoksen on 
noudatettava tämän direktiivin 
vaatimuksia. 

Jos samassa paikassa sijaitsevia eri 
laitoksia tai laitosten eri osia käyttää 
useampi toiminnanharjoittaja, luvassa 
voidaan vahvistaa kyseisille 
toiminnanharjoittajille yhteisiä ehtoja ja 
sääntöjä.

Or. it

Perustelu

Lisäykset antavat jäsenvaltioille mahdollisuuden myöntää lupia, jotka koskevat laitostyyppejä 
ja/tai niiden sijaintipaikkoja ja useampaa toiminnanharjoittajaa. Näin voidaan arvioida 
sijaintipaikan tai laitoksen kokonaisvaikutuksia ja vahvistaa toiminnanharjoittajille yhteisiä 
sääntöjä ja ottaa huomioon mahdollisesti syntyvät kumulatiiviset vaikutukset ja/tai 
dominoefektit.

Tarkistus 119
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lupa voi koskea kahta tai useampaa 
laitosta tai laitoksen osaa, jotka sijaitsevat 
samassa paikassa tai eri paikoissa.

2. Lupa voi koskea kahta tai useampaa 
laitosta tai laitoksen osaa, jotka sijaitsevat 
samassa paikassa.

Or. nl

Perustelu

Määritteen "eri paikoissa" lisäämisellä ei edistetä lainsäädännön yksinkertaistamista. Sillä 
vaikeutetaan sekä viranomaistarkastusten että ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä. 
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Tarkistus 120
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos luvan soveltamisalaan kuuluu kaksi tai 
useampia laitoksia, kunkin laitoksen on 
noudatettava tämän direktiivin 
vaatimuksia.

Jos luvan soveltamisalaan kuuluu kaksi tai 
useampia laitoksia, kunkin laitoksen 
erikseen on noudatettava tämän direktiivin 
vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 121
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Tämän direktiivin mukaisia 
velvoitteita ei sovelleta tämän direktiiviin 
3 artiklan 35 kohdassa tarkoitettuihin 
hätätarkoituksessa käytettäviin laitoksiin 
kaasukäyttöiset laitokset ja nestemäisiä 
polttoaineita käyttävät laitokset mukaan 
lukien.

Or. en

Perustelu

Hätätarkoituksessa käytettävät laitteistot (joita on asennettu sekä suuriin polttolaitoksiin että 
vesivoimaloihin) jätetään tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, koska niiden 
rajallisella toiminnalla ei ole merkittävää vaikutusta päästötasoihin. Lisäksi tämä säännös 
auttaisi vähentämään tarpeetonta hallinnollista taakkaa sellaisten vesivoimaloiden osalta, 
joihin tämän direktiivin velvoitteita ei sovelleta.
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Tarkistus 122
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

5 artikla Poistetaan.
Toiminnanharjoittaja

Kaksi tai useampi luonnollinen tai 
oikeushenkilö voi toimia laitoksen tai 
polttolaitoksen, jätteenpolttolaitoksen tai 
jätettä käyttävän 
rinnakkaispolttolaitoksen 
toiminnanharjoittajana yhdessä, tai 
toimia laitoksen tai polttolaitoksen eri 
osien toiminnanharjoittajina. 

Or. nl

Perustelu

Vrt. 3 artiklan 10 kohtaan esitetty tarkistus. Tekstin selventämiseksi 5 artikla on sisällytetty 
toiminnanharjoittajan määritelmään 3 artiklan 10 kohdassa. 

Tarkistus 123
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltainen viranomainen myöntää 
luvan, jos  laitos vastaa tässä direktiivissä 
säädettyjä vaatimuksia.

1. Tämän rajoittamatta muita yksittäisten 
valtioiden tai yhteisön säännöksistä 
johtuvia vaatimuksia toimivaltainen 
viranomainen myöntää luvan, jonka ehdot 
takaavat, että laitos vastaa tässä 
direktiivissä säädettyjä vaatimuksia.

Or. de
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Perustelu

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.

Tarkistus 124
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

1. Jäsenvaltiot toteuttavat tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että:

(1) toiminnanharjoittaja laatii 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
kertomuksen lupaehtojen noudattamisesta 
vähintään kerran vuodessa;

a. toiminnanharjoittajat, jotka välittävät 
tietoja epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevan eurooppalaisen rekisterin 
perustamisesta 18 tammikuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 166/2006 
mukaisesti, esittävät toimivaltaiselle 
viranomaiselle lupaehtojen täyttämistä 
koskevan kertomuksen vähintään kolmen 
vuoden välein;
b. toiminnanharjoittajat, jotka eivät välitä 
tietoja epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja 
koskevan eurooppalaisen rekisterin 
perustamisesta 18 tammikuuta 2006 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 166/2006 
mukaisesti, esittävät pyynnöstä 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
lupaehtojen täyttämistä koskevan 
kertomuksen;

(2) toiminnanharjoittaja tiedottaa c. toiminnanharjoittaja tiedottaa 
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toimivaltaiselle viranomaiselle 
pienimmällä mahdollisella viiveellä 
kaikista tapahtumista tai onnettomuuksista, 
joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

toimivaltaiselle viranomaiselle 
pienimmällä mahdollisella viiveellä 
kaikista tapahtumista tai onnettomuuksista, 
joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

__________
1EUVL L 33, 4.02.2006, s. 1–17

Or. en

Perustelu

Ehdotetulla velvoitteella, joka liittyy ehtojen täyttämistä koskevan kertomuksen esittämiseen, 
olisi kohtuuton vaikutus hallinnolliseen ja sääntelylliseen taakkaan. Taakka voitaisiin helposti 
vähentää ottamalla käyttöön riskiin perustuva vaatimus. Pakollinen raportointi voitaisiin 
esimerkiksi rajoittaa toiminnanharjoittajiin, joilla on raportointivelvoite myös 
epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamista 
koskevan asetuksen mukaisesti. Näin painopiste olisi suurimmissa päästöjen aiheuttajissa. 
Muita mahdollisuuksia ovat kertomusten harventaminen ja tieto- ja viestintätekniikkaan 
perustuvien raportointivälineiden kehittämisen ja käytön edistäminen.

Tarkistus 125
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus direktiiviksi
 8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) toiminnanharjoittaja laatii 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
kertomuksen lupaehtojen noudattamisesta 
vähintään kerran vuodessa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lupiin tulisi liittyä lupaehtojen täyttäminen. Ei ole tarpeen laatia asiasta kertomusta. 



AM\746405FI.doc 47/76 PE412.169v02-00

FI

Tarkistus 126
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) toiminnanharjoittaja laatii 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
kertomuksen lupaehtojen noudattamisesta 
vähintään kerran vuodessa;

(1) toiminnanharjoittaja laatii 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
kertomuksen lupaehtojen noudattamisesta 
vähintään kerran vuodessa; viiden vuoden 
kuluttua kertomuksen kautta voidaan 
pidentää 24 kuukauteen, jos laitos on 
täyttänyt lupaehdot kunakin vuonna;

Or. en

Perustelu

Kertomusta koskevia vaatimuksia voitaisiin lieventää joissakin tapauksissa byrokratian 
vähentämiseksi. 

Tarkistus 127
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) toiminnanharjoittaja laatii 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
kertomuksen lupaehtojen noudattamisesta 
vähintään kerran vuodessa;

(1) toiminnanharjoittaja laatii 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
kertomuksen lupaehtojen noudattamisesta 
vähintään kolmen vuoden välein; III 
luvussa tarkoitettujen polttolaitosten 
osalta, joiden mitattu lämpöarvo on 
suurempi tai yhtä suuri kuin 50 MW, ja 
IV luvussa tarkoitettujen laitosten osalta 
noudattamista koskeva kertomus on 
esitettävä vuosittain;
ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
jätteenpolttolaitoksiin eikä jätettä 
käyttäviin rinnakkaispolttolaitoksiin, 
joiden nimelliskapasiteetti on pienempi 
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kuin kaksi tonnia tunnissa. 

Or. en

Perustelu

Kertomuksen laatimisaikataulua pidennetään kolmeen vuoteen lukuun ottamatta suuria 
polttolaitoksia ja jätettä käyttäviä rinnakkaispolttolaitoksia. Direktiivin 2000/76/EY nykyinen 
12 artiklan 2 kohta ei edellytä vuosittaista kertomusta sellaisten polttolaitosten 
toiminnanharjoittajilta, joiden nimelliskapasiteetti on pienempi kuin kaksi tonnia tunnissa. 
Pienissä laitoksissa, joita käyttävät usein pienet ja keskisuuret yritykset, 8 artiklan mukainen 
vuosittaisen kertomuksen vaatimus on suhteeton. Aiemmin mainittu poikkeus on säilytettävä.

Tarkistus 128
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

(1) toiminnanharjoittaja laatii 
toimivaltaiselle viranomaiselle
kertomuksen lupaehtojen noudattamisesta 
vähintään kerran vuodessa;

(1) toiminnanharjoittaja laatii kertomuksen 
lupaehtojen noudattamisesta vähintään 
kerran vuodessa ja asettaa sen 
toimivaltaisen viranomaisen saataville;

Or. nl

Perustelu

Direktiivin tarkistamisen yhtenä tarkoituksena on keventää jäsenvaltioiden ja yritysten 
hallinnollista kuormitusta. Tältä kannalta vaikuttaisi riittävältä, että kertomus on 
käytettävissä.  

Tarkistus 129
Anne Laperrouze

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) toiminnanharjoittaja laatii (1) toiminnanharjoittaja laatii 



AM\746405FI.doc 49/76 PE412.169v02-00

FI

toimivaltaiselle viranomaiselle 
kertomuksen lupaehtojen noudattamisesta 
vähintään kerran vuodessa;

toimivaltaiselle viranomaiselle 
kertomuksen lupaehtojen noudattamisesta 
kymmenen vuoden välein;

Or. fr

Perustelu

Les exploitants mettent en place des mesures d’auto-surveillance et font l’objet d’inspections 
régulières. Les bilans décennaux en France sont apparus comme des outils utiles pour 
assurer un meilleur pilotage de la performance des installations classées. Il est donc proposé 
de communautariser ce principe. Un rapport annuel apparaît inapproprié, tant pour 
l’exploitant (tâche administrative et coûts élevés), que pour les Etats et leurs administrations 
qui seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner tous les rapports. Il convient donc de 
simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
regulation».

Tarkistus 130
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) toiminnanharjoittaja tiedottaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
pienimmällä mahdollisella viiveellä 
kaikista tapahtumista tai onnettomuuksista, 
joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia.

(2) toiminnanharjoittaja tiedottaa 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
pienimmällä mahdollisella viiveellä 
kaikista tapahtumista tai onnettomuuksista, 
joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia 
tai kansanterveydellisiä vaikutuksia.

Or. pl

Tarkistus 131
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) toiminnanharjoittaja ja toimivaltainen 
viranomainen toteuttavat tarvittavat  

b) toiminnanharjoittaja toteuttaa tarvittavat  
toimenpiteet varmistaakseen, että toiminta 
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toimenpiteet varmistaakseen, että toiminta 
saatetaan säännösten mukaiseksi 
mahdollisimman pian.

saatetaan säännösten mukaiseksi 
mahdollisimman pian.

Or. nl

Perustelu

On syytä tehdä selvä ero toiminnanharjoittajan ja toimivaltaisen viranomaisen vastuiden 
välille. Ei voi olla tarkoituksenmukaista rinnastaa toimivaltaista viranomaista ja 
toiminnanharjoittajaa. 

Tarkistus 132
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Kasvihuonekaasujen päästöt

1. Jos laitoksen kasvihuonekaasupäästöt 
nimetään direktiivin 2003/87/EY liitteessä 
I kyseisessä laitoksessa harjoitettavaan 
toimintaan liittyviksi, luvassa ei saa 
asettaa kyseisen kaasun suoralle päästölle 
raja-arvoa, ellei ole tarpeen varmistaa, 
että merkittävää paikallista pilaantumista 
ei aiheudu. 
2. Jäsenvaltiot voivat päättää direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I lueteltujen 
toimintojen osalta, että 
energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia 
ei määrätä koskemaan polttolaitoksia tai 
muita laitoksia, joista aiheutuu 
hiilidioksidipäästöjä paikalla.
3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tarvittaessa muutettava lupaa. 
4. Edellä olevaa 1–3 alakohtaa ei sovelleta 
laitoksiin, jotka on jätetty väliaikaisesti 
yhteisön kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
ulkopuolelle direktiivin 2003/87/EY 
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27 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivin tulisi sisältää suuria polttolaitoksia koskevia hiilidioksidin kynnysarvoja.

Tarkistus 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

10 artikla Poistetaan.
Kasvihuonekaasujen päästöt

1. Jos laitoksen kasvihuonekaasupäästöt 
nimetään direktiivin 2003/87/EY liitteessä 
I kyseisessä laitoksessa harjoitettavaan 
toimintaan liittyviksi, luvassa ei saa 
asettaa kyseisen kaasun suoralle päästölle 
raja-arvoa, ellei ole tarpeen varmistaa, 
että merkittävää paikallista pilaantumista 
ei aiheudu. 
2. Jäsenvaltiot voivat päättää direktiivin 
2003/87/EY liitteessä I lueteltujen 
toimintojen osalta, että 
energiatehokkuuteen liittyviä vaatimuksia 
ei määrätä koskemaan polttolaitoksia tai 
muita laitoksia, joista aiheutuu 
hiilidioksidipäästöjä paikalla.
3. Toimivaltaisten viranomaisten on 
tarvittaessa muutettava lupaa. 
4. Edellä olevaa 1–3 alakohtaa ei sovelleta 
laitoksiin, jotka on jätetty väliaikaisesti 
yhteisön kasvihuonekaasujen 
päästöoikeuksien kaupan järjestelmän 
ulkopuolelle direktiivin 2003/87/EY 
27 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Suuren polttolaitokset aiheuttavat paljon hiilidioksidipäästöjä ja edistävät näin 
ilmastonmuutosta.  Päästökauppajärjestelmä tarjoaa erittäin hyödyllisen kehyksen 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle koko taloudessa, mutta se ei anna riittävän vahvaa 
hintasignaalia, jonka avulla voitaisiin estää uudet ja erittäin suuret yksittäiset hiilidioksidin 
pistekuormituslähteet.  Siksi pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämistä 
koskevaan direktiiviin on otettava mukaan säännöksiä, jotka edellyttävät ilmaan päätyvien 
hiilidioksidipäästöjen raja-arvoja uusilla suurille laitoksille. 

Tarkistus 134
Johannes Blokland

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Päästökauppajärjestelmät

1. Kautena, joka edeltää muiden aineiden 
kuin kasvihuonekaasujen päästökauppaa 
koskevien yhteisön sääntöjen 
hyväksymistä, jäsenvaltiot voivat valita 
kansallisiin sääntöihin perustuvan 
päästökaupan vaihtoehtona päästörajojen 
sisällyttämiselle lupiin seuraavin ehdoin:
a. kyseisiä aineita säännellään 
kansallisista päästörajoista annetulla 
direktiivillä 2001/811;
b. noudatetaan tämän direktiivin 19 
artiklaa;
c. noudatetaan III–VI luvun 
erityissäännöksiä.
2. Jäsenvaltioiden on annettava 
komissiolle tiedot 1 kohdan mukaisesti 
hyväksytyistä päästökauppaa koskevista 
kansallisista säännöistä.
_______
1EYVL L 309, 27.11.2001, s. 22–30.

Or. en
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Perustelu

Tuetaan komission aloitetta, joka koskee unionin sääntöjä muiden aineiden kuin 
kasvihuonekaasujen päästökaupalle. Aloitetta tulisi toteuttaa niin, että päästökauppaa 
koskevat unionin säännöt tulisivat voimaan samanaikaisesti IPPC-direktiivin kanssa. Jos 
tämä ei ole mahdollista, tällainen säännös voi sisältyä IPPC-direktiiviin. Nykyiset kansalliset 
päästökauppajärjestelmät voivat jatkua sen jälkeen pilotti- tai koepohjalta kaudella, jonka 
aikana siirrytään päästökauppaa koskeviin unionin sääntöihin muiden aineiden kuin 
kasvihuonekaasujen osalta.. 

Tarkistus 135
Amalia Sartori

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

(2) käytetään  parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa;

(2) päästötasot vastaavat tasoja, jotka 
voidaan saavuttaa soveltamalla parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa;

Or. en

Perustelu

Vaikkei sitä niin esitetäkään, 12 artiklan 2 kohta merkitsee huomattavaa muutosta verrattuna 
direktiiviin 96/61/EY, joka ei sinänsä edellytä parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
käyttämistä. Uuden version teksti on ristiriidassa 16 artiklan 2 kohdan kanssa, jonka mukaan 
"päästöjen raja-arvot perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tekniikkaan tekemättä 
minkään menetelmän tai erityistekniikan käyttöä pakolliseksi".

Tarkistus 136
Vittorio Prodi

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

(8) tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään 
toiminnan lopullisen päättymisen jälkeen, 
jotta pilaantumisvaara vältettäisiin ja 
tuotantoalue saatettaisiin 23 artiklan 2 ja 3 

(8) tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään 
toiminnan lopullisen päättymisen jälkeen ei 
ainoastaan pilaantumisvaaran 
välttämiseksi, vaan myös tuotantoalueen 
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kohdan mukaisesti määriteltyyn tilaan. saattamiseksi 23 artiklan 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti määriteltyyn tyydyttävään 
tilaan.

Or. en

Tarkistus 137
Urszula Krupa

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tiedot laitoksen sijaintipaikan 
olosuhteista

(d) tiedot laitoksen sijaintipaikan 
ympäristötekijöistä

Or. pl

Perustelu

Tarkoituksena on spesifioida kyseiset olosuhteet. Sijaintipaikan arvioinnissa on arvioitava 
yksittäisiä ympäristötekijöitä, kuten vesi, ilma, maaperä, kallioperä jne.

Tarkistus 138
Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tarvittaessa perusviivaraportti, Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vain suurilta laitoksilta on edellytettävä perusviivaraporttia.
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Tarkistus 139
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tarvittaessa perusviivaraportti, (e) kertomus laitoksen sijaintipaikan 
olosuhteista ja perusviivaraportti, joka 
sisältää kvantitatiiviset tiedot maaperän 
tilasta ja sen biologisesta 
monimuotoisuudesta sekä pohjavedestä;

Or. en

Tarkistus 140
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) tarvittaessa perusviivaraportti, (e) kertomus laitoksen sijaintipaikan 
olosuhteista ja perusviivaraportti, joka 
sisältää kvantitatiiviset tiedot maaperän 
tilasta ja sen biologisesta 
monimuotoisuudesta sekä pohjavedestä;

Or. en

Perustelu

Perusviivaraportti on olennainen tekijä, jonka avulla IPPC-direktiivi saadaan toimimaan 
yhdessä muun ympäristöpolitiikan kanssa.  Maaperän biologinen monimuotoisuus on tehokas 
maaperän terveyden osoitin ja laatutekijä, joka antaa hyvän pohjan ennallistamiselle ja 
toiminnanharjoittajan velvoitteen arvioimiselle saastuttaja maksaa -periaatteen mukaisesti. 
Ehdotettu perusviivaraportti on välttämätön tekijä.
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Tarkistus 141
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) laitoksessa käytettävien vaarallisten 
aineiden tai valmisteiden määrät 
27 heinäkuuta 1967 annetun neuvoston 
direktiivin 67/548/EY määritelmän 
mukaisesti,

Or. en

Perustelu

Luvan tulisi käsittää luettelo vaarallisista aineista, joita asianomaisessa laitoksessa 
käytetään, millä parannettaisiin näiden aineiden käytön avoimuutta ja luotaisiin 
asianmukainen perusta lupaehtojen määrittämiselle.

Tarkistus 142
Robert Sturdy

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti Tarkistus

(h) tiedot toimenpiteistä laitoksen jätteiden 
synnyn ehkäisemiseksi ja jätteiden 
hyödyntämiseksi,

(h) tarvittaessa tiedot toimenpiteistä 
laitoksen jätteiden synnyn ehkäisemiseksi 
ja jätteiden hyödyntämiseksi;

Or. en

Perustelu

On kyseenalaista, ovatko nämä toimet täysin tarpeellisia kaikkien laitosten osalta, 
esimerkkinä polttolaitokset, joiden lämpöteho on 20–50 MW (jos ne sisällytetään 
uudelleenlaaditun direktiivin soveltamisalaan). Suurimpana näitä laitoksia koskevana 
huolenaiheena on ilmaan joutuvien päästöjen vaikutus, ja integroitu lähestymistapa, jonka 
avulla otetaan mukaan toimia maahan ja vesiin joutuvien päästöjen (eli jätteiden vaikutusten) 
estämiseksi ja valvomiseksi, on mielestämme tarpeeton.
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Tarkistus 143 a
Riitta Myller

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(j a) tiedot toiminnan vertaamisesta 
vastaavaan parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevaan asiakirjaan,

Or. fi

Perustelu

Tällainen vertailu edesauttaisi parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista tekemällä siitä 
julkista.

Tarkistus 143 b
Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lupahakemuksessa on myös oltava 
käytännönläheinen tiivistelmä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
tiedoista.

Lupahakemuksessa on myös oltava 
käytännönläheinen tiivistelmä 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
tiedoista ja tarvittaessa perusviivaraportti.

Or. en

Perustelu

Perusviivaraporttia on vaadittava vain suurilta laitoksilta.
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Tarkistus 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevat vertailuasiakirjat

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevat vertailuasiakirjat ja 

vähimmäisvaatimukset

Or. en

Perustelu

Vähimmäisvaatimusten asettaminen tai eurooppalainen turvaverkko toteutettaisiin 
komitologian avulla, mutta järjestelmällä sidosryhmien osallistuminen ennen 
komiteologiamenettelyä (komitologia ja tekniset asiantuntijat). Eurooppalainen turvaverkko 
perustuisi uuteen tai ajantasaistettuun parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevaan 
vertailuasiakirjaan, ja se sitä tulisi käyttää "tarvittaessa".  Tämä johtuu siitä, että tietyt 
teolliset prosessit ovat lähes aina erilaisia samaakin ainetta tai aineryhmää käytettäessä; 
joissakin tapauksissa voi olla niin, että eurooppalainen päästöjen raja-arvo määritetään 
valmistusprosessille/tekniikalle, jota käytetään vain yhdessä laitoksessa.

Tarkistus 145
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevat vertailuasiakirjat

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevat vertailuasiakirjat ja 

vähimmäisvaatimukset

Or. de
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Tarkistus 146
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevat vertailuasiakirjat

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevat vertailuasiakirjat ja tietojen 

vaihto

Or. en

Perustelu

14 ja 29 artiklan sulauttaminen ja mukauttaminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan taata 
BREF-asiakirjojen kehittäminen ja hyväksyminen.  

Tarkistus 147
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevat vertailuasiakirjat

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevat vertailuasiakirjat ja tietojen 

vaihto

Or. en

Perustelu

Poistetaan 29 artikla ja siirretään se tähän lainsäädäntöluonnoksen parantamiseksi. 

Esitetään seuraavat seikat, jotta voidaan taata BREF-asiakirjojen valmisteluprosessin 
asianmukainen toiminta sekä BREF-asiakirjojen laaja käyttö:

– entistä tasapainoisemman edustuksen turvaamiseksi prosessissa laitteiden toimittajat ovat 
edustettuina entistä paremmin;

– nykyisen tietojenvaihtofoorumin rooli on määriteltävä;
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– komission tulisi kehittää ohjeita, jotta voitaisiin parantaa tietojen keräämistä sidosryhmiltä;

– BREF-asiakirjojen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat luvut olisi käännettävä 
tehokkaamman käytön takaamiseksi.

Tarkistus 148
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 29 artiklassa 
tarkoitettuun tietojenvaihdon tuloksiin 
perustuvia parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja.

1. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
29 artiklassa tarkoitetun tietojenvaihdon 
perusteella erityisesti selostettava parhaat 
käytettävissä olevat tekniikat, niihin 
liittyvät päästö- ja kulutustasot ja päästöjen 
tarkkailu, alueen ennallistaminen laitoksen 
toiminnan lakkauttamisen jälkeen ja uudet 
tekniikat ottaen erityisesti huomioon 
liitteessä III luetellut perusteet. Komissio 
varmistaa, että parasta käytettävissä
olevaa tekniikkaa koskevat 
vertailuasiakirjat tarkistetaan ja 
tarvittaessa ajantasaistetaan 29 artiklan 
mukaisen tietojen vaihdon yhteydessä.

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot 
ja päästöjen tarkkailu, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu sekä alueen 
ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen 
erityisesti huomioon liitteessä III luetellut 
perusteet. Komissio tarkastelee uudelleen 
ja päivittää parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja 
tarvittaessa.

1 a. Sanotun rajoittamatta 1 b kohdassa  
tarkoitettujen sääntöjen soveltamista 
komissio vahvistaa tietojenvaihdon 
päättymisen jälkeen 1 kohdan mukaisesti 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevan vertailuasiakirjan perusteella 
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päästöjä rajoittavat toimet (päästöraja-
arvot, vastaavat parametrit tai tekniset 
toimenpiteet) sekä valvontaa ja sääntöjen 
noudattamista koskevat vaatimukset, joita 
sovelletaan vähimmäisvaatimuksina 
kuhunkin toimintaan.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
1 b. Komissio mukauttaa V, VI, VII ja 
VIII liitettä määrittämällä päästöjä 
rajoittavia toimia 
vähimmäisvaatimuksiksi kulloistenkin 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevien vertailuasiakirjojen pohjalta.
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
täydentämällä, päätetään 69 artiklan 2 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
1 c. Ennen 69 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua/tarkoitetun ?? komitean 
päätöstä 1 a ja 1 b kohdan mukaisista 
toimista komissio järjestää asianomaisen 
teollisuuden ja kansalaisjärjestöjen 
kuulemisen ja kertoo kuulemisen 
tuloksesta ja sen ottamisesta huomioon.
Kun komissio on 69 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti toimittanut komitealle 
ehdotuksen 1 a ja 1 b kohdan mukaisesti 
toteutettavista toimista ja kun lausunnon 
antamisen määräaika on päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan 2 kohdan 2 
virkkeen mukaisesti vahvistettu, komissio 
julkaisee parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan.

Or. de
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Perustelu

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen laatimiseen liittyvä 
tietojenvaihto (Sevillan prosessi) on säilytettävä. Komissio ehdottaa kuitenkin että johdetaan 
sitovia päästöraja-arvoja parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevista 
vertailuasiakirjoista, mikä heikentäisi teollisuuden halukkuutta osallista prosessiin. Sellaisten 
raja-arvojen vahvistaminen, jotka "eurooppalaisena turvaverkkona" eivät missään 
tapauksessa saisi ylittyä missään laitoksessa, siirretään siksi komitologiamenettelyyn, jonka 
yhteydessä kuullaan sidosryhmiä.

Tarkistus 149
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 29 artiklassa 
tarkoitettuun tietojenvaihdon tuloksiin 
perustuvia parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja.

1. Komissio järjestää tietojenvaihdon
komission, jäsenvaltioiden sekä 
asianomaisten teollisuudenalojen ja 
ympäristönsuojelualan 
kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta voidaan 
luoda parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja ja 
päivittää niitä asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

14 ja 29 artiklan sulauttaminen ja mukauttaminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan taata 
BREF-asiakirjojen kehittäminen ja hyväksyminen.  

Tarkistus 150
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 29 artiklassa 
tarkoitettuun tietojenvaihdon tuloksiin 

1. Komissio järjestää tietojenvaihdon
jäsenvaltioiden, asianomaisten 
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perustuvia parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja.

teollisuudenalojen, joita edustavat 
tasapainoisessa suhteessa 
teollisuusjärjestelmien toimittajat ja 
toiminnanharjoittajat, sekä 
ympäristönsuojelualalla toimivien 
kansalaisjärjestöjen kanssa seuraavista 
aiheista: 
(a) laitosten ympäristönsuojelun tasosta 
päästöjen, pilaantumisen kulutuksen ja 
raaka-aineiden luonteen, energian käytön 
tai jätteen muodostumisen osalta;
(b) parhaasta käytettävissä olevasta 
käytetystä tekniikasta, siihen liittyvästä 
valvonnasta ja näiden kehityksestä.
Komissio perustaa 
tietojenvaihtofoorumin, joka koostuu 
jäsenvaltioista, asianomaisten 
teollisuudenalojen sekä 
kansalaisjärjestöjen edustajista ja joka 
käsittelee edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
tietojenvaihdon järjestämistä.
Komissio antaa ohjeita tietojen vaihdosta 
ja keräämisestä sekä parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevien 
vertailuasiakirjojen sisällön 
määrittämisestä. Komissio julkaisee
arviointikertomuksen. Kertomus on 
saatavissa Internetissä.
1 a. Komissio ottaa huomioon 
tiedonvaihtofoorumin esittämän 
lausunnon ja hyväksyy uusia ja 
ajantasaistettuja parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevia 
vertailuasiakirjoja edellä 1 kohdassa 
tarkoitetun tietojenvaihdon tulosten 
perusteella.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 29 artikla ja siirretään se tähän lainsäädäntöluonnoksen parantamiseksi. 

Esitetään seuraavat seikat, jotta voidaan taata BREF-asiakirjojen valmisteluprosessin 
asianmukainen toiminta sekä BREF-asiakirjojen laaja käyttö:
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– entistä tasapainoisemman edustuksen turvaamiseksi prosessissa laitteiden toimittajat ovat 
edustettuina entistä paremmin;

– nykyisen tietojenvaihtofoorumin rooli on määriteltävä;

– komission tulisi kehittää ohjeita, jotta voitaisiin parantaa tietojen keräämistä sidosryhmiltä;

– BREF-asiakirjojen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat luvut olisi käännettävä 
tehokkaamman käytön takaamiseksi.

Tarkistus 151
Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 29 artiklassa 
tarkoitettuun tietojenvaihdon tuloksiin 
perustuvia parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja.

1. Sidosryhmien säännöllisen kuulemisen 
jälkeen komissio hyväksyy 29 artiklassa 
tarkoitettuun tietojenvaihdon tuloksiin 
perustuvia parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja.

Or. en

Perustelu

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen laatimiseen liittyvä 
tietojenvaihto (Sevillan prosessi) on säilytettävä ennallaan.

Tarkistus 152
Caroline Jackson

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 29 artiklassa 
tarkoitettuun tietojenvaihdon tuloksiin 
perustuvia parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja.

1. 29 artiklassa tarkoitetun tietojenvaihdon 
tulosten perusteella.
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Or. en

Perustelu

Sevillan prosessi on säilytettävä ennallaan. IPPC-direktiivin tavoite on ympäristön 
suojeleminen. Euroopan turvaverkko voi olla hyödyllinen, sillä sen avulla pyritään 
määrittämään kaikissa EU:n jäsenvaltioissa yhtenäinen kehys. Tämä voisi käsittää unionin 
tasolla kehitettävän vuotojen havaitsemis- ja korjaamisohjelman. Komission ei aina pidä 
määrittää päästöjen raja-arvoja, koska joillakin teollisuudenaloilla kaikki valmistusprosessit 
ovat erilaisia. Siksi jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisen tulee voida määrittää 
päästöjen raja-arvoja.

Tarkistus 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio hyväksyy 29 artiklassa 
tarkoitettuun tietojenvaihdon tuloksiin 
perustuvia parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja.

1. Komissio hyväksyy 29 artiklassa 
tarkoitetun tietojenvaihdon tuloksiin 
perustuvia parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja. 

Or. en

Perustelu

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 
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Tarkistus 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Sanotun rajoittamatta 4 kohdan ja 
68 artiklan soveltamista komissio voi 
tarvittaessa tehdä uusien tai päivitettyjen 
parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevien vertailuasiakirjojen pohjalta 
ehdotuksia, jotka koskevat päästöjen 
rajoittamista (päästöjen raja-arvot, 
vastaavat parametrit tai tekniset toimet) 
sekä valvonta- ja noudattamisvaatimuksia 
vähimmäisvaatimuksina asianomaiselle 
teolliselle toiminnalle. 
Komissio voi ehdottaa 
vähimmäisvaatimusten asettamista 
tietyille aineille, joiden on todettu 
aiheuttavan EU:n laajuista huolta ja 
joilla on merkitystä asianomaisen 
teollisen toiminnan kannalta.
Näissä vähimmäisvaatimuksissa on 
otettava huomioon koko EU:n 
asianomaisen teollisuuden 
mahdollisuudet täyttää vaatimukset ja 
erityisesti tekniset ominaisuudet sekä 
kokonaisympäristövaikutukset vaikutukset 
ja tarvittaessa on määritettävä tiettyjä 
toimia koskevia siirtymäkausia. 
Tällaisia vähimmäisvaatimuksia koskevat 
ehdotukset on alistettava EU:n laajuiseen 
alakohtaiseen vaikutusten arviointiin 
niin, että tarkastellaan erilaisia tilanteita 
kaikissa jäsenvaltioissa.
Kun komissio tekee 
vähimmäisvaatimuksia koskevia 
ehdotuksia, se kuulee 29 artiklassa 
tarkoitettuun tietojenvaihtoon osallistuvia 
asianomaisia sidosryhmiä. 
Kyseisistä toimenpiteistä, joiden 
tarkoituksena on muuttaa tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä 
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täydentämällä, päätetään 69 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Tarkistus 155
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Tämä tietojenvaihto käsittää ainakin 
tiedot seuraavista seikoista: 
(a) laitosten ympäristönsuojelun tasosta 
päästöjen, pilaantumisen kulutuksen ja 
raaka-aineiden luonteen, energian käytön 
tai jätteen muodostumisen osalta; 
(b) parhaasta käytettävissä olevasta 
käytetystä tekniikasta, siihen liittyvästä 
tarkkailusta ja niiden kehityksestä.
1 b. Parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjat 
laaditaan 1 kohdassa tarkoitetun 
tietojenvaihdon pohjalta, ja niissä 
käsitellään erityisesti III liitteessä 
lueteltuja perusteita, kuvataan parhaat 
käytettävissä olevat tekniikat, niihin 
liittyvät päästötasot ja päästöjen tarkkailu 
ja käsitellään maaperän ja pohjaveden 
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tarkkailua ja seuranta sekä alueen 
ennallistamista ja uutta tekniikkaa. 
1 c. Komissio hyväksyy ja julkistaa uudet 
ja ajantasaistetut parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevat 
vertailuasiakirjat 1 kohdassa tarkoitetun 
tietojenvaihdon tulosten perusteella. 

Or. en

Perustelu

14 ja 29 artiklan sulauttaminen ja mukauttaminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan taata 
BREF-asiakirjojen kehittäminen ja hyväksyminen.  

Tarkistus 156
Frieda Brepoels

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa
koskevissa vertailuasiakirjoissa on
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot 
ja päästöjen tarkkailu, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu sekä alueen
ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen 
erityisesti huomioon liitteessä III luetellut 
perusteet. Komissio tarkastelee uudelleen 
ja päivittää parasta käytettävissä olevaa
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja 
tarvittaessa.

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa
koskevat vertailuasiakirjat laaditaan 
1 kohdassa tarkoitetun tietojenvaihdon 
pohjalta, ja niissä käsitellään erityisesti
III liitteessä lueteltuja perusteita, 
kuvataan parhaat käytettävissä olevat 
tekniikat, niihin liittyvät päästötasot ja 
päästöjen tarkkailu ja käsitellään
maaperän ja pohjaveden tarkkailua ja 
seuranta sekä alueen ennallistamista ja 
uutta tekniikkaa.

2 a. Komissio hyväksyy ja julkistaa uudet 
ja ajantasaistetut parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevat 
vertailuasiakirjat 1 kohdassa tarkoitetun 
tietojenvaihdon tulosten perusteella. 

Or. en
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Perustelu

14 ja 29 artiklan sulauttaminen ja mukauttaminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan taata 
BREF-asiakirjojen kehittäminen ja hyväksyminen.  

Tarkistus 157
Gyula Hegyi

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot 
ja päästöjen tarkkailu, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu sekä alueen 
ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen 
erityisesti huomioon liitteessä III luetellut 
perusteet. Komissio tarkastelee uudelleen 
ja päivittää parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja 
tarvittaessa.

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot 
ja vastaava tarkkailu, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu sekä alueen 
ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen 
erityisesti huomioon liitteessä III luetellut 
perusteet. Komissio tai jäsenvaltiot 
takaavat, että parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen 
luvut, joissa parhaat käytettävissä olevat 
tekniikat määritetään, julkaistaan EU:n 
virallisilla kielillä.

Or. en

Perustelu

Poistetaan 29 artikla ja siirretään se tähän lainsäädäntöluonnoksen parantamiseksi. 

Esitetään seuraavat seikat, jotta voidaan taata BREF-asiakirjojen valmisteluprosessin 
asianmukainen toiminta sekä BREF-asiakirjojen laaja käyttö:

– entistä tasapainoisemman edustuksen turvaamiseksi prosessissa laitteiden toimittajat ovat 
edustettuina entistä paremmin;

– nykyisen tietojenvaihtofoorumin rooli on määriteltävä;

– komission tulisi kehittää ohjeita, jotta voitaisiin parantaa tietojen keräämistä sidosryhmiltä;

– BREF-asiakirjojen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevat luvut olisi käännettävä 
tehokkaamman käytön takaamiseksi.
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Tarkistus 158
Marcello Vernola

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot 
ja päästöjen tarkkailu, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu sekä alueen 
ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen 
erityisesti huomioon liitteessä III luetellut 
perusteet. Komissio tarkastelee uudelleen 
ja päivittää parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja
tarvittaessa.

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot 
ja päästöjen tarkkailu, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu sekä alueen 
ennallistaminen laitoksen toiminnan 
lopullisen päättämisen jälkeen ja uudet 
tekniikat, ottaen erityisesti huomioon 
liitteessä III luetellut perusteet. Komissio 
tarkastelee uudelleen ja päivittää parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevia 
vertailuasiakirjoja vähintään 10 vuoden 
välein.

Or. en

Perustelu

Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevien vertailuasiakirjojen laatimiseen liittyvä 
tietojenvaihto (Sevillan prosessi) on säilytettävä ennallaan.

Tarkistus 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot 
ja päästöjen tarkkailu, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu sekä alueen 

Tällaisissa parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevissa vertailuasiakirjoissa 
on erityisesti selostettava parhaat 
käytettävissä olevat tekniikat, niihin 
liittyvät päästötasot ja päästöjen tarkkailu, 
maaperän ja pohjaveden tarkkailu sekä 
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ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen 
erityisesti huomioon liitteessä III luetellut 
perusteet. Komissio tarkastelee uudelleen 
ja päivittää parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja 
tarvittaessa.

alueen ennallistaminen ja uudet tekniikat, 
ottaen erityisesti huomioon liitteessä III 
luetellut perusteet. Parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevia 
vertailuasiakirjoja tarkastellaan ja 
päivitetään tarvittaessa 29 artiklassa 
tarkoitetun tietojenvaihdon puitteissa.

Or. en

Perustelu

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances; 
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects. 

Tarkistus 160
Caroline Jackson

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot 
ja päästöjen tarkkailu, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu sekä alueen 
ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen 
erityisesti huomioon liitteessä III luetellut 
perusteet. Komissio tarkastelee uudelleen 
ja päivittää parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja 
tarvittaessa.

2) Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot  
ja kulutustasot ja päästöjen tarkkailu sekä 
alueen ennallistaminen ja uudet tekniikat,
ottaen erityisesti huomioon liitteessä III 
luetellut perusteet.

(a) Sanotun rajoittamatta 4 kohdassa ja 
68 artiklassa tarkoitettujen sääntöjen 
soveltamista komissio voi 1 kohdassa 
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tarkoitetun tietojenvaihdon päättymisen 
jälkeen parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevan vertailuasiakirjan 
perusteella tarvittaessa panna 
yhteispäätösmenettelyllä alulle päästöjä 
rajoittavia toimia (esim. päästöraja-arvot, 
vastaavat parametrit, tekniset 
toimenpiteet) sekä valvontaa ja sääntöjen 
noudattamista koskevat vaatimuksia, joita 
sovelletaan vähimmäisvaatimuksina 
kuhunkin toimintaan ja jotka ovat 
parhaaseen käytettävissä olevaan 
tekniikkaan liittyvää päästötasoaluetta 
tiukempia.
(b) Komissio mukauttaa liitteessä V 
olevaa 1 ja 2 osaa, liitteessä VI olevaa 3, 
4, ja 5 osaa, liitteessä VII olevaa 2, 3, 4 ja 
5 osaa sekä liitteessä VIII olevaa 1 ja 
3 osaa vahvistamalla kunkin parasta 
käytettävissä olevaa tekniikkaa koskevan 
vertailuasiakirjan perusteella päästöjä 
rajoittavat toimet, joita sovelletaan 
vähimmäisvaatimuksina.
(c) Ehdotustaan laatiessaan komissio 
ottaa huomioon suositukset, joita on saatu 
myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja 
ympäristöä käsittelevältä tiedekomitealta, 
jäsenvaltioilta, Euroopan parlamentilta, 
Euroopan ympäristökeskukselta, yhteisön 
tutkimusohjelmista, kansainvälisiltä 
järjestöiltä, jotka edustavat myös pieniä ja 
keskisuuria yrityksiä, Euroopan 
ympäristöjärjestöiltä, sekä kaiken muun 
asiaankuuluvan tiedon, jonka se saa 
tietoonsa.
(d) Komissio tarkastelee uudelleen ja 
ehdottaa päästöjä rajoittavia toimia 
tarvittaessa.
(e) Ottaen huomioon velvoitteet, jotka 
johtuvat direktiivistä 85/337/ETY 
sellaisena kuin se on muutettuna 
ympäristövaikutusten arviointia koskevilla 
direktiiveillä 97/11/EY and 2003/35/EY, 
toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava 
päästöjen rajoittamiseen liittyvien toimien 
vaikutusta vastaavasti kuhunkin III 
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liitteen laitokseen.

Or. en

Perustelu

Sevillan prosessi on säilytettävä ennallaan. IPPC-direktiivin tavoite on ympäristön 
suojeleminen. Euroopan turvaverkko voi olla hyödyllinen, sillä sen avulla pyritään 
määrittämään kaikissa EU:n jäsenvaltioissa yhtenäinen kehys. Tämä voisi käsittää unionin 
tasolla kehitettävän vuotojen havaitsemis- ja korjaamisohjelman. Komission ei aina pidä 
määrittää päästöjen raja-arvoja, koska joillakin teollisuudenaloilla kaikki valmistusprosessit 
ovat erilaisia. Siksi jäsenvaltioiden toimivaltaisen viranomaisen tulee voida määrittää 
päästöjen raja-arvoja.

Tarkistus 161
Roberto Musacchio

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot 
ja päästöjen tarkkailu, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu sekä alueen 
ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen 
erityisesti huomioon liitteessä III luetellut 
perusteet. Komissio tarkastelee uudelleen 
ja päivittää parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja 
tarvittaessa.

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot 
ja päästöjen tarkkailu, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu sekä alueen 
ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen 
erityisesti huomioon liitteessä III luetellut 
perusteet. Komissio tarkastelee uudelleen 
ja päivittää parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja 
tarvittaessa ja saattaa tarkastelun 
päätökseen viimeistään seitsemän vuoden 
kuluttua viimeisen version 
julkaisemisesta. Komissio tai jäsenvaltiot 
takaavat, että 20 kohdassa tarkoitettujen 
lopullisten asiakirjojen luvut, joissa 
parhaat käytettävissä olevat tekniikat 
määritellään, julkaistaan pyynnöstä 
toimivaltaisen viranomaisen virallisella 
kielellä.

Or. en
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Perustelu

BREF-asiakirjat ovat keskeisellä sijalla, kun niissä määritetään paras käytettävissä oleva 
tekniikka. Tärkeimpien lukujen kääntäminen Euroopan unionin virallisille kielille on edellytys 
niiden tehokkaalle käytölle. BREF-asiakirjat heijastavat teknisen tuloksen dynaamista 
konseptia, josta sovitaan yleisesti viiden vuoden prosessilla erilaisten teknisten 
asiantuntijoiden kesken, ja tekniset muutokset tulisi ottaa huomioon BREF-asiakirjojen 
entistä järjestelmällisemmän ja säännöllisen päivittämisen avulla vähintään seitsemän 
vuoden välein.

Tarkistus 162
Claude Turmes

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot 
ja päästöjen tarkkailu, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu sekä alueen 
ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen 
erityisesti huomioon liitteessä III luetellut 
perusteet. Komissio tarkastelee uudelleen 
ja päivittää parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja 
tarvittaessa.

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot 
ja päästöjen tarkkailu, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu sekä alueen 
ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen 
erityisesti huomioon liitteessä III luetellut 
perusteet. Komissio tarkastelee uudelleen 
ja päivittää parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja 
tarvittaessa ja saattaa tarkastelun 
päätökseen viimeistään seitsemän vuoden 
kuluttua viimeisen version 
julkaisemisesta. Komissio tai jäsenvaltiot 
takaavat, että parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevat vertailuasiakirjat 
julkaistaan Euroopan unionin virallisilla 
kielillä. 

Or. en

Perustelu

BREF-asiakirjojen tärkeimpien lukujen kääntäminen Euroopan unionin virallisille kielille on 
edellytys niiden tehokkaalle käytölle. Teknisen muutoksen dynaamisuus tulisi tunnustaa, ja se 
tulisi ottaa huomioon BREF-asiakirjojen entistä järjestelmällisemmän ja säännöllisen 
päivittämisen avulla vähintään seitsemän vuoden välein.
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Tarkistus 163
Françoise Grossetête

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot 
ja päästöjen tarkkailu, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu sekä alueen 
ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen 
erityisesti huomioon liitteessä III luetellut 
perusteet. Komissio tarkastelee uudelleen 
ja päivittää parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja 
tarvittaessa.

2. Parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa 
koskevissa vertailuasiakirjoissa on 
erityisesti selostettava parhaat käytettävissä 
olevat tekniikat, niihin liittyvät päästötasot 
ja päästöjen tarkkailu, maaperän ja 
pohjaveden tarkkailu sekä alueen 
ennallistaminen ja uudet tekniikat, ottaen 
erityisesti huomioon liitteessä III luetellut 
perusteet. Parasta käytettävissä olevaa 
tekniikkaa koskevia vertailuasiakirjoja on
tarvittaessa tarkasteltava uudelleen ja 
päivitettävä 29 artiklassa tarkoitetun 
tietojenvaihdon yhteydessä.

Or. fr

Perustelu

La préparation et l'adoption des documents de référence MTD doivent continuer à être le 
résultat de l'échange d'informations visé à l'article 29. Avec un renforcement du rôle des 
documents de référence MTD, la participation d'autres parties prenantes deviendra encore 
plus cruciale. La révision du BREF ne peut pas être la prérogative exclusive de la 
Commission.

La protection des eaux souterraines est soumise à la législation communautaire. La 
protection des soles pourrait être soumise à la législation communautaire, mais est 
actuellement soumis à la législation nationale. Dispositions pour les eaux souterraines et des 
sols dans la directive IPPC entraînerait des effets indésirables et potentiellement à de la  
double législation. En outre, il n'est pas possible qu’un document à dimension Européenne tel 
que les documents de référence MTD décrivent les milliers de cas différents.
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Tarkistus 164
Richard Seeber

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sanotun rajoittamatta 68 artiklan 
säännösten soveltamista, jos on havaittu 
yhteisön toimien tarve ja erityisesti 
merkittävä tarve, joka koskee 
ympäristönsuojelua tai sisämarkkinoiden 
kilpailun vääristymisen välttämistä, 
komissio ehdottaa parasta käytettävissä 
olevaa tekniikkaa koskevien asiakirjojen 
pohjalta toimia päästöjen rajoittamiseksi 
(päästöjen raja-arvot, vastaavat 
parametrit tai tekniset toimet) sekä 
valvontaa ja noudattamista koskevia 
sääntöjä vähimmäisvaatimuksina yhdelle 
tai useammalle tässä luvussa kuvatulle 
toiminnolle. 

Or. en

Perustelu

The political intention of the existing Article 19 of Directive 2008/1/EG shall be maintained in 
the Industrial Emissions Directive. If the need for Community action has been identified, the 
Commission shall, based on the BAT documents, submit proposals for EU-wide legally 
binding minimum standards accordingly. However contrary to AM 17 such measures shall be 
subject to the codecision procedure. Moreover the Commission shall not be required to table 
such proposals in any event when a new BAT document is due to publication. 

This amendment is admissible in accordance with Rule 80a ROP because of its link to AM 17.
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