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VALTIOSTA TOISEEN TAPAHTUVAA ILMAN EPÄPUHTAUKSIEN KAUKOKULKEUTUMISTA KOSKEVAAN VUODEN 1979 YLEISSOPIMUKSEEN LIITTYVÄN RASKASMETALLEJA KOSKEVAN VUODEN 1998 PÖYTÄKIRJAN MUUTOKSET; HYVÄKSYMINEN
Tausta
Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979
yleissopimukseen liitetty raskasmetalleja koskeva pöytäkirja (SopS 78/2003, jäljempänä raskasmetallipöytäkirja tai pöytäkirja) allekirjoitettiin Århusissa vuonna 1998 ja se tuli kansainvälisesti ja
Suomen osalta voimaan vuonna 2003. Pöytäkirjalla on 33 osapuolta.
Pöytäkirjalla rajoitetaan kolmen raskasmetallin (elohopean, kadmiumin ja lyijyn) päästöjä ilmaan.
Päästöjen tulee pysyä tietyn perusvuoden päästöjen tason alapuolella, jonka osapuoli voi valita vuosien 1985–1995 väliltä ja vahvistaa pöytäkirjaan sitoutumisen yhteydessä. Suomi vahvisti perusvuodekseen vuoden 1990 hyväksyessään pöytäkirjan.
Kokonaispäästöjen vähentämisen lisäksi raskasmetallipöytäkirjan tavoitteena on vähentää teollisten
lähteiden, polttoprosessien ja jätteenpolton päästöjä. Pöytäkirja asettaa päästöraja-arvot kiinteille
lähteille ja vaatii parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltamista uusiin lähteisiin ja suosittaa
käyttöönottoa olemassa olevilla lähteille. Pöytäkirja edellyttää, että osapuolet luopuvat lyijyllisen
bensiinin käytöstä sekä alentavat paristojen elohopeapitoisuutta.
Raskasmetallipöytäkirjaan tehtiin muutoksia Genevessä joulukuussa 2012, jolloin läsnä olleet osapuolet hyväksyivät yksimielisesti yleissopimuksen toimeenpanevan elimen päätöksen 2012/5. Päätöksellä muutetaan pöytäkirjan tekstiä ja liitteitä II–VII.
Eduskunnalle annettiin tietoja pöytäkirjan muutosten neuvotteluvaiheista ja sisällöstä vuonna 2010
E-kirjeellä (E 35/2010 vp.), vuonna 2012 E-jatkokirjeellä (YM2012-00318) sekä vuonna 2015 Ekirjeellä (YM2015-00061). Lisäksi eduskunnalle on annettu tietoja teollisuuden päästöistä annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (jäljempänä teollisuuspäästödirektiivi)
valmistelusta vuonna 2008 U-kirjelmällä (U 13/2008 vp).
Pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä pyydettiin lausuntoja valtiovarainministeriöltä, ulkoasiainministeriöltä, oikeusministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä,
työ- ja elinkeinoministeriöltä, liikenne- ja viestintäministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, puolustusministeriöltä, opetusministeriö- ja kulttuuriministeriöltä, Suomen ympäristökeskukselta, elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksilta, aluehallintovirastoilta, elinkeinoelämän keskusliitolta EK, energiateollisuus ry:ltä, metsäteollisuus ry:ltä, Suomen luonnonsuojeluliitolta, Natur och Miljö rf:ltä sekä Ahvenanmaan maakuntahallitukselta. Lausunnoissa ei nähty esteitä pöytäkirjan muutosten hyväksymiselle.
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Pöytäkirjan keskeiset muutokset
Raskasmetallipöytäkirjan muutoksilla ei puututa raskasmetallipöytäkirjan tärkeimpään velvoitteeseen, joka on elohopean, lyijyn ja kadmiumin päästöjen jäädyttäminen tietyn perusvuoden, joka
Suomella on vuosi 1990, tasolle. Sen sijaan pöytäkirjan muutos mahdollistaa perusvuoden valinnassa joustavuutta uusille osapuolille (liite 1) sekä tiettyjä joustavuusmenettelyjä 3 artiklan perusvelvoitteiden noudattamisessa sekä toimeenpanoaikatauluissa. Pöytäkirjan liitettä V muutetaan siten,
että se sisältää pöytäkirjan voimassa olevia päästöraja-arvoja tiukemmat hiukkaspäästöraja-arvot
kaikille pöytäkirjan liitteen II päästölähderyhmiin kuuluville laitoksille. Lukuarvoiltaan hyväksytyt
hiukkaspäästöraja-arvot ovat samat kuin mitä hyväksyttiin kiinteiden lähteiden hiukkaspäästörajaarvoiksi kaukokulkeutumissopimukseen liittyvään happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevaan vuoden 1999 pöytäkirjaan (SopS 40/2005, nk. Göteborgin
pöytäkirja) tehdyssä muutoksessa vuonna 2012. Tuotteiden raskasmetallisisällön rajoittamista koskevasta liitteestä VI poistetaan kohta 3, joka mahdollisti 0,15 grammaa lyijyä litraa kohti (g/l) sisältävän bensiinin markkinoille luovuttamisen tietyin edellytyksin sekä muutettiin ajankohta, josta lähtien osapuolen on noudatettava markkinoille luovutettavaa bensiiniä koskevaa enimmäislyijypitoisuutta (0,0013 g/l).
Sopimuksen 1 artiklan (määritelmät) uuden kiinteän lähteen määritelmää muutetaan ja artiklaan lisätään pöytäkirjan määritelmä. Sopimuksen 3 artiklaan tehdään teknisluonteisia muutoksia. Pöytäkirjan muutoksessa tarkennetaan osapuolten 7 ja 10 artiklan mukaisia dokumentointi- ja raportointivelvollisuuksia ja 13 artiklaan muutetaan päätöksentekomenettelyä ja lisätään nopeutettu liitteiden
II, IV, V ja VI muuttamismenettely.
Pöytäkirjan muutosten suhde kansalliseen ja Euroopan unionin lainsäädäntöön
Raskasmetallipöytäkirja ja sen nyt hyväksyttävänä olevat muutokset kuuluvat Euroopan unionin ja
sen jäsenvaltioiden kesken jaetun toimivallan piiriin. Unionilla on pöytäkirjan määräysten tarkoittamista asioista voimassa olevaa lainsäädäntöä.
Pöytäkirjan muutosten mukanaan tuomat vaatimukset pannaan täytäntöön EU:n lainsäädännöllä.
Keskeisin on teollisuuspäästödirektiivi sekä komission täytäntöönpanopäätökset, jotka on hyväksytty kyseisen direktiivin mukaisesti ja joissa määritetään sovellettavat parasta käytettävissä olevaa
tekniikkaa (BAT) koskevat päätelmät teollisuuden eri aloille, kuten lasin valmistukselle, raudan ja
teräksen tuotannolle, sementin, kalkin ja magnesiumoksidin tuotannolle sekä kloorialkalin tuotannolle. Lisäksi pöytäkirjan muuttaminen otetaan EU:n lainsäädännössä huomioon teollisuuspäästödirektiiviin perustuvilla komission täytäntöönpanopäätöksillä, jotka koskevat ei-rautametallien jalostusta sekä takomo- ja valimoteollisuutta.
Liitteessä VI tarkoitetut tuotteita koskevat vaatimukset katetaan EU:ssa bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta ja neuvoston direktiivin (ETY) N:o 93/12 muuttamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EY) N:o 98/70 sekä paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista ja direktiivin (ETY) N:o 91/157 kumoamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivillä (EY) N:o 2006/66.
Teollisuuspäästödirektiivi on Suomessa pantu täytäntöön ympäristönsuojelulailla (527/2014) sekä
sen nojalla annetuilla valtioneuvoston asetuksilla: valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta
(713/2014), valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta (936/2014), valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta (151/2013), valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liu-
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ottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta (64/2015)
sekä valtioneuvoston asetus titaanidioksidia tuottavien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista
(712/2014). EU:n direktiivi (EY) N:o 98/70 on pantu täytäntöön valtioneuvoston asetuksella moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista
(1206/2010) ja direktiivi (EY) N:o 2006/66 valtioneuvoston asetuksella paristoista ja akuista
(520/2014).
Pöytäkirjan muutoksista 3 artiklan 2 ja 8 kohta, 8 artiklan institutionaalinen määräys, raportointia ja
arviointimenettelyä koskevat 7 ja 10 artikla sekä pöytäkirjan muutoksia koskevia menettelyjä koskevat määräykset (13 artiklan 3, 4 ja 5 kohta ja 5a-b kohta, 15 artikla) kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan.
Pöytäkirjan muutokset koskevat luonnonsuojelua, joka Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991)
18 §:n 10 kohdan mukaan kuuluu maakunnan lainsäädäntövaltaan. Pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisasetuksen voimaantulemiselle Ahvenanmaan maakunnassa on siten saatava itsehallintolain
59 §:n 2 momentin mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksyntä. Asian käsittely Ahvenanmaalla on kesken.
Käsittelyjärjestys ja hyväksymisesitys
Raskasmetallipöytäkirjan muutosten Suomen toimivaltaan kuuluvat määräykset ovat osin teknisiä,
osin tavanomaisia menettelyllisiä määräyksiä, jotka eivät kuulu lainsäädännön alaan. Pöytäkirjan
muutos ei sido eduskunnan budjettivaltaa eikä sisällä muita merkitykseltään huomattavia velvoitteita. Pöytäkirjan muutosten hyväksyminen ei siten edellytä eduskunnan suostumusta.
Pöytäkirjan muutokset tulevat pöytäkirjan 13 artiklan mukaisesti voimaan ne hyväksyneiden osapuolten osalta yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kaksi kolmasosaa osapuolista on tallettanut muutosta koskevat hyväksymiskirjansa. EU on huhtikuussa 2016 hyväksynyt pöytäkirjan muutokset. Myös Luxemburg, Hollanti, Ruotsi, Tanska ja Yhdysvallat ovat hyväksyneet
pöytäkirjan muutokset. Pöytäkirjan muutokset on tarkoitus Suomessa saattaa voimaan valtioneuvoston asetuksella. Asetus olisi tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti pöytäkirjan muutosten
kansainvälisen voimaantulon kanssa.
Edellä olevan perusteella esitetään, että Tasavallan Presidentti hyväksyy Suomen puolesta valtiosta
toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutokset.

