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VALTIOSTA TOISEEN TAPAHTUVAA ILMAN EPÄPUHTAUKSIEN KAUKOKULKEUTUMISTA KOSKEVAAN VUODEN 1979 YLEISSOPIMUKSEEN LIITTYVÄN PYSYVIÄ
ORGAANISIA YHDISTEITÄ KOSKEVAN VUODEN 1998 PÖYTÄKIRJAN MUUTOKSET; HYVÄKSYMINEN
Tausta
Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979
yleissopimukseen liittyvä pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva pöytäkirja (SopS 68/2003, jäljempänä POP-pöytäkirja tai pöytäkirja) allekirjoitettiin Århusissa vuonna 1998 ja se tuli kansainvälisesti ja Suomen osalta voimaan vuonna 2003. Pöytäkirjalla on 33 osapuolta.
Pöytäkirjalla rajoitetaan, vähennetään tai poistetaan pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POPyhdisteiden) vuotoja, päästöjä ja hävikkejä. Pöytäkirja edellyttää, että osapuolet lopettavat kyseessä
olevien aineiden, mukaan lukien aldriini, dieldriini ja toksafeeni, tuotannon ja käytön esitettyjen
täytäntöönpanovaatimusten mukaisesti, rajoittavat dikloori-difenyyli-trikloorietaanin (DDT), heksakloorisykloheksaanien (HCH) ja polykloorattujen bifenyylien (PCB) käyttöä. Pöytäkirjalla velvoitetaan osapuolet vähentämään dioksiinien, furaanien, heksaklooribentseenin ja polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteiden) kokonaispäästöjä ilmaan pöytäkirjan liitteessä erikseen määrätyn vertailuvuoden, jonka osapuoli voi valita vuosien 1985–1995 väliltä, päästöjen määrästä. Suomi
vahvisti perusvuodeksi vuoden 1994 hyväksyessään pöytäkirjan. Osapuolten on myös otettava käyttöön merkittävimpien kiinteiden lähteiden dioksiini-, furaani- ja PAH -yhdisteiden päästöjen rajoittamiseksi parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) ja tietyille kiinteille lähteille erikseen pöytäkirjan liitteessä määrättyjä päästöraja-arvoja.
POP-pöytäkirjaan tehtiin muutoksia toimeenpanevan elimen kokouksessa Genevessä joulukuussa
2009, jolloin läsnä olleet osapuolet hyväksyivät yksimielisesti yleissopimuksen toimeenpanevan
elimen päätökset 2009/1 ja 2009/2. Päätöksillä muutetaan pöytäkirjan tekstiä ja liitteitä.
Eduskunnalle annettiin tietoja pöytäkirjan muutosten sisällöstä vuonna 2015 E-kirjeellä (E165/2014
vp). 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, kemianteollisuus ry:ltä, Suomen luonnonsuojeluliitolta, Natur och Miljö rf:ltä ja Ahvenanmaan maakuntahallitukselta. Lausunnoissa ei nähty esteitä pöytäkirjan muutosten hyväksymiselle.
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Pöytäkirjan keskeiset muutokset
Nyt hyväksyttävänä olevalla pöytäkirjan muutoksilla sisällytetään pöytäkirjaan uusia aineita (heksaklooributadieeni, tetra-, penta-, heksa- ja heptabromidifenyylieetterit, pentaklooribentseeni, perfluorioktaanisulfonaatti (PFOS), polykloorinaftaleenit ja lyhytketjuiset klooratut parafiinit (SCCP)) sekä
kiristetään DDT:hen, heptaklooriin, heksaklooribentseeniin (HCB) ja polykloorattuihin bifenyyleihin kohdistuvia vaatimuksia mm. poistamalla sallittuja käyttöjä.
Pöytäkirjan muutoksilla lisätään osapuolille velvoite vähentää lisäksi polykloorattujen bifenyylien
(PCB) päästöjä ilmaan vertailuvuoden 2005 tai jonkin muun vuoden vuosien 1995 -2005 väliltä, tasosta sen mukaisesti kuin osapuoli määrittää perusvuoden hyväksyessään pöytäkirjan muutokset.
Pöytäkirjan muutoksilla määrätään jätteenpolton (yhdyskuntajäte, sairaalajäte, vaarallisten jätteiden
poltto) syntyville dioksiini- ja furaanipäästöille aiempaa tiukemmat polykloorattujen dioksiinien ja
furaanien (PCDD/PCDF) päästöraja-arvot. Lisäksi sintraamojen ja teräksen valokaariuunissa tapahtuvan sekundäärituotannon dioksiini- ja furaanipäästöille määrättiin päästöraja-arvot. Liitteeseen
VIII lisätään kaksi uutta päästölähderyhmää: kohdaksi 13 tietyt kemialliset tuotantoprosessit, joista
pääsee ympäristöön tahattomasti sivutuotteina syntyneitä POP-yhdisteitä, erityisesti kloorifenolien
ja kloorianiliinin tuotanto sekä kohdaksi 14 metallurgisen teollisuuden lämpöprosessit, klooripohjaiset menetelmät.
Pöytäkirjan muutosten suhde kansalliseen ja Euroopan unionin lainsäädäntöön
POP-pöytäkirja 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, erityisesti asetusta (EY) N:o 850/2004 (asetus pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, ns. POP-asetus) muuttavalla asetuksella (EU) N:o 519/2012 sekä komission
asetuksilla (EU) N:o 756/2010 (POP-asetuksen liitteiden IV ja V muutokset) ja N:o 757/2010 (liitteiden I ja III muutokset) sekä teollisuuspäästödirektiivillä ja erityisesti sen perusteella hyväksytyllä
komission täytäntöönpanopäätöksellä teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU mukaisten parhaita käytettävissä olevia tekniikoita (BAT) koskevien
päätelmien laatimisesta rauta- ja terästuotantoa varten. EU:n lainsäädäntö sisältää tiettyjen edellytysten täyttyessä myönnettäviä vapautuksia, jotka koskevat polykloorinaftaleenien ja lyhytketjuisten
kloorattujen parafiinien (SCCP) ja perfluorioktaanisulfonaattien (PFOS) tuotantoa, saattamista
markkinoille ja käyttöä, ja nämä vapautukset vastaavat muutettuun pöytäkirjaan sisältyviä vapautuksia.
Muutoksia saatetaan edelleenkin osaksi EU:n lainsäädäntöä erityisesti uudella direktiivillä, jolla
saatetaan ajan tasalle kansalliset päästörajat tietyille ilmakehän epäpuhtauksille ja säädetään vuosittaisista kansallisista päästöselvityksistä, jotka kattavat muun muassa pysyvien orgaanisten yhdisteiden (dioksiinien ja furaanien (PCDD/PCDF), polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH), heksaklooribentseenin (HCB) ja polykloorattujen bifenyylien (PCB) päästöt.
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 liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta (64/2015)
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sekä valtioneuvoston asetus titaanidioksidia tuottavien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista
(712/2014).
Liitteeseen III lisätyn PCB-päästöjen vähentämisvelvoitetta koskevaksi vertailuvuodeksi on osapuolen määritettävä joko vuosi 2005 tai vaihtoehtoinen vuosi vuosista 1995–2010. Määräys kuuluu
Suomen toimivaltaan. Suomen on ilmoitettava vertailuvuosi hyväksyessään pöytäkirjan muutokset.
Vertailuvuodeksi ehdotetaan vuotta 2005. PCB-päästöt olivat Suomessa 293 kilogrammaa vuonna
1995, 181 kilogrammaa vuonna 2005 ja 152 kilogrammaa vuonna 2013. Päästöt ovat tasaisesti vähentyneet vuodesta 1995 ja niiden arvioidaan jatkossakin pysyvän alle vuoden 2005 päästöjen tason.
Lisäksi eräät tekniset muutokset (3 ja 13 artikla, VIII liitteen I osa) ja pöytäkirjan muutoksia koskevia menettelyjä koskevien artiklojen muutokset (14 ja 16 artikla) kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan.
Pöytäkirjan muutokset koskevat luonnonsuojelua, joka kuuluu Ahvenanmaan itsehallintolain
(1144/1991) 18 §:n 10 kohdan mukaan 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
Pöytäkirjan muutosten Suomen toimivaltaan kuuluvat määräykset ovat osin teknisiä, osin tavanomaisia menettelyllisiä määräyksiä, jotka eivät kuulu lainsäädännön alaan. Myöskään Suomen toimivaltaan kuuluva määräys vertailuvuoden vahvistamisesta ei kuulu lainsäädännön alaan. Pöytäkirjan muutokset eivät sido eduskunnan budjettivaltaa eikä sisällä muita merkitykseltään huomattavia
velvoitteita. Pöytäkirjan muutosten hyväksyminen ei siten edellytä eduskunnan suostumusta.
Pöytäkirjan muutokset tulevat pöytäkirjan 14 artiklan mukaisesti voimaan ne hyväksyneiden sopimuspuolten osalta yhdeksäntenäkymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona kaksi kolmasosaa sopimuspuolista on tallettanut muutosta koskevat hyväksymiskirjansa. EU on huhtikuussa 2016 hyväksynyt pöytäkirjan muutokset. Myös Alankomaat, Kanada, Kypros, Luxemburg, Norja, Romania,
Ruotsi ja Tanska 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 pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutokset ja
vahvistaa vuoden 2005 Suomen osalta pöytäkirjan III liitteessä tarkoitetuksi vertailuvuodeksi.

