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EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ERÄIDEN ORGAANISIA LIUOTTIMIA KÄYTTÄVIEN TOIMINTOJEN JA LAITOSTEN ILMAAN JOHDETTAVIEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 7 §:N JA
LIITTEEN 1 KOHDAN 5 MUUTTAMISESTA
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Asetusehdotuksen p ääasiallinen sisäl tö
Valtioneuvoston asetuksella muutettaisiin eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien
toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetusta (64/2015) täydentämällä asetuksen 7 §:n 2 momentin tiettyjen
vaarallisten aineiden rajoittamista koskevaa säännöstä sekä liitteen 1 kohdan 5 (maalaus, pinnoitus) soveltamista eräisiin painatustoimintoihin.
Asetus on osa teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2010/75/EU, jäljempänä teollisuuspäästödirektiivi, kansallista toimeenpanoa.
Asetus annettaisiin ympäristönsuojelulain (527/2014) 9 §:n nojalla.
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan heti.
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Nykyiset sää dökset ja muutoksen tarve
Orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta säädetään valtioneuvoston
asetuksella (64/2015), jäljempänä VOC-asetus. Asetusta on muutettu valtioneuvoston
asetuksella 1288/2015 eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta.
VOC-asetuksella on pantu täytäntöön teollisuuspäästödirektiivin (2010/757EU) luvun V ja liitteen VII vaatimukset.
VOC- asetuksen voimaantulon jälkeen komission on tiedustellut Suomelta teollisuuspäästödirektiivin orgaanisia liuottimia koskevien säännösten täytäntöönpanosta, jolloin havaittiin tarve täydentää asetusta.
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Ehdotetut muutokset
VOC-asetuksen 7 §:ssä säädetään tiettyjen terveydelle haitallisten aineiden korvaamisesta ja päästöraja-arvosta. Asetuksen 7 §:n 1 momentissa säädetään aineiden ja
seosten, jotka sisältämiensä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden vuoksi on luokiteltu
syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi ja jotka
merkitään vaaralausekkeilla H340, H350, H350i, H360D tai H360F, korvaamisesta.
Pykälän 2 momentissa säädetään näiden aineiden käytön päästöraja-arvosta.
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Pykälän 2 momenttia täydennettäisiin velvoitteella ensisijaisesti rajoittaa päästöjä
niin paljon kuin se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista. Tämä muutos perustuu teollisuuspäästödirektiivin 59 artiklan 5 kohtaan, jonka kansallinen täytäntöönpano on jäänyt puutteelliseksi. Kohdan 2 päästöraja-arvoon ei tulisi muutoksia.
VOC-asetuksen liitteen 1 kohdan 5 johdanto-osan viimeistä kappaletta täydennettäisiin rajaamalla kohdan soveltamista eräisiin painatustoimintoihin.
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Vaikutukset
Asetusehdotuksella ei ole taloudellisia, organisatorisia eikä ympäristövaikutuksia.
Muutoksilla täydennetään teollisuuspäästödirektiivin täytäntöönpanoa, mutta ne eivät
aiheuta uusia velvoitteita toiminnanharjoittajilla tai viranomaisille.
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Val mis telu
Asetusehdotus on valmisteltu virkatyönä. Asetusehdotuksesta ei ole pyydetty lausuntoja. Se ei ole ollut tarkastettavana oikeusministeriön laintarkastusyksikössä,
koska muutokset ovat yleiseltä merkitykseltään vähäisiä ja asetuksen velvoitteita tarkentavia.
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Voi maan tulo
Asetus tulisi voimaan heti.

