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LÜHISELGITUS 

Taust 

Õhusaaste on tõeliselt piiriülene probleem ja paljud liikmesriigid saavad märkimisväärse osa 

oma õhusaastest naaberriikidest. Seepärast on vaja liidu tasandil võtta meetmeid, et luua ühtne 

ja kõrgeid eesmärke seadev raamistik heite vähendamiseks. 

Komisjoni eesmärk on täita oluline lünk praegustes ELi õigusaktides. Uute väikeste 

põletusseadmete suhtes kohaldatakse juba sätteid, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku 

kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks. Suurte põletusseadmete 

suhtes kohaldatakse praegu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta 

direktiivi 2010/75/EL tööstusheidete kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 

2001. aasta direktiivi 2001/80/EÜ teatavate suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate 

saasteainete piiramise kohta (kuni 31. detsembrini 2015). 

Kuid praegu ei ole ELi tasandil ühtegi kehtivat õigusakti, mis reguleeriks keskmise 

võimsusega põletusseadmetest (nimisoojusvõimsusega 1 kuni 50 MW) eralduvate 

õhusaasteainete heidet. Seepärast toob raportöör positiivses mõttes esile komisjoni ettepaneku 

eesmärgi täita see lünk, et regulatiivne keskkond oleks ühtsem. 

See ettepanek on oluline mitmel põhjusel. Esiteks, komisjoni mõjuhinnangu kohaselt 

põhjustab õhusaaste igal aastal hinnanguliselt rohkem kui 400 000 inimese enneaegse surma 

ja tekitab kuni 940 miljardit eurot tervishoiukulusid. Õhusaaste mõjutab ka oluliselt 

keskkonnaseisundi halvenemist (62% ELi territooriumist ohustab eutrofeerumine) ning 

põhjustab majanduslikku kahju, nagu näiteks 15 miljardit eurot kaotatud tööpäevade tõttu, 4 

miljardit eurot tervishoiukulusid, 3 miljardit eurot teraviljasaagi kao ja 1 miljard eurot 

hoonete kahjustuse tõttu. Teiseks, keskmise võimsusega põletusseadmetest eralduva heite 

vähendamine aitab saavutada ELi kliima- ja energiaeesmärke, sest väheneb 

kasvuhoonegaaside kogus, paraneb energiatõhusus ja edendatakse taastuvaid energiaallikaid. 

Kohe meetmeid võttes ja täites praeguse lünga seadusandluses, saame näidata rohelist tuld 

investeeringuteks ja pakkuda lisastiimuleid teadusuuringuteks ja innovatsiooniks uuenduslike 

tehnoloogialahenduste leidmisel. See loob Euroopa ettevõtete jaoks tingimused, mis 

võimaldavad asuda juhtpositsioonile uudse keskkonnahoidliku innovatsiooni vallas, millel on 

tohutu potentsiaal eksporditurgudel. Näiteks õhusaaste üksi läheb Hiinale igal aastal maksma 

12–13% SKPst. 

Raportööri esildatud täpsustused ja muudatused 

On terve rida punkte, mida komisjoni ettepanekus on vaja täpsustada või parandada. 

Raportöör on tuvastanud järgmised põhipunktid.  

Seos kehtivate õigusaktidega 

Reguleeriv raamistik peab olema ühtne ja vältida tuleks topeltreguleerimise ohtu. Eelkõige on 

vaja täpsustada, kuidas seostub käesolev ettepanek tööstusheidete direktiiviga, mis on juba 

jõustunud. 
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VKEde vaatenurk 

Kuna umbes 75% keskmise võimsusega põletusseadmetest kuuluvad VKEdele, tuleb erilist 

tähelepanu pöörata selle, et ei kehtestataks ülemäärast halduskoormust. VKEdel ei ole suurte 

ettevõtete haldussuutlikkust, kuid nii käesolevas ettepanekus kui ka nõukogu seisukohas on 

osi, kus sellisest vaatenurgast jääb vajaka.  

Kulutasuvus 

On vaja leida tasakaal ettevõtetele tekkivate kulude ning keskkonna ja tervise jaoks kaasneva 

kasu vahel. Samas on selge, et meil on vaja heite piirväärtusi, mis peavad olema 

proportsionaalsed ja praktikas toimima. Raportöör on ühtlasi veendunud, et kindlasti on vaja 

kõrgeid eesmärke seadvat raamistikku. 

Paindlikkus 

Komisjoni ettepanekus tehakse juba vahet uute ja olemasolevate seadmete vahel. Siiski on 

võimalik parandada paindlikkust kõige väiksemate olemasolevate seadmete jaoks (kuni 5 

MW), mille puhul võivad kulud osutuda suhteliselt suureks. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 

ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Kütuse põletamisele väikestes 

põletusseadmetes võib kohaldada sätteid, 

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta 

direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb 

raamistiku kehtestamist energiamõjuga 

toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks15. 

Kütuse põletamine suurtes 

põletusseadmetes on alates 7. jaanuarist 

2013 reguleeritud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 2010/75/EL16 ning 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2001/80/EÜ17 kohaldamist jätkatakse 

direktiivi 2010/75/EL artikli 30 lõikega 2 

hõlmatud suurte põletusseadmete suhtes 

kuni 31. detsembrini 2015. 

(5) Kütuse põletamisele väikestes 

põletusseadmetes võib kohaldada sätteid, 

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ15. Siiski 

on vaja võtta direktiivi 2009/125/EÜ 

kohaseid lisameetmeid, et täita senised 

õiguslikud lüngad. Kütuse põletamine 

suurtes põletusseadmetes on alates 7. 

jaanuarist 2013 reguleeritud Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 

2010/75/EL16 ning Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2001/80/EÜ17 

kohaldamist jätkatakse direktiivi 

2010/75/EL artikli 30 lõikega 2 hõlmatud 

suurte põletusseadmete suhtes kuni 31. 

detsembrini 2015. 
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__________________ __________________ 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2009/125/EÜ, 21. oktoober 2009, mis 

käsitleb raamistiku kehtestamist 

energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete 

sätestamiseks, ELT L 285, 31.10.2009, 

lk 10. 

15 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2009/125/EÜ, 21. oktoober 2009, mis 

käsitleb raamistiku kehtestamist 

energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete 

sätestamiseks, ELT L 285, 31.10.2009, 

lk 10. 

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2010/75/EL, 24. november 2010, 

tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne 

vältimine ja kontroll), ELT L 334, 

17.12.2010, lk 17. 

16 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2010/75/EL, 24. november 2010, 

tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne 

vältimine ja kontroll), ELT L 334, 

17.12.2010, lk 17. 

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2001/80/EÜ, 23. oktoober 2001, teatavate 

suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate 

saasteainete piiramise kohta, EÜT L 309, 

27.11.2001, lk 1. 

17 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2001/80/EÜ, 23. oktoober 2001, teatavate 

suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate 

saasteainete piiramise kohta, EÜT L 309, 

27.11.2001, lk 1. 

Selgitus 

Ökodisaini direktiivi ja käesoleva direktiivi vahelist õiguslikku lünka tuleks käsitleda 

ökodisaini direktiivis, nagu on ette pandud nõukogu seisukohas. 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Käesolevat direktiivi ei tuleks 

kohaldada energiamõjuga toodetele, mille 

suhtes kohaldatakse direktiivi 

2009/125/EÜ või direktiivi 2010/75/EL III 

või IV peatüki kohaselt vastuvõetud 

rakendusmeetmeid. Samuti tuleks 

käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja 

jätta teatavad muud põletusseadmed 

lähtuvalt nende tehnilistest omadustest või 

konkreetsest kasutusotstarbest. 

(9) Käesolevat direktiivi ei tuleks 

kohaldada põletusseadmetele, mille suhtes 

kohaldatakse direktiivi 2009/125/EÜ või 

direktiivi 2010/75/EL kohaselt vastuvõetud 

rakendusmeetmeid. Samuti tuleks 

käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja 

jätta teatavad muud põletusseadmed 

lähtuvalt nende tehnilistest omadustest või 

konkreetsest kasutusotstarbest. Ühegi 

põletusseadme suhtes ei tohiks kohaldada 

topeltreguleerimist. Vajaduse korral peaks 

komisjon esitama selgitavad suunised. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Pidades silmas põletusseadmete 

asukohta ning nendega seotud tehnilisi ja 

logistilisi asjaolusid, on asjakohasem, et 

Hispaania (Kanaari saared), 

Prantsusmaa (Prantsusmaa 

ülemeredepartemangud) ja Portugali 

(Madeira ja Assoori saarestik) puhul 

kehtestaksid asjaomased liikmesriigid 

kõnealustes piirkondades käitatavatele 

keskmise võimsusega põletusseadmetele 

heite piirväärtused, ilma et nende suhtes 

kohaldataks kogu liitu hõlmavaid 

miinimumnõudeid. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 10 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(10) Selleks et tagada õhku eralduva 

vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja 

tahkete osakeste heite piiramine, peaks iga 

keskmise võimsusega põletusseade 

töötama üksnes juhul, kui pädev asutus on 

selle käitaja teate põhjal vähemalt 

registreerinud. 

(10) Selleks et tagada õhku eralduva 

vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja 

tahkete osakeste heite piiramine, peaks iga 

keskmise võimsusega põletusseade 

töötama üksnes juhul, kui pädev asutus on 

selle käitaja teate põhjal vähemalt 

registreerinud või sellele loa andnud. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) põletusseadmed, mis on hõlmatud 

direktiivi 2010/75/EL III või IV peatükiga; 

(a) põletusseadmed, mis on hõlmatud 

direktiiviga 2010/75/EL; 

Selgitus 

Topeltreguleerimise vältimiseks ei peaks käesolevas direktiivis käsitlema direktiiviga 
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2010/75/EL hõlmatud seadmeid. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) energiamõjuga tooted, mille suhtes 

kohaldatakse direktiivi 2009/125/EÜ 

kohaselt vastuvõetud rakendusmeetmeid, 

kui kõnealuste rakendusaktidega on 

sätestatud heite piirväärtused käesoleva 

direktiivi II lisas loetletud saasteainetele; 

(b) põletusseadmed, mille suhtes 

kohaldatakse direktiivi 2009/125/EÜ 

kohaselt vastuvõetud rakendusmeetmeid, 

kui kõnealuste rakendusaktidega on 

sätestatud heite piirväärtused käesoleva 

direktiivi II lisas loetletud saasteainetele; 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) põletusseadmed, milles gaasilisi 

põlemissaadusi kasutatakse otseseks 

kütmiseks, kuivatamiseks või esemete või 

materjalide muul viisil töötlemiseks; 

(c) põletusseadmed, milles põlemissaadusi 

kasutatakse otseseks kütmiseks, 

kuivatamiseks või esemete või materjalide 

muul viisil töötlemiseks, näiteks 

sulatusahjud, vaheülekuumendusahjud, 

kuumtöötlusahjud; 

Selgitus 

Õiguskindluse huvides tuleks kasutada sama sõnastust kui direktiivi 2010/75/EL artikli 28 

punktis a tööstusheidete kohta. 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt f a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f a) utilisaatorkatlad paberimassi 

tootmisel; 
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Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt 2 – alapunkt f b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (f b) põletusseadmed, milles põletatakse 

rafineeritud kütust eraldi või koos teiste 

kütustega energia tootmiseks mineraalõli 

ja gaasi rafineerimise tehastes; 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – punkt 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 

keskmise võimsusega põletusseadmetega 

seonduva teadus-, arendus- ega 

katsetustegevuse suhtes. Liikmesriigid 

võivad käesoleva lõike kohaldamiseks 

kehtestada eritingimusi. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – punkt 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(4) „tahked osakesed” – mis tahes kuju, 

struktuuri või tihedusega osakesed, mis 

hajuvad gaasifaasis proovivõtukoha 

tingimustes ning mida võib koguda 

filtreerimise teel teatavatel tingimustel 

pärast analüüsitava representatiivse 

gaasiproovi võtmist ning mis jäävad filtrist 

ülesvoolu ja filtrile pärast kuivatamist 

teatavates tingimustes; 

(4) „tolm” – mis tahes kuju, struktuuri või 

tihedusega osakesed, mis hajuvad 

gaasifaasis proovivõtukoha tingimustes 

ning mida võib koguda filtreerimise teel 

teatavatel tingimustel pärast analüüsitava 

representatiivse gaasiproovi võtmist ning 

mis jäävad filtrist ülesvoolu ja filtrile 

pärast kuivatamist teatavates tingimustes; 

 (Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 

teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
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tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.) 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – punkt 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) „olemasolev põletusseade” – 

põletusseade, mis on võetud kasutusele 

enne [üks aasta pärast ülevõtmise 

kuupäeva]; 

(6) „olemasolev põletusseade” – 

põletusseade, mis on võetud kasutusele 

enne [üks aasta pärast ülevõtmise 

kuupäeva] või millele on riigi õigusaktide 

kohaselt antud luba enne [ülevõtmise 

kuupäev], tingimusel et seade võetakse 

kasutusele hiljemalt [üks aasta pärast 

ülevõtmise kuupäeva]; 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – punkt 16 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(16) „töötunnid” – tundides väljendatud 

aeg, mille jooksul põletusseadmest eraldub 

heide õhku; 

(16) „töötunnid” – tundides väljendatud 

aeg, mille jooksul põletusseade töötab ja 

sellest eraldub heide õhku, välja arvatud 

käivitus- ja seiskamisperioodid; 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 3 a 

 Liitmiseeskirjad 

 Liikmesriigid võivad käesoleva direktiivi 

kohaldamisel käsitada kahe või enama 

uue keskmise võimsusega põletusseadme 

kombinatsiooni ühe keskmise võimsusega 

põletusseadmena ning liita nende 

nimisoojusvõimsused, et välja arvutada 

seadme summaarne nimisoojusvõimsus, 
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kui: 

 – selliste keskmise võimsusega 

põletusseadmete heitgaasid väljutatakse 

ühise korstna kaudu; või 

 – tehnilisi ja majanduslikke tegureid 

arvesse võttes oleks võimalik väljutada 

selliste keskmise võimsusega 

põletusseadmete heitgaasid ühise korstna 

kaudu. 

Selgitus 

Nõukogu seisukohas tehakse ettepanek kehtestada kohustuslikud liitmiseeskirjad. Põhjus, 

miks komisjon on loobunud liitmiseeskirjade esildamisest, on kaasneda võiv suur 

halduskoormus. Mitu liikmesriiki on siiski juba kehtestanud liitmiseeskirjad. Selle 

muudatusettepanekuga nähakse ette vabatahtlikud liitmiseeskirjad. See võimaldab osal 

liikmesriikidel oma liitmiseeskirjad säilitada, kuid ei sunni teisi riike neid kehtestama. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed tagamaks, et käitatakse üksnes 

selliseid keskmise võimsusega 

põletusseadmeid, mille pädev asutus on 

registreerinud. 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed tagamaks, et ühtegi uut keskmise 

võimsusega põletusseadet ei käitata loata 

või registreerimiseta. 

 1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 

meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 

2025 ei käitata ühtegi olemasolevat 

keskmise võimsusega põletusseadet 

nimisoojusvõimsusega üle 5 MW loata või 

registreerimiseta.  

 Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 

tagamaks, et alates 1. jaanuarist 2030 ei 

käitata ühtegi olemasolevat keskmise 

võimsusega põletusseadet 

nimisoojusvõimsusega 5 MW loata või 

registreerimiseta. 

2. Registreerimise kord peab sisaldama 

vähemalt käitaja teadet pädevale asutusele, 

milles ta teatab keskmise võimsusega 

2. Liikmesriigid täpsustavad lubade 

andmise ja registreerimise korra. See peab 

sisaldama vähemalt käitaja kohustust 
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põletusseadme käitamisest või kavatsusest 

sellist seadet käitada. 

teatada pädevale asutusele keskmise 

võimsusega põletusseadme käitamisest või 

kavatsusest sellist seadet käitada. 

3. Käitaja teade sisaldab iga keskmise 

võimsusega põletusseadme kohta vähemalt 

I lisas loetletud teavet. 

3. Käitaja teade sisaldab iga keskmise 

võimsusega põletusseadme kohta vähemalt 

I lisas loetletud teavet. 

4. Pädev asutus registreerib keskmise 

võimsusega põletusseadme ühe kuu 

jooksul pärast käitajalt teate saamist ning 

teatab sellest käitajale. 

4. Pädev asutus registreerib keskmise 

võimsusega põletusseadme või alustab 

sellele loa andmise menetlust ühe kuu 

jooksul pärast käitajalt teate saamist ning 

teatab sellest käitajale. 

5. Olemasolevad keskmise võimsusega 

põletusseadmed võib vabastada lõikes 2 

osutatud teatamise kohustusest tingimusel, 

et kogu lõikes 3 osutatud teave on esitatud 

pädevatele asutustele. 

5. Olemasolevad keskmise võimsusega 

põletusseadmed võib vabastada lõikes 2 

osutatud teatamise kohustusest tingimusel, 

et kogu lõikes 3 osutatud teave on esitatud 

pädevatele asutustele. 

Nimetatud põletusseadmed registreeritakse 

[kolmteist kuud pärast ülevõtmise 

kuupäeva]. 

Nimetatud põletusseadmed registreeritakse 

või antakse neile luba [kolmteist kuud 

pärast ülevõtmise kuupäeva]. 

6. Pädeva asutuse register sisaldab iga 

keskmise võimsusega põletusseadme kohta 

vähemalt I lisas loetletud teavet, samuti 

kogu teavet, mis on saadud artikli 8 kohase 

seiretulemuste kontrollimise või artikli 7 

kohase muude nõuetele vastavuse 

kontrollimise tulemusena. 

6. Pädeva asutuse register sisaldab iga 

keskmise võimsusega põletusseadme kohta 

vähemalt I lisas loetletud teavet, samuti 

kogu teavet, mis on saadud artikli 8 kohase 

seiretulemuste kontrollimise või artikli 7 

kohase muude nõuetele vastavuse 

kontrollimise tulemusena. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – punkt 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 a. Liikmesriigid võivad vabastada 

direktiivi 2010/75/EL II peatükiga 

hõlmatud käitiste osaks olevad keskmise 

võimsusega põletusseadmed II lisas 

sätestatud heite piirväärtuste ja direktiivi 

artikli 6 sätete järgimisest nende 

saasteainete osas, mille puhul kehtivad 

kõnealuste põletusseadmete suhtes 

direktiivi 2010/75/EL artikli 13 lõike 5 ja 

artikli 15 lõike 3 kohased heite 
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piirväärtused. 

Selgitus 

Nagu nõukogu soovitab, võivad liikmesriigid jätta välja seadmed, mis on osa direktiiviga 

2010/75/EL hõlmatud käitisest. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – punkt 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1 b. II lisas sätestatud heite piirväärtusi ei 

kohaldata Kanaari saartel, Prantsusmaa 

ülemeredepartemangudes ning Madeira 

ja Assoori saarestikus asuvate keskmise 

võimsusega põletusseadmete suhtes. 

Liikmesriigid sätestavad nende 

põletusseadmete suhtes heite 

piirväärtused, et vähendada nendest õhku 

eralduvaid saasteaineid ning võimalikke 

ohte inimeste tervisele ja keskkonnale. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Alates 1. jaanuarist 2025 ei tohi 

olemasolevast keskmise võimsusega 

põletusseadmest nimisoojusvõimsusega üle 

5 MW eralduv vääveldioksiidi, 

lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste 

heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud 

heite piirväärtusi. 

2. Alates 1. jaanuarist 2025 ei tohi 

olemasolevast keskmise võimsusega 

põletusseadmest nimisoojusvõimsusega üle 

5 MW eralduv vääveldioksiidi, 

lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste 

heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud 

heite piirväärtusi.  

Alates 1. jaanuarist 2030 ei tohi 

olemasolevast keskmise võimsusega 

põletusseadmest nimisoojusvõimsusega 

kuni 5 MW eralduv vääveldioksiidi, 

lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste 

heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud 

Alates 1. jaanuarist 2030 ei tohi 

olemasolevast keskmise võimsusega 

põletusseadmest nimisoojusvõimsusega 

kuni 5 MW eralduv vääveldioksiidi, 

lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste 

heide õhku ületada II lisa 1. osas sätestatud 
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heite piirväärtusi.  heite piirväärtusi. 

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 1. 

osas sätestatud heite piirväärtuste 

järgimisest olemasolevad keskmise 

võimsusega põletusseadmed, mida 

käitatakse kuni 500 töötundi aastas. Sellisel 

juhul kohaldatakse tahkekütuseid 

põletavate seadmete suhtes tahkete 

osakeste heite piirväärtust 200 mg/Nm³. 

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 1. 

osas sätestatud heite piirväärtuste 

järgimisest olemasolevad keskmise 

võimsusega põletusseadmed, mida 

käitatakse kuni 1000 töötundi aastas viie 

aasta libiseva keskmisena. Sellisel juhul 

kohaldatakse tahkekütuseid põletavate 

seadmete suhtes tahkete osakeste heite 

piirväärtust 200 mg/Nm³. 

 Kuni 1. jaanuarini 2030 võib 

olemasolevad keskmise võimsusega 

põletusseadmed nimisoojusvõimsusega 

üle 5 MW vabastada käesolevas artiklis 

nimetatud heite piirväärtuste järgimisest, 

kui vähemalt 50 % seadme toodetud 

kasulikust soojusest, mida arvutatakse viie 

aasta libiseva keskmisena, tarnitakse auru 

või kuuma vee kujul üldkasutatavasse 

kaugküttevõrku või kui peamise kütusena 

kasutatakse tahket biomassi. 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – punkt 3 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 2. 

osas sätestatud heite piirväärtuste 

järgimisest uued keskmise võimsusega 

põletusseadmed, mida käitatakse kuni 500 

töötundi aastas. Sellisel juhul kohaldatakse 

tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes 

tahkete osakeste heite piirväärtust 

100 mg/Nm³. 

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 2. 

osas sätestatud heite piirväärtuste 

järgimisest uued keskmise võimsusega 

põletusseadmed, mida käitatakse kuni 1000 

töötundi aastas viie aasta libiseva 

keskmisena. Sellisel juhul kohaldatakse 

tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes 

tahkete osakeste heite piirväärtust 100 

mg/Nm³. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – punkt 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 
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4. Piirkondades, kus ei järgita direktiivis 

2008/50/EÜ sätestatud ELi õhukvaliteedi 

piirväärtusi, kohaldavad liikmesriigid iga 

sellise piirkonna keskmise võimsusega 

põletusseadme suhtes III lisas sätestatud 

võrdlusaluse väärtustel põhinevaid heite 

piirväärtusi või liikmesriikide kehtestatud 

rangemaid piirväärtusi, välja arvatud juhul, 

kui komisjonile tõendatakse, et selliste 

heite piirväärtuste kohaldamine tooks 

kaasa ebaproportsionaalsed kulud ning et 

direktiivi 2008/50/EÜ artikli 23 kohastesse 

õhukvaliteedi kavadesse on lisatud muud 

meetmed, millega tagatakse õhukvaliteedi 

piirväärtustest kinnipidamine. 

4. Piirkondades, kus ei järgita direktiivis 

2008/50/EÜ sätestatud liidu õhukvaliteedi 

piirväärtusi, võivad liikmesriigid 

kohaldada iga sellise piirkonna keskmise 

võimsusega põletusseadme suhtes III lisas 

sätestatud võrdlusaluse väärtustel 

põhinevaid heite piirväärtusi või 

liikmesriikide kehtestatud rangemaid 

piirväärtusi, välja arvatud juhul, kui selliste 

heite piirväärtuste kohaldamine tooks 

kaasa ebaproportsionaalsed kulud ning et 

direktiivi 2008/50/EÜ artikli 23 kohastesse 

õhukvaliteedi kavadesse on lisatud muud 

meetmed, millega tagatakse õhukvaliteedi 

piirväärtustest kinnipidamine. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 5 a 

 Kasutusaja lõppemise erand 

 1. Liikmesriigid võivad olemasolevad 

keskmise võimsusega põletusseadmed 

vabastada II lisa osades 1a, 1b ja 1c 

sätestatud piirväärtuste järgimisest ning 

artiklis 6 ja IV lisas sätestatud 

seirekohustusest viieks aastaks alates 

artikli 5 lõikes 2 sätestatud 

kohaldatavatest kuupäevadest, tingimusel 

et sellise keskmise võimsusega 

põletusseadme käitaja kohustub pädevale 

asutusele esitatud kirjalikus avalduses 

käitama nimetatud põletusseadet 

kõnealusel viieaastasel ajavahemikul 

mitte üle 11 000 töötunni ning et pärast 

seda viieaastast ajavahemikku 

põletusseadme käitamine lõpetatakse.  

 – Keskmise võimsusega põletusseadmete 

puhul nimisoojusvõimsusega kuni 5 MW 

esitatakse pädevale asutusele kirjalik 

avaldus hiljemalt 1. jaanuariks 2029 
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esitatud ja seadme käitamine lõpetatakse 

hiljemalt 31. detsembriks 2034. 

 – Keskmise võimsusega põletusseadmete 

puhul nimisoojusvõimsusega üle 5 MW 

esitatakse pädevale asutusele kirjalik 

avaldus hiljemalt 1. jaanuariks 2024 

esitatud ja seadme käitamine lõpetatakse 

hiljemalt 31. detsembriks 2029. 

 2. Käitajalt nõutakse lõikes 1 osutatud 

viieaastase perioodi jooksul, et ta esitaks 

igal aastal artikli 5 lõikes 2 sätestatud 

kohaldatavatest kuupäevadest alates 

pädevale asutusele registreeritud 

töötundide arvu. 

 3. Kui keskmise võimsusega põletusseadet 

käitatakse veel pärast lõikes 1 osutatud 

viieaastase ajavahemiku lõppu, loetakse 

seda uueks keskmise võimsusega 

põletusseadmeks. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 5 b 

 Energiatõhusus 

 1. Liikmesriigid võtavad meetmeid, et 

edendada keskmise võimsusega 

põletusseadmete energiatõhususe 

suurendamist. 

 2. Komisjon hindab 31. detsembriks 2016 

keskmise võimsusega põletusseadmete 

minimaalseid energiatõhususe 

standardeid kooskõlas parimate 

olemasolevate tehnoloogiatega. 

 3. Komisjon esitab hindamise tulemused 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule ning 

vajaduse korral lisab aruandele õigusakti 

ettepaneku, milles sätestatakse uute 

keskmise võimsusega põletusseadmete 

energiatõhususe tasemed, mida 
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kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – punkt 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Selliste keskmise võimsusega 

põletusseadmete suhtes, kus kasutatakse 

heite piirväärtuste järgimiseks sekundaarset 

saasteainete püüdeseadet, teostatakse 

pidevalt seiret kõnealuse püüdeseadme 

tõhusa toimimise üle ning selle tulemused 

märgitakse üles. 

4. Selliste keskmise võimsusega 

põletusseadmete suhtes, kus kasutatakse 

heite piirväärtuste järgimiseks sekundaarset 

saasteainete püüdeseadet, tõendatakse 

kõnealuse püüdeseadme pidevat toimimist 

ning see märgitakse üles. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – punkt 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 a. Lõikes 2 loetletud andmed tehakse 

kättesaadavaks kohalikele ja 

piirkondlikele asutustele, kus keskmise 

võimsusega põletusseade asub. 

 

Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 12 a 

 Läbivaatamine 

 Komisjon vaatab 2025. aastal läbi uute 

keskmise võimsusega põletusseadmete 

heite piirväärtused ning 2035. aastal nii 

uute kui ka olemasolevate 

põletusseadmete heite piirväärtused. 

Seejärel toimub läbivaatamine iga kümne 
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aasta järel. Läbivaatamisel võetakse 

arvesse parimat olemasolevat tehnoloogiat 

ning eelistatavalt lähtutakse [direktiivist 

(EL).../...*]. 

 _____________ 

 * ELT: palun sisestada menetluse 

2013/0443(COD) alusel vastuvõetava 

dokumendi number, pealkiri ja viide. 

Selgitus 

Selliste pikkade ajavahemike puhul on oluline, et direktiiv vaadatakse läbi uusi tehnoloogilisi 

suundumusi arvestades. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 

direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt [kuupäev: 1,5 

aastat pärast jõustumist]. Nad edastavad 

kõnealuste normide teksti viivitamata 

komisjonile. 

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 

direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt [kuupäev: 18 kuud 

pärast jõustumist]. Nad edastavad 

kõnealuste normide teksti viivitamata 

komisjonile. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

II lisa – 1. osa – punkt 1 

 

Komisjoni ettepanek 

1. Keskmise võimsusega põletusseadmete, v.a mootorite ja gaasiturbiinide heite 

piirväärtused (mg/ Nm³), 

Saasteaine Tahke 

biomass 

Muud 

tahkekütused 

Vedelkütused 

(v.a raske 

kütteõli) 

Raske 

kütteõli 

Maagaas Gaaskütused 

(v. a 

maagaas) 

SO2 200 400 170 350 - 35 

NOX 650 650 200 650 200 250 

Tahked 30(1) 30 30 30 - - 
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peenosakese

d 

__________________ 

(1) 45 mg/Nm3 seadmete puhul, mille soojusvõimsus on kuni 5 MW 

 

Muudatusettepanek 

1. Heite piirväärtused (mg/Nm3) olemasolevate keskmise võimsusega põletusseadmete 

puhul, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 1–5 MW. Muud seadmed kui mootorid 

ja gaasiturbiinid 

Saasteaine  Tahke 

biomass  

Muud 

tahkekütus

ed  

Gaasiõli  Vedelkütus

ed (v.a 

gaasiõli)  

Maagaas  Gaaskü

tused 

(v.a 

maaga

as)  

SO2  200(1)(2) 400 -  350 -  200(3)  

NOx  650  650  200  650  250  250  

Tolm  50(4)  50(4)  -  50  -  -  

__________________ 

(1) Väärtust ei kohaldata seadmete suhtes, milles põletatakse eranditult tahket 

puitbiomassi. 

(2) 300 mg/Nm3 seadmete puhul, milles põletatakse õlgi.  

(3) 400 mg/Nm³ madala kütteväärtusega koksiahjugaasi korral (raua- ja terasetööstuses).  

(4) 150 mg/Nm3 kuni 1. jaanuarini 2035.  

1 a. Heite piirväärtused (mg/Nm3) olemasolevate keskmise võimsusega põletusseadmete 

puhul, mille summaarne nimisoojusvõimsus on üle 5 MW. Muud seadmed kui mootorid 

ja gaasiturbiinid 

Saastea

ine  

Tahke 

biomass  

Muud 

tahkekütu

sed  

Gaasiõli  Vedelkütu

sed (v.a 

gaasiõli)  

Maagaas  Gaaskütused 

(v.a maagaas)  

SO2  200 (2) (3)  400   350 -  35 (1) (4)  

NOX  650  650  200 650  250  250  

Tolm  30 (5)  30 (5)   30  -  -  

__________________ 

(1) 400 mg/Nm³ madala kütteväärtusega koksiahjugaaside korral ja 200 mg/Nm³ 

madala kütteväärtusega kõrgahjugaaside korral (raua- ja terasetööstuses).  

(2) Väärtust ei kohaldata seadmete suhtes, milles põletatakse eranditult tahket 

puitbiomassi. 
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(3) 300 mg/Nm3 seadmete puhul, milles põletatakse õlgi.  

(4) 170 mg/Nm3 biogaasi puhul. 

(5) 50 mg/Nm3 seadmete puhul, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 5–20 MW. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

II lisa – 2. osa – punkt 1 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek 

1. Keskmise võimsusega põletusseadmete, v.a mootorite ja gaasiturbiinide heite piirväärtused (mg/ 

Nm³), 

 

Muudatusettepanek 

1. Heite piirväärtused (mg/Nm3) uute keskmise võimsusega põletusseadmete jaoks, mille summaarne 

nimisoojusvõimsus on 1–50 MW. Muud seadmed kui mootorid ja gaasiturbiinid 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – punkt 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Esimene mõõtmine tehakse kolme kuu 

jooksul pärast seadme registreerimist. 

3. Esimene mõõtmine tehakse kuue kuu 

jooksul pärast seadmele kasutusloa 

andmist või seadme registreerimist või 

käitamise alguskuupäeva, olenevalt 

sellest, mis on hilisem. 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekus nähakse ette väga tihe tähtaeg seadme heidete testimiseks pärast 

registreerimist. Selle tulemusel tekib kindlatel aegadel (nt 2025 ja 2030, kui olemasolev seade 

peab olema registreeritud ja vastama heite piirväärtustele) väga suur nõudlus testimise järele 

ning lisaks, kui kasutuselevõtmisel tekivad viivitused, ei pruugi seade olla kolme kuu jooksul 

pärast registreerimist tööd alustanud. Seetõttu leiame, et esimese testimise kuupäev peaks 

olema veel paindlikum. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – punkt 5 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Teise võimalusena võib liikmesriik 

punktis 1 osutatud perioodiliste mõõtmiste 

asemel nõuda pidevaid mõõtmisi.  

 Pideva mõõtmise korral kontrollitakse 

automatiseeritud mõõtmise süsteeme 

vähemalt kord aastas 

standardmeetoditega tehtava 

paralleelmõõtmise abil ning käitaja 

teavitab pädevat asutust nende kontrollide 

tulemustest. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – 1 a osa (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Nõuetele vastavuse hindamine 

 1. Perioodiliste mõõtmiste korral 

käsitatakse artiklis 5 osutatud heite 

piirmäärasid järgituna, kui iga mõõtmiste 

seeria või pädevate asutuste kehtestatud 

eeskirjade kohaselt määratletud ja 

kindlaksmääratud muude menetluste 

tulemused ei ületa asjakohaseid heite 

piirmäärasid. 

 2. Pideva mõõtmise korral hinnatakse 

artiklis 5 osutatud heite piirväärtustele 

vastavust vastavalt direktiivi 2010/75/EL 

V lisa 4. osa punktis 1 sätestatule. 

 Valideeritud keskmised väärtused 

määratakse kindlaks direktiivi 

2010/75/EL V lisa 3. osa punktide 9 ja 10 

kohaselt. 

 Keskmiste heite väärtuste arvutamisel ei 

võeta arvesse väärtusi, mis on mõõdetud 

artikli 5 lõigetes 6 ja 7 osutatud 

ajavahemikel või käivitamise ja 

seiskamise ajal.  
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