
AM\743551ET.doc PE412.328v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

2007/0286(COD)

25.9.2008

MUUDATUSETTEPANEKUD
286–381 – III osa

Raporti projekt
Holger Krahmer
(PE407.661v01-00)

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tööstusheidete 
kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud)

Ettepanek võtta vastu direktiiv
(KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))



PE412.328v01-00 2/64 AM\743551ET.doc

ET

AM_Com_LegReport



AM\743551ET.doc 3/64 PE412.328v01-00

ET

Muudatusettepanek 286
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) artiklitega 7 ja 18 ettenähtud siduvate 
üldeeskirjade vastuvõtmine.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Kuna iga IPPC-käitise kohta kehtib loanõue ja kuna üldsus osaleb loa saamise menetluses, on 
asjaomasel üldsusel siiski võimalus osaleda ajal, kui siduvad üldeeskirjad mõjutavad 
konkreetseid olukordi. Kui kõikidel eraisikutel võimaldatakse osaleda siduvate üldeeskirjade 
vastuvõtmisel, häiriks see tõsiselt PVT-viitedokumendi rakendamist.

Muudatusettepanek 287
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) erandite tegemine vastavalt artikli 16 
lõikele 3.

Or. en

Selgitus

Asjaomase üldsuse määratlus tuleks uuesti õigusakti sisse tuua, tagamaks, et valitsusväliseid 
organisatsioone võetakse arvesse üldsuse kaasamisel.

Üldsuse ja valitsusväliste organisatsioonidega tuleks konsulteerida kõige olulisemate otsuste 
osas, mis on seotud võimalike erandite tegemisega PVT-st, et tagada vajalikul määral 
läbipaistvus.
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Muudatusettepanek 288
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selline huvi on keskkonnakaitset 
edendavatel valitsusvälistel 
organisatsioonidel, kes vastavad kõikidele 
siseriiklike õigusaktidega sätestatud 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

Asjaomase üldsuse määratlus tuleks uuesti õigusakti sisse tuua, tagamaks, et valitsusväliseid 
organisatsioone võetakse arvesse üldsuse kaasamisel.

Üldsuse ja valitsusväliste organisatsioonidega tuleks konsulteerida kõige olulisemate otsuste 
osas, mis on seotud võimalike erandite tegemisega PVT-st, et tagada vajalikul määral 
läbipaistvus.

Muudatusettepanek 289
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkte a ja b ei kohaldata 
juhul, kui kõik järgmised tingimused on 
täidetud:

välja jäetud

(a) uue käitise või olulise muudatuse 
suhtes kohaldatakse direktiivi 
85/337/EMÜ;
(b) siduvad üldeeskirjad hõlmavad 
vajalikke loatingimusi;
(c) artikli 19 tingimuste täitmiseks ei ole 
vaja kehtestada rangemaid nõudeid.
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Or. nl

Selgitus

Nimetatud erand on segane ning ei oleks eriti otstarbekas, sest otsustusprotsessi alguses ei 
ole veel päris selge, kas koostatakse eritingimused või mitte.

Muudatusettepanek 290
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkte a ja b ei kohaldata 
juhul, kui kõik järgmised tingimused on 
täidetud:

2. Pädev asutus tagab, et kolme nädala 
jooksul pärast kättesaamist tehakse 
kinnitatud loataotlused üldsusele 
kättesaadavaks internetis, kuni asjaomase 
tegevuse täieliku lõpetamiseni. 

(a) uue käitise või olulise muudatuse 
suhtes kohaldatakse direktiivi 
85/337/EMÜ;
(b) siduvad üldeeskirjad hõlmavad 
vajalikke loatingimusi;
(c) artikli 19 tingimuste täitmiseks ei ole 
vaja kehtestada rangemaid nõudeid.

Or. en

Selgitus

Aarhusi konventsiooni sätete alusel tuleks igal juhul avalikustada teave keskkonda mõjutavate 
loatingimuste kohta.
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Muudatusettepanek 291
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 punkte a ja b ei kohaldata 
juhul, kui kõik järgmised tingimused on 
täidetud:

2. Pädev asutus tagab, et kolme nädala 
jooksul pärast kättesaamist tehakse 
kinnitatud loataotlused üldsusele püsivalt 
kättesaadavaks internetis, kuni asjaomase 
tegevuse täieliku lõpetamiseni. 

(a) uue käitise või olulise muudatuse 
suhtes kohaldatakse direktiivi 
85/337/EMÜ;
(b) siduvad üldeeskirjad hõlmavad 
vajalikke loatingimusi;
(c) artikli 19 tingimuste täitmiseks ei ole 
vaja kehtestada rangemaid nõudeid.

Or. en

Selgitus

Kui lähtuda Aarhusi konventsiooni kohustustest, siis on äärmiselt oluline, et valitsusvälised 
organisatsioonid– nii kohalikul kui ka riigi tasandil – liigitatakse selgesõnaliselt „asjaomase 
üldsuse” hulka. Selleks et üldsus saaks tõhusalt osaleda, on ülimalt oluline, et neil oleks teada 
lubade väljastamise taust, seega peaksid kinnitatud loataotlused olema püsivalt üldsusele 
kättesaadavad võrgus kolm nädalat pärast nende saamist.

Muudatusettepanek 292
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui otsus loa andmise, läbivaatamise või 
ajakohastamise kohta või siduvate 
üldeeskirjade vastuvõtmise või 
ajakohastamise kohta on tehtud, teeb pädev 

3. Kui otsus loa andmise, läbivaatamise või 
ajakohastamise kohta või siduvate 
üldeeskirjade vastuvõtmise või 
ajakohastamise kohta on tehtud, teeb pädev 
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asutus üldsusele kättesaadavaks järgmise 
teabe:

asutus üldsusele internetis viivitamatult
kättesaadavaks järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Üldsus ja valitsusvälised organisatsioonid peaksid vajaliku info kergelt internetist kätte 
saama. 

Muudatusettepanek 293
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui otsus loa andmise, läbivaatamise või 
ajakohastamise kohta või siduvate 
üldeeskirjade vastuvõtmise või 
ajakohastamise kohta on tehtud, teeb pädev 
asutus üldsusele kättesaadavaks järgmise 
teabe:

3. Kui otsus loa andmise, läbivaatamise või 
ajakohastamise kohta või siduvate 
üldeeskirjade vastuvõtmise või 
ajakohastamise kohta on tehtud, teeb pädev 
asutus üldsusele püsivalt võrgus
kättesaadavaks järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

On väga oluline, et valitsusvälistel organisatsioonidel, nii kohalikel kui ka üleriiklikel ning 
üldsusel, sealhulgas kodanikel, kes töötavad tavalisel tööajal ning kellel on avalikele 
registritele piiratud juurdepääs, oleksid vajalikud vahendid ja juurdepääs võrgus olevale 
teabele, et anda pädevatele asutustele väärtuslikku abi vastavuse hindamisel ning aidata 
kaasa, et hoida tänu varajasele hoiatusele ära suuremat ohtu tervisele ja keskkonnale.
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Muudatusettepanek 294
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) kuidas loas või siduvates üldeeskirjades 
sisalduvad heite piirväärtused on kindlaks 
määratud PVT-viitedokumentides 
kirjeldatud parima võimaliku tehnika ja 
sellega seonduvate heitetasemete alusel;

e) kuidas artiklis viidatud 15 
loatingimused või siduvad üldeeskirjad on 
kindlaks määratud PVT-viitedokumentides 
kirjeldatud parima võimaliku tehnika ja 
sellega seonduvate heitetasemete alusel;

Or. en

Selgitus

Pädevate asutuste esitatud selgitus ei tohiks olla seotud ainult heite piirväärtuste, vaid kõikide 
loatingimustega.

Muudatusettepanek 295
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) erandi tegemise korral artikli 16 lõike 3 
alusel kõnealuse erandi põhjused ja 
kehtestatud tingimused;

f) erandi tegemise korral artikli 16 lõike 3 
alusel kõnealuse erandi konkreetsed
põhjused, mis põhinevad artikli 16 lõikes 3 
sätestatud kriteeriumidel, ja kehtestatud 
tingimused;

Or. en

Selgitus

Üldsusele on vaja üksikasjalikult põhjendada erandite tegemist.
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Muudatusettepanek 296
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
Teabevahetus

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide, asjaomaste tööstusharude 
ja keskkonnakaitset edendavate 
valitsusväliste organisatsioonide vahel 
järgmistes küsimustes:
(a) käitiste tegevus seoses heidete, saaste, 
tarbimise, toorainete laadi, 
energiakasutuse ja jäätmete tekitamisega;
(b) kasutatav tehnoloogia, sellega seotud 
seire ja nende arengusuunad.

Or. en

Selgitus

Vaata muudatusettepanekut artiklile 14. Artiklite 14 ja 29 koondamine ja kohandamine on 
oluline seetõttu, et tagada PVT-viitedokumentide praegune arendamis- ja 
vastuvõtmisprotsess.

Muudatusettepanek 297
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 välja jäetud
Teabevahetus

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide, asjaomaste tööstusharude 
ja keskkonnakaitset edendavate 
valitsusväliste organisatsioonide vahel 
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järgmistes küsimustes:
(a) käitiste tegevus seoses heidete, saaste, 
tarbimise, toorainete laadi, 
energiakasutuse ja jäätmete tekitamisega;
(b) kasutatav tehnoloogia, sellega seotud 
seire ja nende arengusuunad.

Or. en

Selgitus

Käesolev artikkel liidetakse artikliga 14. Kui artiklit 14 vastu ei võeta, tuleks käesolev 
muudatusettepanek tühistada.

Muudatusettepanek 298
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Seoses teabevahetusega võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed, et saata 
komisjonile iga kolme aasta tagant ja 
esimest korda 18 kuu jooksul alates 
käesoleva direktiivi jõustamisest 
olemasolevad representatiivsed andmed 
käitiste kohaspetsiifilise suutlikkuse, 
heitkoguste ja teiste keskkonnaalaste 
mõjude ning piirväärtuste kohta, mis on 
sätestatud I lisa kohaste konkreetsete 
tegevusalade kohta ja vajaduse korral 
parima võimaliku tehnika kohta, mille 
alusel need väärtused on arvutatud, 
eelkõige artikli 16 kohaselt. Edaspidi 
täiendatakse neid andmeid käesoleva 
artikli lõikes 3 ja artiklis 67 sätestatud 
korras. Teavet uuendatakse ja 
korrastatakse, võttes arvesse 
juhenddokumenti andmete kogumise ja 
esitamise parandamise kohta järelduste 
tegemisel kasutatava parima võimaliku 
tehnika osas, ning teave avalikustatakse 
komisjonile ja üldsusele elektroonilisel 
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kujul. Komisjon avaldab 
hindamisaruanne elektrooniliselt ELi 
ametlikes keeltes.

Or. en

Selgitus

PVT-viitedokumentide kvaliteet sõltub olulises osas Sevilla protsessi käigus antud andmete 
kvaliteedist ja kvantiteedist, et hõlbustada järelduste tegemist kasutatava parima võimaliku 
tehnika osas. Seetõttu on hädavajalik, et teave hõlmaks rohkem kui heite piirväärtusi, nimelt 
andmeid konkreetsete käitiste mahu kohta. Kohaspetsiifiliste heite piirväärtuste avaldamine 
võimaldab asjaomasel üldsusel kontrollida, kas ELis üldiselt rakendatakse standardeid, kuid 
nende kohalikus tehases mitte.

Muudatusettepanek 299
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

-1. Seoses teabevahetusega võtavad 
liikmesriigid vajalikud meetmed, et saata 
komisjonile iga kolme aasta tagant ja 
esimest korda 18 kuu jooksul alates 
käesoleva direktiivi jõustamisest 
olemasolevad representatiivsed andmed 
käitiste kohaspetsiifilise suutlikkuse, 
heitkoguste ja teiste keskkonnaalaste 
mõjude ning piirväärtuste kohta, mis on 
sätestatud I lisa kohaste konkreetsete 
tegevusalade kohta ja vajaduse korral 
parima võimaliku tehnika kohta, mille 
alusel need väärtused on arvutatud, 
eelkõige artikli 16 kohaselt. Edaspidi 
täiendatakse neid andmeid artiklis 67 
sätestatud korras.

Or. en

Selgitus

Selleks, et olukorda oleks võimalik objektiivselt analüüsida, peaksid PVT-viitedokumentide 
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autorid saama liikmesriikidelt seire teel saadud  usaldusväärset ja kättesaadavat teavet, et 
teha selle alusel järeldusi kasutatava parima võimaliku tehnika kohta Teabevahetusfoorum 
võttis hiljuti vastu juhenddokumendi andmete kogumise ja esitamise parandamise kohta, et 
jõuda kasulike järeldusteni, mis peaks olema esitatavate andmete vormi ja sisu aluseks.

Muudatusettepanek 300
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide, asjaomaste tööstusharude ja 
keskkonnakaitset edendavate 
valitsusväliste organisatsioonide vahel
järgmistes küsimustes:

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide, asjaomaste tööstusharude ja 
keskkonnakaitset edendavate 
valitsusväliste organisatsioonide vahel, mis 
põhineb sellel, et võrdselt on esindatud 
tööstussüsteemi pakkujad, ettevõtjad ja 
keskkonnaorganisatsioonid. Komisjon 
töötab välja ja avaldab eeskirjad andmete 
kogumise, parima võimaliku tehnika 
kindlaksmääramise ja parima võimaliku 
tehnikaga seotud heitetaseme kohta. 
Teabevahetus puudutab järgmisi 
küsimusi:

Or. en

Selgitus

Esindatuse tasakaal Sevilla protsessis on küsitav, sest see koosneb keskmiselt 40% ulatuses 
liikmesriikide esindajatest, 49% ulatuses tööstuse esindajatest ning ainult ühest keskkonnaga 
seotud valitsusvälise organisatsiooni esindajast. Tegelikkuses asendatakse liikmesriikide 
esindajad sageli tööstuse esindajatega. Vähemalt erahuvid peaksid olema ettevõtjate ja 
tööstussüsteemi pakkujate vahel tasakaalustatud, viimastel on selgemad huvid ambitsioonika 
PVT vastuvõtmiseks.
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Muudatusettepanek 301
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide, asjaomaste tööstusharude ja 
keskkonnakaitset edendavate 
valitsusväliste organisatsioonide vahel 
järgmistes küsimustes:

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide, asjaomaste tööstusharude, 
mis on esindatud võrdses osas 
tööstussüsteemi pakkujate ja ettevõtjate 
näol, ning keskkonnakaitset edendavate 
valitsusväliste organisatsioonide vahel 
Komisjon töötab välja ja avaldab eeskirjad 
andmete kogumise, parima võimaliku 
tehnika kindlaksmääramise ja parima 
võimaliku tehnikaga seotud heitetaseme 
kohta. Teabevahetuse käigus käsitletakse 
järgmisi küsimusi:

Or. en

Selgitus

Sevilla protsessis osalevad tehnilised eksperdid koosnevad keskmiselt 40% ulatuses 
liikmesriikidest, 49% ulatuses tööstuse sidusrühmadest ja ühest ainsast keskkonnale 
keskendunud valitsusvälisest organisatsioonist.  Selleks, et toetada vähemuse arvamuse 
õiglast kaasamist ja kaalumist, peaksid vähemalt erahuvid olema ettevõtjate ja 
tööstussüsteemi pakkujate vahel tasakaalus ning selleks, et vältida Sevilla protsessi 
eesmärkide õõnestamist, koostab komisjon eeskirjad PVT ja PVT-SHT kohta.

Muudatusettepanek 302
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide, asjaomaste tööstusharude ja 
keskkonnakaitset edendavate 
valitsusväliste organisatsioonide vahel 
järgmistes küsimustes:

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide, kohalike ja piirkondlike 
ametiasutuste esindajate, asjaomaste 
tööstusharude ja keskkonnakaitset 
edendavate valitsusväliste 
organisatsioonide vahel järgmistes 
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küsimustes:

Or. en

Selgitus

Kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused ei ole Sevilla protsessi osalised. Kui asutustel 
ja/või organitel lubatakse inspekteerimist juhtida, saavad piirkondlikud ja kohalikud 
ametiasutused olulist teavet parima võimaliku tehnika kohta ning seega võib Sevilla protsessi 
parendada kohalike ja piirkondlike ametiasutuste osaluse kaudu.

Muudatusettepanek 303
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide, asjaomaste tööstusharude ja 
keskkonnakaitset edendavate 
valitsusväliste organisatsioonide vahel 
järgmistes küsimustes:

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide, kohalike ja piirkondlike 
ametiasutuste esindajate, asjaomaste 
tööstusharude ja keskkonnakaitset 
edendavate valitsusväliste 
organisatsioonide vahel järgmistes 
küsimustes:

Or. en

Selgitus

Kohalikud ja piirkondlikud ametiasutused ei ole Sevilla protsessi osalised. Kui asutustel 
ja/või organitel lubatakse inspekteerimist juhtida, saavad piirkondlikud ja kohalikud 
ametiasutused olulist teavet parima võimaliku tehnika kohta ning seega võib Sevilla protsessi 
parendada kohalike ja piirkondlike ametiasutuste osaluse kaudu.
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Muudatusettepanek 304
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide, asjaomaste tööstusharude ja 
keskkonnakaitset edendavate 
valitsusväliste organisatsioonide vahel 
järgmistes küsimustes:

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide, asjaomaste tööstusharude, 
komisjoni ja keskkonnakaitset edendavate 
valitsusväliste organisatsioonide vahel 
järgmistes küsimustes:

Or. de

Selgitus

Tuleks selgesõnaliselt öelda, et teabevahetus, mille eesmärk on koostada või muuta parima 
võimaliku tehnika viitedokumente, on mitmepoolne protsess, milles osaleb komisjon.

Muudatusettepanek 305
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide, asjaomaste tööstusharude ja 
keskkonnakaitset edendavate 
valitsusväliste organisatsioonide vahel 
järgmistes küsimustes:

Komisjon korraldab teabevahetuse 
liikmesriikide, asjaomaste tööstusharude, 
komisjoni ja keskkonnakaitset edendavate 
valitsusväliste organisatsioonide vahel 
järgmistes küsimustes:

Or. en

Selgitus

Et oleks selge, mida komisjon on kirja pannud. Sevilla protsess on mitmepoolne protsess, 
milles osaleb ka komisjon.
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Muudatusettepanek 306
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kasutatav tehnoloogia, sellega seotud 
seire ja nende arengusuunad.

(b) kasutatav tehnoloogia, sellega seotud 
seire ja nende arengusuunad ning võetud 
meetmete tõhusus ning nende positiivne 
mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Or. pl

Selgitus

Teabevahetus peaks eelkõige näitama, et parima võimaliku tehnika kasutamine mõjutab 
keskkonda ja inimeste tervist positiivselt ning peaks veenma üldsust selle tõhususes.

Muudatusettepanek 307
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 – sissejuhatav osa ja lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimese lõigu kohaldamisel võtab 
komisjon vastu meetmed, et määrata 
kindlaks järgmised asjaolud:

Esimese lõigu kohaldamisel võtab 
komisjon vastu suunised, et määrata 
kindlaks järgmised asjaolud:

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 69 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Kõnealused suunised, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 69 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. nl

Selgitus

Meetmete võtmine tundub liiga jõuline. Suunised tunduvad märksa asjakohasemad.
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Muudatusettepanek 308
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat peatükki kohaldatakse 
vähemalt energiatootmiseks ette nähtud ja 
50 MW nimisoojuskoormusega 
põletusseadmete suhtes, olenemata 
kasutatud kütuse liigist.

Käesolevat peatükki kohaldatakse 
vähemalt energiatootmiseks ette nähtud ja 
20 MW nimisoojuskoormusega 
põletusseadmete suhtes, olenemata 
kasutatud kütuse liigist.

Or. en

Selgitus

Oleks kohane, kui põletuskäitiste, mille võimsus on 20 MW kuni 50 MW, suhtes ei kohaldataks 
II peatüki sätteid (vt muudatusettepanekut 54). Seoses vajadusega tegeleda selliste tehaste 
õhusaastega, peaksid need kuuluma III peatüki alla ning nende osas tuleks kehtestada 
konkreetsed heite kontrollmeetmed. Selline muudatusettepanek on vastuvõetav vastavalt 
kodukorra artiklile 80a. Väiksemad põletusseadmed käivad III peatüki, mitte II peatüki alla, 
nagu komisjon esildas.

Muudatusettepanek 309
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat peatükki kohaldatakse 
vähemalt energiatootmiseks ette nähtud ja
50 MW nimisoojuskoormusega 
põletusseadmete suhtes, olenemata 
kasutatud kütuse liigist.

Käesolevat peatükki kohaldatakse 
vähemalt energiatootmiseks ette nähtud ja
20 MW nimisoojuskoormusega 
põletusseadmete suhtes, olenemata 
kasutatud kütuse liigist.

Or. en

Selgitus

Artiklis 31 peaks kooskõlas I lisaga olema suurte põletusseadmete lävi 20 MW.
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Muudatusettepanek 310
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kahe või enama eraldi 
põletusseadme jäätmegaas väljutatakse 
ühise korstna kaudu, käsitatakse selliste 
seadmete kombinatsiooni ühe tervikuna ja 
nende võimsused liidetakse.

1. Kui kahe või enama eraldi 
põletusseadme jäätmegaas väljutatakse 
ühise lõõri kaudu, käsitatakse selliste 
seadmete kombinatsiooni ühe tervikuna, 
võttes arvesse tehnilisi ja majanduslikke 
tegureid, ja nende võimsused liidetakse.

Or. fi

Muudatusettepanek 311
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) põletusseadmed, mis kasutavad 
kütusena mis tahes tahkeid või vedelaid 
jäätmeid, v.a artikli 38 lõike 2 punktis a 
osutatud jäätmed.

(j) IV peatükis nimetatud põletusseadmed, 
mis kasutavad kütusena mis tahes tahkeid 
või vedelaid jäätmeid, v.a artikli 38 lõike 2 
punktis a osutatud jäätmed.

Or. en

Selgitus

Jäätmepõletus peaks jääma kehtiva suurte põletusseadmete direktiivi kohaldamisalast välja.
Laiema direktiivi tõttu ei saa kütuse määratlust piirata nende kütustega, mida nimetatakse III 
peatükis. Kõige lihtsam viis selle tegemiseks on arvata välja need käitised, mis kuuluvad 
põletamist ja koospõletamist käsitleva IV peatüki alla.
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Muudatusettepanek 312
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) tehaseid, mis on keskendunud 
jäätmeist saadud kütuse põletamisele või 
koospõletamisele, käsitletakse 
jäätmepõletustehastena.

Or. en

Selgitus

See selgitus on vajalik, et vältida õiguslikku segadust seoses klassifitseerimisega 
koospõletustehaseks (peamine ülesanne on energia tootmine) või jäätmepõletustehaseks 
(keskendub jäätmete termtöötlusele). See on vajalik säte seoses järjest suureneva tehaste 
arvuga, mis tegelevad kütuse eraldamisega jäätmetest (RDF või SRF), millel on (peaaegu) 
sama koostis ja saasteainete sisaldus nagu olmejäätmetel.

Muudatusettepanek 313
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) tehased, mille nimisoojuskoormus ei 
ole suurem kui 500 MW ja millele on 
antud luba enne 27. novembrit 2002 ning 
mille töötundide arv aastas on kuni 
1500 tundi viie aasta libiseva keskmisena.

Or. en

Selgitus

Sellega laiendatakse erandeid tahke kütusega tehastele, mis on hõlmatud juba kehtiva suurte 
põletusseadmete direktiiviga ja ettepaneku V lisa 1. osaga kõikide tehaste kohta sõltumata 
nende kütuse liigist. See on vajalik, sest on olemas ka gaasi- või vedelkütusega tehaseid, mida 
kasutatakse oote- või tugirežiimil, mille suhtes nimetatud erandid peaksid kehtima. Nende 
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suhteks kehtiksid muidugi ka ettepaneku II peatüki sätted ning seega ka PVT-l põhinevad heite 
piirväärtused.

Muudatusettepanek 314
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui kaks või enam eraldi põletusseadet, 
millele on antud luba või mille kohta on 
esitatud täielik loataotlus pärast artikli 72 
lõikes 2 osutatud kuupäeva, on tehnilisi ja 
majanduslikke tegureid arvesse võttes 
paigaldatud nii, et nendest lähtuvat 
jäätmegaasi on võimalik väljutada ühise 
korstna kaudu, käsitatakse selliste 
seadmete kombinatsiooni ühe 
põletusseadmena ja nende võimsused 
liidetakse.

2. Kui kaks või enam eraldi põletusseadet, 
millele on antud luba või mille kohta on 
esitatud täielik loataotlus pärast artikli 72 
lõikes 2 osutatud kuupäeva, on tehnilisi ja 
majanduslikke tegureid arvesse võttes 
paigaldatud nii, et nendest lähtuvat 
jäätmegaasi on pädevate asutuste arvates
võimalik väljutada ühise korstna kaudu, 
käsitatakse selliste seadmete 
kombinatsiooni ühe põletusseadmena ja 
nende võimsused liidetakse.

Or. fi

Muudatusettepanek 315
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 31 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Põletustehaste summaarse 
nimisoojuskoormuse arvutamisel ei võeta 
arvesse eraldi üksuseid, mille 
nimisoojuskoormus on alla 20 MW.

Or. en

Selgitus

Seoses liitmiseeskirjaga tuleks selgitada, et liitmiseeskirjad peaksid kehtima ainult nende 
üksikute põletusüksuste suhtes, mille nimisoojuskoormus on 20 MW või üle selle.
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Muudatusettepanek on vastuvõetav vastavalt kodukorra artiklile 80a, sest kavandatud lõige 3 
on tihedalt seotud lõikega 1.

Muudatusettepanek 316
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 32a
Konkreetsed meetmed väiksematele 

põletusseadmetele
1. Seni, kuni ei ole jõutud kokkuleppele 
kooskõlas lõikega 2, ei kehti V lisa 
põletusseadmete suhtes, mille 
nimisoojusmahtuvus on alla 50 MW.
2. Komisjon teeb mõistliku aja jooksul, 
kuid mitte hiljem kui 2012. aastal, 
muudatusettepanekud V lisa kohta, 
hõlmates heite piirväärtused, seirenõuded 
ja vastavuse hindamise eeskirjad lõikes 1 
viidatud seadmete kohta. Nimetatud 
ettepanekus sisalduvad vajaduse korral 
konkreetsed nõuded olemasolevate 
põletusseadmete kohta koos asjakohase 
üleminekuperioodiga, et saavutada 
kooskõla muudetud sätetega. 

Or. en

Selgitus

II peatükk peaks hõlmama ka põletusseadmeid, mille nimisoojusmahtuvus on alla 50 MW.
Sellistele seadmetele kehtestatakse V lisas kaasotsustamismenetlust kasutades konkreetsed 
sätted, mis põhinevad parimal võimalikul tehnikal. Selline muudatusettepanek on vastuvõetav 
vastavalt kodukorra artiklile 80a. Väiksemad põletusseadmed käivad III peatüki, mitte II 
peatüki alla, nagu komisjon esildas.
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Muudatusettepanek 317
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kõik selliste käitiste load, mis 
sisaldavad põletusseadmeid, millele on 
antud luba või mille kohta on esitatud 
täielik loataotlus enne artikli 72 lõikes 2 
osutatud kuupäeva, tingimusel et sellise 
seadme tegevus algab hiljemalt üks aasta 
pärast kõnealust kuupäeva, sisaldavad 
tingimusi, millega tagatakse, et 
kõnealustest seadmetest õhku suunatav 
heite puhul ei ületata V lisas 1. osas 
sätestatud heite piirväärtusi.

2. Kõik selliste käitiste load, mis 
sisaldavad põletusseadmeid, millele on 
antud luba või mille kohta on esitatud 
täielik loataotlus enne artikli 72 lõikes 2 
osutatud kuupäeva, tingimusel et sellise 
seadme tegevus algab hiljemalt üks aasta 
pärast kõnealust kuupäeva, sisaldavad 
tingimusi, millega tagatakse, võttes arvesse 
tehnilisi ja majanduslikke tegureid, et 
kõnealustest seadmetest õhku suunatav 
heite puhul ei ületata V lisas 1. osas 
sätestatud heite piirväärtusi.

Or. fi

Muudatusettepanek 318
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. II peatükis käsitletud 
põletusseadmetele, mis on töötanud 20 
aastat, väljastatud lubades tuleks heiteid 
vähendada 25 tööaasta jooksul, millega 
tagatakse, et kõnealustest seadmetest 
õhku suunatava heite puhul ei ületata V 
lisa 2. osas sätestatud heite piirväärtusi. 
Heitkoguste vähendamine ei ole vajalik, 
kui põletusseade lõpetab tegevuse 20 aasta 
ja 10 000 töötunni pärast.

Or. en
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Selgitus

Olemasolevate käitiste, mille heite piirväärtused on kõrgemad kui uutel käitistel, tööperioodi 
tuleks piirata 20 aastani. Viis aastat pärast nimetatud perioodi tuleks olemasoleva käitise 
suhtes rakendada uute käitiste heite piirväärtusi. Selle muudatusettepanekuga oleks võimalik 
saavutada Euroopas märkimisväärne heidete vähendamine.

Muudatusettepanek 319
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Olemasolevate seadmete suhtes, nagu 
on määratletud direktiivi 2001/80/EÜ 
artikli 2 lõikes 10, mis vastavad täielikult 
direktiivi 2001/80/EÜ artikli 4 lõike 3 
sätetele, kehtivad endiselt nimetatud 
nõuded ning nende osas ei kehti V lisas 
sätestatud heite piirväärtused.

Or. en

Selgitus

Direktiivis 2001/80/EÜ sätestati kaks heidete vähendamise astet, 2008. ja 2016. aastal.
Selleks, et muuta investeerimisraamistik stabiilsemaks ja kindlamaks, siis peaksid 
olemasolevad seadmed (mis said esialgse loa enne 01.07.1987), mis vastavad juba sama 
direktiivi III kuni VII lisas määratletud heidete piirväärtustele, töötama ka pärast 2016. 
aastat nimetatud heidete piirväärtuste raamides.

Muudatusettepanek 320
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui põletusseadet laiendatakse, 
kohaldatakse muudetava seadmeosa suhtes 
heite piirväärtusi, nagu on täpsustatud V 

6. Kui põletusseadet laiendatakse vähemalt 
20 MW võrra, kohaldatakse muudetava 
seadmeosa suhtes heite piirväärtusi, nagu 
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lisa 2. osas, ning määratakse need kindlaks 
kogu põletusseadme nimisoojusvõimsuse 
suhtes.

on täpsustatud V lisa 2. osas, ning 
määratakse need kindlaks kogu 
põletusseadme nimisoojusvõimsuse suhtes.

Or. en

Selgitus

Käesolev säte ei peaks kehtima põletusseadme väikese laiendamise korral.

Muudatusettepanek 321
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Põletusseadmetele võib teha erandi 
lämmastikoksiidi (NOx), vääveldioksiidi 
(SO2) heite piirväärtustest kinnipidamise 
osas artikli 15 ja 16 põhjal eeldusel, et 
põletusseadmete suhtes kehtib lõikes 8 
nimetatud siseriiklik heitkoguste 
vähendamise kava, ja eeldusel, et ollakse 
kooskõlas V ja VI lisa erisätetega.

Or. en

Selgitus

Toetame komisjoni algatust kehtestada eeskirjad ka teiste saasteainete heitkogustega 
kauplemiseks peale kasvuhoonegaasi heitkoguste. Selle algatusega tuleks eelistatavalt 
tegeleda nii, et heitkogustega kauplemise Euroopa eeskirjad jõustuksid samal ajal kui IPPC-
direktiiv. Kui see ei ole teostatav, võib IPPC-direktiivis olla selline säte. Kehtivad riiklikud 
kauplemissüsteemid võivad siis tegevust jätkata kui katse või eksperiment üleminekul lisaks 
kasvuhoonegaasile ka teiste heitkogustega kauplemise Euroopa eeskirjadele. 
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Muudatusettepanek 322
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Liikmesriigid võivad, piiramata III 
peatükis põletusseadmete kohta sätestatud 
erisätteid ning võttes arvesse kulusid ja 
tulusid, samuti oma kohustusi, mis on 
võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2001. aasta direktiiviga 
2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete 
siseriiklike ülemmäärade kohta ja 
direktiiviga 96/62/EÜ, kindlaks määrata 
ja rakendada olemasolevate seadmete 
suhtes siseriiklikku heitkoguste 
vähendamise kava.
Siseriikliku heitkoguste vähendamise 
kava kohaselt vähendatakse 
põletusseadmete lämmastikoksiidide 
(NOx) ja vääveldioksiidi (SO2) aastast 
heitkogust tasemeni, milleni oleks jõutud, 
kui oleks kasutatud parimat võimalikku 
tehnikat, võttes aluseks iga seadme 
viimase viie tööaasta keskmine tegelik 
aastane tööaeg, kasutatud kütus ja 
soojuskoormus.
Siseriikliku heitkoguste vähendamise 
kavaga hõlmatud seadme sulgemine ei 
tohi kaasa tuua muude kavaga hõlmatud 
seadmete aastase heitkoguse suurenemist.

Or. en

Selgitus

Toetame komisjoni algatust kehtestada eeskirjad ka teiste saasteainete heitkogustega 
kauplemiseks peale kasvuhoonegaasi heitkoguste. Selle algatusega tuleks eelistatavalt 
tegeleda nii, et heitkogustega kauplemise Euroopa eeskirjad jõustuksid samal ajal kui IPPC-
direktiiv. Kui see ei ole teostatav, võib IPPC-direktiivis olla selline säte. Kehtivad riiklikud 
kauplemissüsteemid võivad siis tegevust jätkata kui katse või eksperiment üleminekul lisaks 
kasvuhoonegaasile ka teiste heitkogustega kauplemise Euroopa eeskirjadele. 
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Muudatusettepanek 323
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 6 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 c. Siseriikliku heitkoguste vähendamise 
kava suhtes kohaldatakse järgmisi 
tingimusi:
(a) kava sisaldab eesmärke ja nendega 
seotud ülesandeid, kõnealuste eesmärkide 
ja ülesannete täitmise meetmeid ja 
ajakavasid ning kontrollimehhanismi;
(b) liikmesriigid edastavad siseriikliku 
heitkoguste vähendamise kava 
komisjonile hiljemalt artikli 71 lõikes 1 
nimetatud kuupäeval;
(c) komisjon annab kuue kuu jooksul 
alates punktis b nimetatud edastamisest 
hinnangu, kas kava vastab käesolevas 
lõikes esitatud nõuetele. Kui komisjon ei 
pea kava nõuetele vastavaks, siis teatab ta 
sellest liikmesriigile ning liikmesriik teeb 
järgneva kolme kuu jooksul teatavaks 
kõik meetmed, mis on võetud selleks, et 
tagada käesolevas lõikes ettenähtud 
nõuete täitmine.

Or. en

Selgitus

Toetame komisjoni algatust kehtestada eeskirjad ka teiste saasteainete heitkogustega 
kauplemiseks peale kasvuhoonegaasi heitkoguste. Selle algatusega tuleks eelistatavalt 
tegeleda nii, et heitkogustega kauplemise Euroopa eeskirjad jõustuksid samal ajal kui IPPC-
direktiiv. Kui see ei ole teostatav, võib IPPC-direktiivis olla selline säte. Kehtivad riiklikud 
kauplemissüsteemid võivad siis tegevust jätkata kui katse või eksperiment üleminekul lisaks 
kasvuhoonegaasile ka teiste heitkogustega kauplemise Euroopa eeskirjadele. 
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Muudatusettepanek 324
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Pädev asutus võib teha erandi lõikes 2 
sätestatud kohustuse osas, kehtestades
heitkoguste piirangud iga üksikjuhtumi 
korral järgmistel juhtudel jõuseadmetele, 
millele anti luba enne 1. juulit 1987;
a) seadmed, mis varustavad tippkoormuse 
ajal ja töötavad kuni 1500 tundi aastas 
viie aasta libiseva keskmisena;
b) seadmed, mis on ühendatud isoleeritud 
võrku, sisevõrku või asuvad saarel ning 
töötavad vähem kui 2500 tundi aastas.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse piiratud tööaega, ei ole nimetatud seadmed heitkoguste taseme suhtes olulised, 
kuigi nad annavad oma osa süsteemi varustuskindlusesse/stabiilsusesse, ja investeeringuid, 
mida on vaja uute kohustuste täitmiseks, ei ole kerge tagasi saada. Selline erand on ette 
nähtud ka direktiivi 2001/80/EÜ artiklis 5.

Muudatusettepanek 325
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Liikmesriigid võivad, võttes arvesse 
kulusid ja tulusid ning kohustusi, mis on 
võetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 20…/…/EÜ (teatavate 
õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade 
kohta) ja direktiivi 2008/50/EÜ (õhu 
kvaliteedi kohta) alusel, kindlaks määrata 
ja rakendada artikli 33 lõike 2 alla 
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kuuluvate kõikide või osade seadmete 
suhtes siseriiklikku heitkoguste 
vähendamise kava.
Siseriikliku heitkoguste vähendamise 
kava kohaselt vähendatakse 
olemasolevate seadmete 
lämmastikoksiidide (NOx), vääveldioksiidi 
(SO2) ja tolmu aastast heitkogust
tasemeni, milleni oleks jõutud, kui oleks 
kohaldatud V lisa 1. osas nimetatud 
heitkoguste piirväärtusi olemasolevate 
töötavate seadmete suhtes aastal 2013, 
võttes aluseks iga seadme viimase viie 
tööaasta (aasta 2013 kaasa arvatud) 
keskmine tegelik aastane tööaeg, 
kasutatud kütus ja soojuskoormus.
Siseriikliku heitkoguste vähendamise 
kavaga hõlmatud seadme sulgemine ei 
tohi kaasa tuua muude kavaga hõlmatud 
seadmete aastase heitkoguse suurenemist.
Siseriikliku heitkoguste vähendamise 
kava suhtes kohaldatakse järgmisi 
tingimusi:
(a) kava sisaldab eesmärke ja nendega 
seotud ülesandeid, kõnealuste eesmärkide 
ja ülesannete täitmise meetmeid ja 
ajakavasid ning kontrollimehhanismi;
(b) liikmesriigid edastavad siseriikliku 
heitkoguste vähendamise kava 
komisjonile hiljemalt 1. jaanuariks 2015;
(c) komisjon annab kuue kuu jooksul 
alates punktis b nimetatud edastamisest 
hinnangu, kas kava vastab käesolevas 
lõikes esitatud nõuetele. Kui komisjon ei 
pea kava nõuetele vastavaks, siis teatab ta 
sellest liikmesriigile ning liikmesriik teeb 
järgneva kolme kuu jooksul komisjonile 
teatavaks kõik meetmed, mis on võetud 
selleks, et tagada käesolevas lõikes 
ettenähtud nõuete täitmine;
(d) komisjon töötab hiljemalt 1. 
jaanuariks 2013 välja suunised, et 
abistada liikmesriike kavade koostamisel.
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Or. en

Selgitus

Selleks, et suurendada paindlikkust, oleks vajalik jätkata siseriiklikku heitkoguste 
vähendamise kava alates 2016. aastast. Siseriiklik heitkoguste kava näeb ette selged 
piirangud osalevate seadmete iga-aastaste heite üldkoguste suhtes ning seega reguleerib 
saasteainete kogust, mis omakorda määrab ära sadestuse määra. Selles nähakse ka ette 
toetuste ülekandmine osalevate seadmete vahel – sellise paindlikkuse olemasolu on seda 
tähtsam, et komisjon ei ole muid ettepanekuid teinud.

Muudatusettepanek 326
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 – lõige 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Piiramata direktiivi 2008/50/EÜ 
kohaldamist, võib olemasolevaid seadmeid 
vabastada vastavusest artikli 33 lõike 2 
nõuetega järgmistel tingimustel:
(a) olemasoleva seadme käitaja kohustub 
pädevale asutusele hiljemalt [kolm aastat 
pärast jõustumist] esitatud kirjalikus 
avalduses mitte kasutama seadet üle 20 
000 töötunni ajavahemiku jooksul, mis 
algab 1. jaanuaril 2016 ning lõpeb 
hiljemalt 31. detsembril 2023;
(b) käitaja peab igal aastal esitama 
pädevale asutusele arvestuse seadme 
lubatud tööea ärakasutatud ja kasutamata 
aja kohta;
(c) pädev asutus tagab, et artikli 33 lõikes 
2 nimetatud saasteainete heite 
piirväärtused jäävad vähemalt sama 
rangeks kui need, mis on seadme loas 
hetkel, kui käitaja esitas kirjaliku 
avalduse, või juhul kui 1. jaanuaril 2008 
oli olemas kehtiv luba, on heite 
piirväärtus madalam kui selles loas.

Or. en
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Selgitus

The inclusion of this “limited hours opt-out” provision, which is modelled on that included in 
the current LCP Directive, would provide flexibility for existing plants to remain in service 
whilst low carbon replacement plants are constructed and commissioned following the 
expected demonstration within the first half of the next decade of the viability of carbon 
capture and storage and the further development of renewable energy sources. The 
environment would remain protected through the provisions of Chapter II of the proposal and 
thus to BAT-based emission limit values and through the limitation on the number of hours in 
which the plants could operate.

Muudatusettepanek 327
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33a
Süsinikdioksiidi heite piirväärtus

1. Alates 1. jaanuarist 2010 sisaldavad 
kõik load, mis on antud elektrit tootvatele 
suurtele põletuskäitistele, mille võimsus 
on 300 megavatti või rohkem, millele 
antakse ehitusluba või sellise menetluse 
puudumisel antakse esialgne 
tegutsemisluba 1. jaanuaril 2010 või 
pärast seda, nõudeid, mille kohaselt peab 
õhku paisatud heite piirväärtus olema 350 
grammi süsinikdioksiidi kilovatt-tunni 
kohta elektri tootmisel. 
2. Alates 1. jaanuarist 2018 sisaldavad 
kõik load, mis on antud elektrit tootvatele 
suurtele põletuskäitistele, mille võimsus 
on 300 megavatti või rohkem, välja 
arvatud need käitised, mille suhtes kehtib 
lõige 1, nõudeid, mille kohaselt peab õhku 
paisatud heite piirväärtus olema 350 
grammi süsinikdioksiidi kilovatt-tunni 
kohta elektri tootmisel.
3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud heite 
piirväärtust kontrollitakse igal aastal riigi 
pädeva ametiasutuse poolt. 
4. 30. juuniks 2014 vaatab komisjon 
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käesoleva artikli sätted läbi, võttes arvesse 
üldist progressi kasvuhoonegaaside 
heidete vähendamisel ning  asjakohase 
vähendamistehnika võimalikku osakaalu. 
Läbivaatamisel kaalutakse eelkõige 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud heite 
piirväärtuse vähendamist, lõikes 2 
nimetatud tähtaja varajasemaks toomist 
või etapiviisilise lähenemise kasutamist, 
ning reguleerimisala laiendamist, et 
hõlmata ka elektrisektorivälised suured 
põletuskäitised. Läbivaatuse lõpetamisel 
teeb komisjon vajaduse korral 
ettepanekud.

Or. en

Selgitus

Tuleb jõuda kompromissile energiavarustuse kindluse ja kliimapoliitika nõudmiste vahel.
Tehakse ettepanek, et väikesed soojuse ja elektri koostootmise elektrijaamad, mille võimsus 
jääb alla 300 megavati, tuleb CO2 lävest välja arvata.

Muudatusettepanek 328
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 33 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33a
Süsinikdioksiidi heite piirväärtus

1. Alates 1. jaanuarist 2010 sisaldavad 
kõik load, mis on antud elektrit tootvatele 
suurtele põletuskäitistele, mille võimsus 
on üle 300 megavati, millele antakse 
ehitusluba või sellise menetluse 
puudumisel antakse esialgne 
tegutsemisluba 1. jaanuaril 2010 või 
pärast seda, nõudeid, mille kohaselt peab 
õhku paisatud heite piirväärtus olema 450 
grammi süsinikdioksiidi kilovatt-tunni 
kohta elektri tootmisel.
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2. Alates 1. jaanuarist 2025 sisaldavad 
kõik load, mis on antud elektrit tootvatele 
suurtele põletuskäitistele, mille võimsus 
on üle 300 megavati, välja arvatud need 
käitised, mille suhtes kehtib lõige 1, 
nõudeid, mille kohaselt peab õhku 
paisatud heite piirväärtus olema 450
grammi süsinikdioksiidi kilovatt-tunni 
kohta elektri tootmisel.
3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud heite 
piirväärtust kontrollitakse igal aastal riigi 
pädeva ametiasutuse poolt. 
4. 30. juuniks 2014 vaatab komisjon 
käesoleva artikli sätted läbi, võttes arvesse 
üldist progressi kasvuhoonegaaside 
heidete vähendamisel ning  asjakohase 
vähendamistehnika võimalikku osakaalu. 
Läbivaatamisel kaalutakse eelkõige 
lõigetes 1 ja 2 nimetatud heite 
piirväärtuse vähendamist, lõikes 2 
nimetatud tähtaja varajasemaks toomist
või etapiviisilise lähenemise kasutamist, 
ning reguleerimisala laiendamist, et 
hõlmata ka elektrisektorivälised suured 
põletuskäitised. Läbivaatuse lõpetamisel 
teeb komisjon vajaduse korral 
ettepanekud.

Or. en

Selgitus

Suured põletusseadmed suurendavad süsinikdioksiidi heiteid ja mõjutavad seega 
kliimamuutust. ELi heitkogustega kauplemise süsteem pakub väga kasulikku raamistikku 
kasvuhoonegaasiheite vähendamiseks riikides, kuid ei saada piisavalt tugevat signaali 
hinnaga, et vältida uute väga suurte süsinikdioksiidi punktreostusallikate sisenemist süsteemi.
Seepärast tuleks direktiivi saaste kompleksse vältimise ja kontrolli kohta lisada sätted, milles 
nõutakse õhku paisatava CO2 heite piirväärtust uute suurte käitiste jaoks.
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Muudatusettepanek 329
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käitaja teavitab pädevat asutust 48 tunni
jooksul pärast saastetõrjeseadmete 
talitlushäire või rikke esinemist.

Käitaja teavitab pädevat asutust nii kiiresti 
kui võimalik ja igal juhul 8 tunni jooksul 
pärast saastetõrjeseadmete talitlushäire või 
rikke esinemist.

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjust kehtestada leebemaid tingimusi nendele seadmetele võrreldes sarnaste 
tingimustega põletus- ja koospõletustehaste puhul nii ebanormaalsete tingimuste pikkuse osas 
ühe aasta jooksul (12 kuud) ja ohust teavitamise kiiruse osas, et pädevad asutused saaksid 
võtta asjakohaseid meetmeid.

Muudatusettepanek 330
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Saastetõrjeta käituste kogukestus ei ületa 
120 tundi kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul.

Saastetõrjeta käituste kogukestus ei ületa 
60 tundi kaheteistkümnekuulise 
ajavahemiku jooksul.

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjust kehtestada leebemaid tingimusi nendele seadmetele võrreldes sarnaste 
tingimustega põletus- ja koospõletustehaste puhul nii ebanormaalsete tingimuste pikkuse osas 
ühe aasta jooksul (12 kuud) ja ohust teavitamise kiiruse osas, et pädevad asutused saaksid 
võtta asjakohaseid meetmeid.
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Muudatusettepanek 331
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et 
õhusaasteainete seire toimub V lisa 3. osa 
kohaselt.

1. Liikmesriigid tagavad, et 
õhusaasteainete seire toimub V lisa 3. osa
kohaselt. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
seiret teostatakse ettevõtja kulul.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel peaks olema teatavatel juhtudel õigus nõuda, et ettevõtja annaks oma panuse 
heidete seiresse. Selline võimalus on kehtivas õiguses olemas ning seda ei tohiks välja jätta.

Muudatusettepanek 332
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Lõike 2 alternatiivina võib kasutada 
järgmisi vääveldioksiidi keskmisi 
heitkoguste piirväärtusi (olenemata 
kasutatud kütusekombinatsioonist):
(a) artikli 4 lõigetes 1 ja 3 nimetatud 
seadmete puhul: 1000 mg/Nm3, 
keskmistatuna rafineerimistehase kõigi 
selliste seadmete suhtes;
(b) artikli 4 lõikes 2 nimetatud uute 
seadmete puhul: 600 mg/Nm3, 
keskmistatuna rafineerimistehase kõigi 
selliste seadmete suhtes, välja arvatud 
gaasiturbiinid.
Piirväärtused revideeritakse tehnilise 
arengu ja majandusaspektide taustal.
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Pädevad asutused tagavad, et käesoleva 
sätte kohaldamine ei tekita 
olemasolevatest seadmetest lähtuvate 
heitkoguste suurenemist.

Or. de

Selgitus

Taastab juba kehtiva ja läbiproovitud seadusandluse. Need väärtused on käitajatele ja lube 
väljastavatele ametitele esmaseks juhendiks, et aidata neil sätestada kohaga seotud heite 
piirväärtused statistilise keskmise väärtusena lõõridest paiskuvale gaasi heidetele kõikidest 
rafineerimistehase protsessi kütteseadetes.

Muudatusettepanek 333
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
jäätmepõletus- ja -koospõletustehaste 
suhtes, milles põletatakse või 
koospõletatakse tahkeid või vedelaid 
jäätmeid.

1. Käesolevat peatükki kohaldatakse 
jäätmepõletus- ja -koospõletustehaste 
suhtes, milles põletatakse või 
koospõletatakse tahkeid või vedelaid 
jäätmeid, sealhulgas jäätmetest saadud 
kütust.

Or. en

Selgitus

IV peatükk hõlmab tahkete või vedelate jäätmete põletamist või koospõletamist (artikkel 38).
Tuleks täpsustada, et jäätmetest saadud kütuse (RDF, SRF jne) suhtes kehtivad nimetatud 
sätted alati. Vähemalt ühes liikmesriigis kasutatav tava muudab vältimatuks selle, et 
jäätmetest saadud kütus ja taaskasutatav tahkekütus klassifitseeritakse jäätmeteks, mis on 
loetletud jäätmenimistus koodi all 19 12 10 (põlevjäätmed).
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Muudatusettepanek 334
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 1 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 41 punkti 2 teises lõigus 
sisalduvaid erinõudeid ei kohaldata 
järgmiste ohtlike jäätmete suhtes:
(a) põlevad vedelad jäätmed, sealhulgas 
direktiivi 98/XXX* artiklis … määratletud 
õlijäätmed, juhul kui need vastavad 
järgmistele tingimustele: 
(i) polüklooritud aromaatsete 
süsivesinike, näiteks polüklooritud 
difenüülide (PCB) või pentaklooritud 
fenooli (PCP) sisaldus massi järgi ei ole 
suurem, kui asjakohastes ühenduse 
õigusaktides on sätestatud;  
(i i) väikseim kütteväärtus on vähemalt 30 
MJ/kg; 
(b) kõik põlevad vedelad jäätmed, mille 
põlemisel vahetult tekkivad suitsugaasid 
ei põhjusta muid heitmeid või suurema 
saasteainesisaldusega heitmeid kui need, 
mis tekivad direktiivi 93/12/EMÜ artikli 1 
lõikes 1 määratletud gaasiõli põlemisel.

Or. en

Selgitus

Selle nõude, mis on olemas alates 1996. aastast Euroopa jäätmete põletamise ja 
koospõletamise määruses, kustutamine ei ole õigustatud. 40% piirangu eesmärk on kaitsta 
traditsioonilist põletamisturuosa koospõletamise ohtude ees. Kasutatud õli ei kõrvaldata 
tavaliselt jäätmepõletusahjudes. Seega ei ole vaja seda kohandada.
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Muudatusettepanek 335
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt a – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) artikli 3 punkti 20 alapunktis b 
loetletud jäätmed,

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivis 2000/76 jäätmete põletamise kohta esitatakse väga konkreetsed erandid, mis tuleks 
kindlasti samaks jätta. Neid väljajätmisi võib seostada osaliselt biomassi määratlusega, kuid 
igal juhul peavad need hõlmama kogu biomassi. Seetõttu oleks parem need lisada uuesti 
artiklisse 38 (mitte kustutada nagu vastavates kohandustes). Praegune muudatusettepanek on 
seotud muudatusettepanekuga 30 vajaduse osas saada samalt autorilt ühtne biomassi 
määratlus.

Muudatusettepanek 336
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i i i a) loomakorjustest saadud tahkerasv, 
mida kasutatakse kütusena, nagu on 
sätestatud Euroopa parlamendi ja 
nõukogu […] määruses (EÜ) nr […]/20, 
milles sätestatakse muuks otstarbeks kui 
inimtoiduks ettenähtud loomsete 
kõrvalsaaduste sanitaareeskirjad;

Or. en

Selgitus

A proposal for a revision of Regulation (EC) No 1774/2002 published by the European 
Commission in June 2008 contains provisions which distinguish the burning of animal by-
products as fuel from their disposal as waste. This is taken to signal the Commission’s 



PE412.328v01-00 38/64 AM\743551ET.doc

ET

recognition that the application of the requirements of the current Water Incineration 
Directive (2000/76/EC) to burning tallow as fuel are disproportionate, bearing in mind that 
the animal rendering plants which use as fuel of the tallow which they themselves produce are 
in any case subject to the current IPPC Directive and would remain so under the proposed 
recast Directive. But to make that intention clear, the explicit exclusion provided by this 
amendment is essential.

Muudatusettepanek 337
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) koospõletustehased, mille 
nimisoojusmahtuvus on alla 500 kW, 
milles ei töödelda aastas rohkem oma 
jäätmeid kui 50 tonni, eeldusel, et 
nimetatud tehaste suhtes kehtib riiklik 
loaskeem ja et luba sisaldab 
põletusnõudeid, eelkõige piirväärtusi.

Or. de

Selgitus

Eeskirjad jäätmete põletamise kohta, eelkõige seoses loataotluste, piirväärtuste ja seirega, on 
koostatud suuremaid jäätmekoguseid silmas pidades. Väikeste koguste põletamine tuleks 
seega nende erieeskirjade reguleerimisalast välja jätta ja nende suhtes tuleks rakendada 
ainult jäätmetöötlustehaste üldeeskirju.

Muudatusettepanek 338
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 38 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Nimetatud peatükk ei kehti loomse 
rasva termtöötlemise kohta selle 
päritolukohas.
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Or. de

Selgitus

Koostiselt on loomne rasv võrreldav kütteõliga. Direktiivi kohaldamine loomse rasva 
põletamisele ja koospõletamisele on liigne koormus, mis ei ole keskkonna seisukohast 
õigustatud. Kui loomset rasva ei saa kasutada loomsete jäätmete tehases, tuleb see pigem 
transportida muudesse kohtadesse.

Muudatusettepanek 339
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) põletamisel ja koospõletamisel tekkiv 
soojus kasutatakse võimaluse piires ära
soojuse-, auru- ja energiatootmise abil;

(b) põletamisel ja koospõletamisel tekkiv 
soojus kasutatakse võimaluse piires ära
soojuse ja energia koostootmise, 
tootmisauru, kaugjahutamise või 
kaugkütmise abil;

Or. en

Selgitus

Uuesti sõnastamise mõju on märkimisväärne, sest sellega edendatakse ainult elektrit tootvaid 
põletusahje, eelmises sõnastuses oli kõne all ainult „soojus ja energia”. See ei ole 
energiatõhus ning soosib põletamist keskkonnasõbralikema ja energiatõhusamate 
jäätmekäitlusvõimaluste arvelt. Järjest rohkem käitisi kasutab või on valmis tootma 
kaugjahutamist.

Muudatusettepanek 340
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 39 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) saavutatakse parimast võimalikust 
tehnikast lähtuvad minimaalsed 
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energiatõhususe standardid;

Or. en

Muudatusettepanek 341
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõikide töödeldavate jäätmeliikide 
loetelu, milles esitatakse vähemalt 
komisjoni otsusega 2000/532/EÜ 
kehtestatud Euroopa jäätmenimistus 
sätestatud jäätmeliigid, ja vajaduse korral 
sisaldab see teavet iga jäätmeliigi koguse 
kohta;

(a) kõikide töödeldavate jäätmeliikide 
loetelu, milles esitatakse võimaluse korral
vähemalt komisjoni otsusega 2000/532/EÜ 
kehtestatud Euroopa jäätmenimistus 
sätestatud jäätmeliigid, ja vajaduse korral 
sisaldab see teavet iga jäätmeliigi koguse 
kohta;

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas praegu kehtivate õigusaktidega. 
Muudatusettepanekuga tagatakse, et jäätmeloendi range järgimine ei ole kohustuslik. Kui 
jäätmed klassifitseeritakse kooskõlas Euroopa jäätmeloendiga, ei ole võimalik arvesse võtta 
jäätmete erinevaid omadusi. Seda teavet on vaja jäätmete optimaalseks töötlemiseks. Lisaks 
kavandatakse puuduste kõrvaldamiseks Euroopa jäätmeloendi revideerimist.

Muudatusettepanek 342
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõikide töödeldavate jäätmeliikide 
loetelu, milles esitatakse vähemalt 
komisjoni otsusega 2000/532/EÜ 
kehtestatud Euroopa jäätmenimistus 
sätestatud jäätmeliigid, ja vajaduse korral 
sisaldab see teavet iga jäätmeliigi koguse 
kohta;

(a) kõikide töödeldavate jäätmeliikide 
loetelu, milles esitatakse vähemalt 
komisjoni otsusega 2000/532/EÜ 
kehtestatud Euroopa jäätmenimistus 
sätestatud kuuenumbrilised jäätmeliigid, ja 
vajaduse korral sisaldab see teavet iga 
jäätmeliigi lubatud koguse kohta;
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Or. en

Selgitus

Loa andmine peab kehtima üsna hästi tuvastatud jäätmeliikide suhtes ja tehase 
jäätmepõletuse üldmaht peaks olema seotud igal aastal tehasesse saadetava maksimaalse 
jäätmekogusega. 

Muudatusettepanek 343
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tehase koguvõimsus jäätmete 
põletamise või koospõletamise osas;

(b) tehase koguvõimsus jäätmete 
põletamise või koospõletamise osas ning 
maksimaalne igaaastane jäätmekogus, 
mida võib põletamise või koospõletamise 
teel töödelda;

Or. en

Selgitus

Loa andmine peab kehtima üsna hästi tuvastatud jäätmeliikide suhtes ja tehase 
jäätmepõletuse üldmaht peaks olema seotud igal aastal tehasesse saadetava maksimaalse 
jäätmekogusega. 

Muudatusettepanek 344
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 40 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) nende ohtlike jäätmete väikseimad ja 
suurimad massivoolud, väikseimad ja 
suurimad kütteväärtused ja
polüklorobifenüülide, 
polükloroterfenüülide, kloori, fluori, 

(b) jäätmete koospõletustehaste puhul
nende ohtlike jäätmete väikseimad ja 
suurimad massivoolud, väikseimad ja 
suurimad kütteväärtused ja saasteainete (nt 
polüklorobifenüülid, 
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väävli ja raskmetallide ning muude 
saasteainete suurim lubatud sisaldus.

polükloroterfenüülid, kloor, fluor, väävel, 
arseen) ja raskmetallide (nt Sb, Pb, Cd, Cr, 
Co, Cu, Ni, Hg, Zn) suurim lubatud 
sisaldus.

Or. de

Selgitus

Termin „saasteained” on lai ning seda tuleks seetõttu täpsustada näidete abil, samamoodi 
tuleb teha terminiga „raskemetallid”.

Muudatusettepanek 345
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 41 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Kui heite piirväärtusi ületatakse, ei 
jätkata jäätmepõletus- või -
koospõletustehases või jäätmepõletus- või -
koospõletustehase põletusahjudes mitte 
mingil juhul jäätmete põletamist 
katkestamatult rohkem kui neli tundi, ilma 
et see piiraks artikli 45 lõike 4 punkti c 
kohaldamist.

6. Kui VI lisa 3., 4. ja 5. osas sätestatud
heite piirväärtusi ületatakse, ei jätkata 
jäätmepõletus- või -koospõletustehases või 
jäätmepõletus- või -koospõletustehase 
põletusahjudes mitte mingil juhul jäätmete 
põletamist katkestamatult rohkem kui neli 
tundi, ilma et see piiraks artikli 45 lõike 4 
punkti c kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Parima võimaliku tehnikaga seotud heite tasemed on need, mida eeldatakse, kui vastavates 
viitedokumentides kirjeldatud tehnikat rakendatakse konkreetses sektoris, et täita 
jäätmedirektiivis sätestatud heite piirväärtusi. Ebanormaalsed töötingimused tuleks 
määratleda seoses õiguslikult siduvate heite piirväärtustega.
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Muudatusettepanek 346
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Suure rikke korral vähendab käitaja 
töömahtu või peatab töö niipea kui 
võimalik, kuni tavapärased 
käitamistingimused on taastatud.

Suure rikke korral vähendab käitaja 
töömahtu või peatab töö niipea kui 
võimalik, kuni tavapärased 
käitamistingimused on taastatud ja teavitab 
pädevaid asutusi nii kiiresti kui võimalik.

Or. en

Selgitus

Pädevad asutused peavad olema teadlikud, kui käitis ei toimi tavapäraselt.

Muudatusettepanek 347
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 45 – lõige 4 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) kui pidevad mõõtmised osutavad, et 
mõnda heite piirväärtust on ületatud 
puhastusseadmete häirete või rikete tõttu.

(c) kui pidevad mõõtmised osutavad, et 
mõnda VI lisa 3., 4. ja 5. osas sätestatud
heite piirväärtust on ületatud 
puhastusseadmete häirete või rikete tõttu.

Or. en

Selgitus

Parima võimaliku tehnikaga seotud heite tasemed on need, mida eeldatakse, kui vastavates 
viitedokumentides kirjeldatud tehnikat rakendatakse konkreetses sektoris, et täita 
jäätmedirektiivis sätestatud heite piirväärtusi. Ebanormaalsed töötingimused tuleks 
määratleda seoses õiguslikult siduvate heite piirväärtustega.
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Muudatusettepanek 348
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne jäätmete lubamist jäätmepõletus-
või -koospõletustehasesse määrab käitaja 
jäätmete massi liikide kaupa komisjoni 
otsusega 2000/532/EÜ kehtestatud 
Euroopa jäätmeloendi kohaselt.

2. Enne jäätmete lubamist jäätmepõletus-
või -koospõletustehasesse määrab käitaja 
võimaluse korral jäätmete massi liikide 
kaupa komisjoni otsusega 2000/532/EÜ 
kehtestatud Euroopa jäätmeloendi kohaselt.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas praegu kehtivate õigusaktidega.
Muudatusettepanekuga tagatakse, et jäätmeloendi range järgimine ei ole kohustuslik. Kui 
jäätmed klassifitseeritakse kooskõlas Euroopa jäätmeloendiga, ei ole võimalik arvesse võtta 
jäätmete erinevaid omadusi. Seda teavet on vaja jäätmete optimaalseks töötlemiseks. Lisaks 
kavandatakse puuduste kõrvaldamiseks Euroopa jäätmeloendi revideerimist.

Muudatusettepanek 349
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Jäätmed, mida põletatakse jäätmete 
koospõletustehastes, vastavad VI lisa 9. 
osa nõuetele.

Or. de

Selgitus

Vaata muudatusettepanekuid VI lisa 9. osa kohta (uus). Selleks et piirata saaste hulka 
jääkides ja toodetes, peaks koospõletustehastes põletatavate jäätmete suhtes kehtima 
määratud piirväärtused põletatavate jäätmete miinimumkvaliteedi kohta ja nõuded kvaliteedi 
tagamiseks.
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Muudatusettepanek 350
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 47 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädev asutus võib teha erandeid lõigetest 
2–4 selliste jäätmepõletus- või -
koospõletustehaste puhul, mis on osa II 
peatükiga hõlmatud käitisest ja mis
põletavad või koospõletavad selles käitises 
tekkivaid jäätmeid.

5. Pädev asutus võib teha erandeid lõigetest 
2–4 selliste jäätmepõletus- või -
koospõletustehaste puhul, mis põletavad 
või koospõletavad selles käitises tekkivaid 
jäätmeid.

Or. de

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas praegu kehtivate õigusaktidega. Ei ole selge, miks 
nimetatud erand peaks kehtima ainult suuremate tehaste, mitte väiksemate osas ehk nende 
osas, mille suhtes ei kehti II peatükk.

Muudatusettepanek 351
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Jääkide kogust ja kahjulikkust 
vähendatakse võimalikult palju. Võimaluse 
korral võetakse jäägid ringlusse vahetult 
tehases või väljaspool seda.

1. Jääkide kogust ja kahjulikkust 
vähendatakse võimalikult palju. Võimaluse 
korral töödeldakse jääke vahetult tehases 
või väljaspool seda.

Or. de

Selgitus

Töötlemine hõlmab nii ringlussevõttu kui ka kõrvaldamist. Keskkonna seisukohast on 



PE412.328v01-00 46/64 AM\743551ET.doc

ET

mõnikord kõrvaldamine tehases parem variant kui ringlussevõtt mujal, sest sellisel juhul 
lisandub ringlussevõtule transportimine. Seetõttu ei tohiks töötlemine välja jääda.

Muudatusettepanek 352
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 48 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Enne jääkide kõrvaldamis- või 
ringlussevõtuviiside otsustamist tehakse 
asjakohased katsed, et määrata kindlaks 
jääkide füüsikalised ja keemilised 
omadused ning saastavus. Eelkõige tuleb 
uurida kogu jäätmete lahustuvat osa ja 
raskmetallide lahustuvat osa.

3. Enne jääkide kõrvaldamis- või 
ringlussevõtuviiside otsustamist tehakse 
asjakohased katsed, et määrata kindlaks 
jääkide füüsikalised ja keemilised 
omadused ning saastavus.

Or. de

Selgitus

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass die Tests auf die Bestimmung der Eluatgehalte 
eingeschränkt sind. Diese Eluattest sind aber jedenfalls - unabhängig von der nachfolgenden 
Behandlung - durchzuführen. Da es durchaus Behandlungswege gibt, bei denen z. B. nur die 
Gesamtgehalte nicht aber die Eluatgehalte relevant sind – z. B. bei der Verwertung von 
Flugaschen – ist der letzte Satz des Absatzes zu streichen. Durch die Streichung wäre 
sichergestellt, dass die für die nachfolgenden Behandlungswege geeigneten Tests - d.h. 
abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen des Behandlungsverfahrens - durchzuführen 
sind.

Muudatusettepanek 353
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) olemasolev käitis – töötav käitis, 
millele on antud luba enne 1. aprilli 2001 
või mille kohta on esitatud täielik 
loataotlus enne 1. aprilli 2001, tingimusel 

välja jäetud
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et käitis alustas tegevust hiljemalt 1. 
aprillil 2002;

Or. pl

Selgitus

Artikli 3 lõikes 3 antud käitise määratlus on täiesti rahuldav. Seetõttu ei ole uus määratlus 
vajalik, eelkõige seetõttu, et see hõlmab olemasolevaid käitisi.

Muudatusettepanek 354
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) „orgaaniline ühend“ – ühend, mis 
koosneb vähemalt süsinikust ja ühest või 
mitmest järgmisest elemendist: vesinik, 
halogeenid, hapnik, väävel, fosfor, räni 
või lämmastik, välja arvatud 
süsinikoksiidid, anorgaanilised 
karbonaadid ja vesinikkarbonaadid;

Or. en

Selgitus

Nimetatud määratlus peaks olema pigem artiklis 52 kui artiklis 3, põhjendused leiab artikli 3 
kohta esitatud muudatusettepaneku selgituses.

Muudatusettepanek 355
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 b) „lenduv orgaaniline ühend“ (LOÜ) 
– orgaaniline ühend aururõhuga 
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vähemalt 0,01 kPa temperatuuril 293,15 K 
või analoogse lenduvusega konkreetsetes 
kasutamistingimustes;

Or. en

Selgitus

Nimetatud määratlused peaksid olema pigem artiklis 52 kui artiklis 3, põhjendused leiab 
artikli 3 kohta esitatud muudatusettepaneku selgituses.

Muudatusettepanek 356
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5c) „orgaaniline lahusti” – lenduv 
orgaaniline ühend, mida kasutatakse üksi 
või koos muude ainetega, ilma et toimuks 
keemilisi muutusi, järgmiselt: 
(a) toorainete, toodete või jäätmete 
lahustamiseks, 
(b) puhastusvahendina saasteainete 
lahustamiseks;
(c) lahustina;
(d) dispergandina;
(e) viskoossuse regulaatorina;
(f) pindpinevuse regulaatorina;
(g) plastifikaatorina;
(h) konservandina.

Or. en

Selgitus

Nimetatud määratlused peaksid olema pigem artiklis 52 kui artiklis 3, põhjendused leiab 
artikli 3 kohta esitatud muudatusettepaneku selgituses.
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Muudatusettepanek 357
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 52 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) korduvkasutamine – käitistest kogutud 
orgaaniliste lahustite korduvkasutamine 
tehnilisel või äriotstarbel, kaasa arvatud 
kasutamine kütusena, kuid välja arvatud 
korduvkasutatava orgaanilise lahusti 
lõpphoiustamine jäätmena;

(11) korduvkasutamine – käitistest kogutud 
orgaaniliste lahustite korduvkasutamine 
tehnilisel või äriotstarbel, välja arvatud 
korduvkasutatava orgaanilise lahusti 
lõpphoiustamine jäätmena;

Or. en

Selgitus

Lähtudes hiljuti heakskiidetud hierarhiast jäätmete raamdirektiivis, peaks õige termin olema 
korduvkasutamine põletamise teel, mitte uuesti kasutamine.

Muudatusettepanek 358
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui käitaja tõendab pädevale asutusele, 
et mõne käitise puhul ei ole kontrollimatu 
heite piirväärtus tehniliselt ega 
majanduslikult otstarbekas, võib pädev 
asutus erandina lõike 1 punktist a lubada 
käitisel ületada kõnealust heite piirväärtust, 
kui ei ole ette näha märkimisväärset ohtu 
inimeste tervisele ega keskkonnale ja kui 
käitaja tõendab pädevale asutusele, et 
kasutatakse parimat võimalikku tehnikat;

2. Kui käitaja tõendab pädevale asutusele, 
et mõne käitise puhul ei ole kontrollimatu 
heite piirväärtus tehniliselt otstarbekas, 
võib pädev asutus erandina lõike 1 punktist 
a lubada käitisel ületada kõnealust heite 
piirväärtust, kui ei ole ette näha 
märkimisväärset ohtu inimeste tervisele 
ega keskkonnale ja kui käitaja tõendab 
pädevale asutusele, et kasutatakse parimat 
võimalikku tehnikat täielikus kooskõlas 
direktiiviga 98/24 töötajate kaitse kohta 
keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest;

Or. en
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Selgitus

Erandite kehtestamine tehaste heite tasemele võib olla vastuolus töötajate tervisekaitsega, 
seetõttu peaks selliste erandite lubamisel pädev asutus võtma arvesse samuti direktiivi 98/24 
sätteid ning otsused peaksid tuginema ainult tehnilistele põhjustele.

Muudatusettepanek 359
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 57 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Erandina artiklist 8 võivad liikmesriigid 
otsustada nõuda, et ettevõtja esitab 
aruande üksnes pädeva asutuse taotlusel. 

Or. en

Selgitus

Pursuant to the existing Article 8 paragraph 1 of Directive 1999/13/EC, Member States may 
introduce an obligation for the operator to supply the competent authority with the data 
needed for compliance checking only on request. Such a flexibility is a proportionate 
simplification for operators of installations covered by Chapter V, which are often small and 
medium sized enterprises, and shall be maintained. This amendment to Article 57 is 
admissible in accordance with Rule 80a ROP because of the close link to the Commission's 
proposal for an annual compliance report (Article 8), which also covers operators of Chapter 
V installations.

Muudatusettepanek 360
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 59 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavet tuleks ajakohastada ning see peaks 
olema võrgus üldsusele kättesaadav ELi 
ametlikes keeltes. 

Or. en
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Selgitus

Lähtudes kooskõlast Aarhusi konventsiooniga ning muu olulise teabe ja aruannete 
kättesaadavusest võrgus, nagu sooviti ühes teises direktiivi kohta tehtud 
muudatusettepanekus, tuleks sellist teavet ajakohastada ning see peaks olema võrgus.

Muudatusettepanek 361
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 60 – lõige 2

2. Artikli 55 kohaselt nõutud heiteseire 
tulemused, mis on pädeva asutuse 
valduses, tuleb samuti teha üldsusele 
kättesaadavaks.

2. Artikli 55 kohaselt nõutud heiteseire 
tulemused, mis on pädeva asutuse 
valduses, tuleb samuti teha üldsusele 
kättesaadavaks, muu hulgas internetis.

Or. pl

Selgitus

Internet on kõige lihtsam ja kättesaadavam viis üldsusele teabe pakkumiseks.

Muudatusettepanek 362
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonile 
tehakse kättesaadavaks teave, milles 
käsitletakse käesoleva direktiivi 
rakendamist, heidete ja muude 
keskkonnamõjude andmeid, heite 
piirväärtusi ning parima võimaliku tehnika 
kohaldamist vastavalt artiklitele 15 ja 16.

1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonile ja 
üldsusele tehakse püsivalt kättesaadavaks 
teave käitiste võimsuse kohta, milles 
käsitletakse käesoleva direktiivi 
rakendamist, heidete ja muude 
keskkonnamõjude andmeid, heite 
piirväärtusi ning parima võimaliku tehnika 
kohaldamist vastavalt artiklitele 15 ja 16.

Liikmesriigid arendavad ja korrapäraselt 
ajakohastavad riiklikke teabesüsteeme, et 
teha esimeses lõigus osutatud teave 

Liikmesriigid arendavad ja korrapäraselt 
ajakohastavad riiklikke teabesüsteeme, et 
teha esimeses lõigus osutatud teave
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kättesaadavaks elektrooniliselt. üldsusele elektrooniliselt püsivalt
kättesaadavaks, võttes arvesse 
juhenddokumenti andmete kogumise ja 
esitamise parandamise kohta järelduste 
tegemisel kasutatava parima võimaliku 
tehnika osas.

Liikmesriigid tagavad, et kõik artiklites 
35, 43, 55 ja 65 nimetatud heidete ja 
keskkonna seire tulemused 
avalikustatakse artikli 29 lõikes 2 
nimetatud teabevahetuse käigus.

Or. en

Selgitus

Selleks, et reaalset olukorda oleks võimalik objektiivselt analüüsida, peaksid PVT-
viitedokumentide autorid saama käesoleva direktiivi alusel liikmesriikidelt seire teel saadud 
usaldusväärset teavet, et teha selle alusel järeldusi kasutatava parima võimaliku tehnika 
kohta. Kuna nimetatud andmed on liikmesriikidele kättesaadavad elektroonilisel kujul, 
peaksid need olema ka üldsusele kättesaadavad: Teabevahetusfoorum võttis hiljuti vastu 
juhenddokumendi, mis peaks olema esitatavate andmete vormi ja sisu aluseks.

Muudatusettepanek 363
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonile 
tehakse kättesaadavaks teave, milles 
käsitletakse käesoleva direktiivi 
rakendamist, heidete ja muude 
keskkonnamõjude andmeid, heite 
piirväärtusi ning parima võimaliku tehnika 
kohaldamist vastavalt artiklitele 15 ja 16.

1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonile ja 
üldsusele tehakse süstemaatiliselt 
kättesaadavaks teave käitiste võimsuse 
kohta, milles käsitletakse käesoleva 
direktiivi rakendamist, heidete ja muude 
keskkonnamõjude andmeid, heite 
piirväärtusi ning parima võimaliku tehnika 
kohaldamist vastavalt artiklitele 15 ja 16.

Liikmesriigid arendavad ja korrapäraselt 
ajakohastavad riiklikke teabesüsteeme, et 
teha esimeses lõigus osutatud teave 
kättesaadavaks elektrooniliselt.

Liikmesriigid arendavad ja korrapäraselt 
ajakohastavad riiklikke teabesüsteeme, et 
teha esimeses lõigus osutatud teave 
üldsusele kättesaadavaks elektrooniliselt, 
võttes arvesse juhenddokumenti andmete 
kogumise ja esitamise parandamise kohta 
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järelduste tegemisel kasutatava parima 
võimaliku tehnika osas.

Liikmesriigid tagavad, et kõik heidete 
seire tulemused avalikustatakse artiklis 29 
nimetatud teabevahetuse käigus.

Or. en

Selgitus

Euroopa saasteainete heitkoguste registri/Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri 
andmetes avalikustatakse aastane heidete üldkogus tehase kohta, millest on üldsusele kasu 
alles siis, kui lisatakse andmed võimsuse kohta, et arvutada IPPC-ga sätestatud tootega 
seotud heite tase. Kohaspetsiifiliste heite piirväärtuste avaldamine võimaldab asjaomasel 
üldsusel kontrollida, kas ELis üldiselt rakendatakse standardeid, kuid nende kohalikus 
tehases mitte.

Muudatusettepanek 364
Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonile 
tehakse kättesaadavaks teave, milles 
käsitletakse käesoleva direktiivi 
rakendamist, heidete ja muude 
keskkonnamõjude andmeid, heite 
piirväärtusi ning parima võimaliku tehnika 
kohaldamist vastavalt artiklitele 15 ja 16.

1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonile 
tehakse kättesaadavaks teave, milles 
käsitletakse käesoleva direktiivi 
rakendamist, heidete ja muude 
keskkonnamõjude andmeid, heite 
piirväärtusi ning parima võimaliku tehnika 
kohaldamist vastavalt artiklitele 15 ja 16
ning vastavalt artikli 16 lõikele 3 tehtud 
erandeid, sealhulgas asjaomaste käitiste 
loetelu ja nende heite tasemed võrreldes 
parima võimaliku tehnikaga.

Or. en

Selgitus

Erandeid peaks olema võimalikult vähe.
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Muudatusettepanek 365
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid annavad teavet artikli 16 
lõike 3 kohaselt tehtud erandite kohta, 
sealhulgas asjaomaste käitiste nimed ja 
heitkoguste tase võrreldes parima 
võimaliku tehnikaga.

Or. en

Selgitus

Selleks, et komisjonil oleksid olemas kõik vajalikud vahendid direktiivi rakendamise 
jälgimiseks, eelkõige selle hindamiseks, kuidas PVT erandeid on kasutatud, on vajalik, et 
liikmesriigid edastaksid konkreetset teavet nimetatud võimaluse kasutamise kohta. Lisaks 
tuleks kasutada liikmesriikide antud teavet PVT kasutamise ja heitetasemete kohta PVT-
viitedokumentide läbivaatamisel. Tuleks esitada rakendamise kokkuvõtvad aruanded, et 
tagada avalikkuse asjakohane teavitamine.

Muudatusettepanek 366
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – esimene b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimeses lõigus nimetatud teave 
avalikustatakse formaadis, mida 
kasutatakse artiklis 14 nimetatud 
teabevahetuse korral.

Or. en

Selgitus

Selleks, et komisjonil oleksid olemas kõik vajalikud vahendid direktiivi rakendamise 
jälgimiseks, eelkõige selle hindamiseks, kuidas PVT erandeid on kasutatud, on vajalik, et 
liikmesriigid edastaksid konkreetset teavet nimetatud võimaluse kasutamise kohta. Lisaks 
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tuleks kasutada liikmesriikide antud teavet PVT kasutamise ja heitetasemete kohta PVT-
viitedokumentide läbivaatamisel. Tuleks esitada rakendamise kokkuvõtvad aruanded, et 
tagada avalikkuse asjakohane teavitamine.

Muudatusettepanek 367
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid arendavad ja korrapäraselt 
ajakohastavad riiklikke teabesüsteeme, et 
teha esimeses lõigus osutatud teave 
kättesaadavaks elektrooniliselt.

Liikmesriigid arendavad ja korrapäraselt 
ajakohastavad riiklikke teabesüsteeme, et 
teha esimeses lõigus osutatud teave 
kättesaadavaks elektrooniliselt. 
Liikmesriigid avalikustavad üldsusele 
esitatud teabe kokkuvõtte.

Or. en

Selgitus

Selleks, et komisjonil oleksid olemas kõik vajalikud vahendid direktiivi rakendamise 
jälgimiseks, eelkõige selle hindamiseks, kuidas PVT erandeid on kasutatud, on vajalik, et 
liikmesriigid edastaksid konkreetset teavet nimetatud võimaluse kasutamise kohta. Lisaks 
tuleks kasutada liikmesriikide antud teavet PVT kasutamise ja heitetasemete kohta PVT-
viitedokumentide läbivaatamisel. Tuleks esitada rakendamise kokkuvõtvad aruanded, et 
tagada avalikkuse asjakohane teavitamine.

.

Muudatusettepanek 368
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruannetes on lisaks võrdlusandmed 
konkreetse tehase heidete kohta võrreldes 
parima võimaliku tehnika dokumentides 
registreeritud heitetasemetega

Or. fi
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Muudatusettepanek 369
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 67 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 69 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 370
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 68 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühe aasta jooksul pärast asjakohase PVT-
viitedokumendi koostamist kohandab 
komisjon, kui on vajalik kooskõla parima 
võimaliku tehnikaga, V lisa 1. ja 2. osa, 
VI lisa 3., 4. ja 5. osa, VII lisa 2., 3.,  ja 4. 
osa ja VIII lisa 1. ja 3. osa, kehtestades 
vajadusel rangemad heite piirväärtused, et 
piirata heidet miinimumnõuete abil.
Ühe aasta jooksul pärast artiklis 29 
sätestatud teabevahetuse lõppu ja PVT-
viitedokumendi alusel määrab komisjon 
kindlaks heite piirväärtused 
miinimumnõuete kujul käesoleva 
direktiiviga hõlmatud  tegevuse ja käitiste 
kohta, välja arvatud nende kohta, mida 
nimetati esimeses lõigus. Nimetatud 
miinimumnõuded keskenduvad 
asjaomaste tegevuste või käitiste kõige 
olulisematele keskkonnamõjudele ning on 
kooskõlas esimeses lõigus nimetatud 
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PVT-viitedokumentides kirjeldatud 
parima võimaliku tehnikaga seotud heite 
piirväärtustega.

Or. en

Selgitus

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of ambition 
of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised process.

Muudatusettepanek 371
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 68 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt teaduse ja tehnika arengule 
muudab komisjon parima võimaliku 
tehnika alusel V lisa 3. ja 4. osa, VI lisa 1., 
2., 6.,7. ja 8. osa, VII lisa 1., 5., 6., 7. ja 8. 
osa ning VIII lisa 2. ja 4. osa.

Vastavalt teaduse ja tehnika arengule 
muudab komisjon parima võimaliku 
tehnika alusel V lisa 3. ja 4. osa, VI lisa 1., 
2., 6.,7. ja 8. osa, VII lisa 1., 5., 6., 7. ja 8. 
osa ning VIII lisa 2., 4. ja 5. osa.

Or. en

Selgitus

The European safety net sets out EU wide minimum sectoral requirements  providing  for 
an important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT and the 
resulting unfair economic advantage that such Member States or industrial sectors could 
obtain. Therefore minimal requirements should be extended to other sectors within a clear 
timetable once this Directive comes into force. The European safety net should be based on 
technical considerations derived from what can be achieved by BAT and the level of 
ambition of those minimal requirements should not be downgraded through any politicised 
process.
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Muudatusettepanek 372
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 68 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt teaduse ja tehnika arengule 
muudab komisjon parima võimaliku 
tehnika alusel V lisa 3. ja 4. osa, VI lisa 1.,
2., 6.,7. ja 8. osa, VII lisa 1., 5., 6., 7. ja 8. 
osa ning VIII lisa 2. ja 4. osa.

Vastavalt teaduse ja tehnika arengule 
muudab komisjon parima võimaliku 
tehnika alusel V, VI, VII, VIII lisa.

Or. en

Selgitus

Kontrolliga regulatiivmenetluse laiendamine lisade kõikidele osadele, et tagada nende tõhus 
ajakohastamine teaduse ja tehnika arengu taustal.

Muudatusettepanek 373
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 68 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 68a
Miinimumnõuded

1. Miinimumnõuded heidete piiramiseks 
(heite piirväärtused) ning seire ja 
vastavusnõuete sätestamiseks võib vastu 
võtta, kui suudetakse tõestada, et selliste 
miinimumnõuete abil paraneb inimese 
tervise ja keskkonna kaitse.
Hinnates vajadust miinimumnõuete 
sätestamiseks, võetakse arvesse asjaomase 
tööstustegevuse keskkonnamõju ja parima 
võimaliku tehnika rakendamise taset 
nimetatud tegevuses. 
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
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sätteid, võetakse vastu artikli 69 lõikes 2 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
kohaselt.
2. Nimetatud miinimumnõuded 
keskenduvad asjaomase tegevuse 
olulisemale keskkonnamõjule ning need 
sätestatakse kooskõlas parima võimaliku 
tehnikaga.

Or. en

Selgitus

Lisatakse miinimumnõuetele keskendunud artikkel (sarnaselt äsja vastu võetud jäätmete 
raamdirektiivi sätetele), mis võetakse vastu komiteemenetluse kaudu. See muudatusettepanek 
esitatakse Euroopa turvavõrgu asemel. See kehtib ainult sellisel juhul, kui selleks on vajadus 
seoses keskkonnakaitsega, võttes aluseks õigusloome rakendamise kogemused ja parima 
võimaliku tehnika kasutamise taseme. See on tõhus vahend, et aidata PVTd rakendada 
juhtudel, kui PVT uute nõuete rakendamine ei oleks kohane.

Muudatusettepanek 374
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 70

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks 
karistused, mida kohaldatakse käesoleva 
direktiivi kohaselt vastuvõetud siseriiklike 
õigusnormide rikkumise korral. 
Kehtestatavad karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad kõnealustest sätetest 
komisjonile hiljemalt [päev/kuu/aasta
(nt 1. jaanuariks 2011)] ja annavad 
viivitamata teada nende edaspidistest 
muudatustest.

Kooskõlas „saastaja maksab” ja 
proportsionaalsuse põhimõttega,
määravad liikmesriigid kindlaks 
karistused, mida kohaldatakse käesoleva 
direktiivi kohaselt vastuvõetud siseriiklike 
õigusnormide rikkumise korral. 
Kehtestatavad karistused peavad olema 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad kõnealustest sätetest 
komisjonile hiljemalt [päev/kuu/aasta
(nt 1. jaanuariks 2011)] ja annavad 
viivitamata teada nende edaspidistest 
muudatustest.

Or. pl
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Muudatusettepanek 375
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 72 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Direktiiv 2001/80/EÜ, mida on 
muudetud IX lisa A osas loetletud 
õigusaktidega, tunnistatakse kehtetuks 
alates 1. jaanuarist 2016, ilma et see 
piiraks liikmesriikide selliste kohustuste 
täitmist, mis on seotud IX lisa B osas 
esitatud direktiivide ülevõtmisega 
siseriiklikusse õigusesse ja nende 
kohaldamisega.

2. Direktiiv 2001/80/EÜ, mida on 
muudetud IX lisa A osas loetletud 
õigusaktidega, tunnistatakse kehtetuks 
alates 1. jaanuarist 2014, ilma et see 
piiraks liikmesriikide selliste kohustuste 
täitmist, mis on seotud IX lisa B osas 
esitatud direktiivide ülevõtmisega 
siseriiklikusse õigusesse ja nende 
kohaldamisega.

Or. en

Selgitus

Ei ole põhjust viivitada kaks aastat suurte põletusseadmete sidumisega artikli 73 lõike 3 
kavandatud kustutamisega.

Muudatusettepanek 376
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. I lisa punktides 1.2, 1.3, 1.4 ja 2.1–2.4, 
punkti 2.5 alapunktides a ja b, punktides 
2.6, 3, 4.1–4.6, 5.1, 5.2, punkti 5.3 
alapunktides a ja b, punkti 5.4, punkti 6.1 
alapunktides a ja b, punktides 6.2–6.5, 
punkti 6.6 alapunktides b ja c, punktides 
6.7 ja 6.8 osutatud käitiste suhtes samuti 
punktis 1.1 osutatud käitiste suhtes, mille 
nimisoojuskoormus on 50 MW või 
rohkem, ning punkti 6.6 alapunktis a 
osutatud käitiste suhtes, milles on rohkem 
kui 40 000 kodulinnukohta ja mis 
tegutsevad ning millele on antud luba või 

1. I lisa punktides 1.2, 1.3, 1.4 ja 2.1–2.4, 
punkti 2.5 alapunktides a ja b, punktides 
2.6, 3, 4.1–4.6, 5.1, 5.2, punkti 5.3 
alapunktides a ja b, punkti 5.4, punkti 6.1 
alapunktides a ja b, punktides 6.2–6.5, 
punkti 6.6 alapunktides b ja c, punktides 
6.7 ja 6.8 osutatud käitiste suhtes samuti 
punktis 1.1 osutatud käitiste suhtes, mille 
nimisoojuskoormus on 20 MW või 
rohkem, ning punkti 6.6 alapunktis a 
osutatud käitiste suhtes, milles on rohkem 
kui 36 000 kodulinnukohta ja mis 
tegutsevad ning millele on antud luba või 
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mille puhul on enne artikli 71 lõikes 1 
osutatud kuupäeva esitatud täielik 
loataotlus, tingimusel et kõnealused 
käitised on võetud kasutusele hiljemalt ühe 
aasta jooksul pärast kõnealust kuupäeva, 
kohaldavad liikmesriigid artikli 71 lõike 1 
kohaselt vastuvõetud õigusnorme alates 
[päev/kuu/aasta (nt 1. jaanuarist 2014, st
kolm aastat pärast jõustumist)].

mille puhul on enne artikli 71 lõikes 1 
osutatud kuupäeva esitatud täielik 
loataotlus, tingimusel et kõnealused 
käitised on võetud kasutusele hiljemalt ühe 
aasta jooksul pärast kõnealust kuupäeva, 
kohaldavad liikmesriigid artikli 71 lõike 1 
kohaselt vastuvõetud õigusnorme alates 
[päev/kuu/aasta (nt 1. jaanuarist 2012, st
üks aasta pärast jõustumist)].

Or. en

Selgitus

Suurte põletusseadmete ja teiste nimetatud käitistega seotud sätete jõustumise kuupäeva tuleb 
tõsta kaks aastat varasemaks. IPPC-direktiiv võeti vastu 1996. aastal ning see tuli 
siseriiklikku õigusesse üle võtta 30. oktoobriks 1999, kõik olemasolevad käitised pidid selle 
vastama 30. oktoobriks 2007. Liikmesriikidel oli 11 aastat aega õigusakti täita. Kuna 
käesoleva uuestisõnastusega ei kaasne olulisi kohandusi ja ülevõtmist riikide tasandil, on 
esimene ülevõtmise kuupäev jaanuar 2012 asjakohane.

Muudatusettepanek 377
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. I lisa punkti 2.5 alapunktis c, punkti 5.3 
alapunktides c, d ja e, punkti 6.1 alapunktis 
c ning punktides 6.9 ja 6.10 osutatud 
käitiste suhtes, samuti punktis 1.1 osutatud 
käitiste suhtes, mille nimisoojuskoormus 
on väiksem kui 50 MW, ning punkti 6.6 
alapunktis a osutatud käitiste suhtes, milles 
on vähem kui 40 000 kodulinnukohta ja 
mis tegutsevad enne artikli 71 lõikes 1 
osutatud kuupäeva, kohaldavad 
liikmesriigid artikli 71 lõike 1 kohaselt 
vastuvõetud õigusnorme alates 
[päev/kuu/aasta (nt 1. juulist 2015, st 4,5
aastat pärast jõustumist)].

2. I lisa punkti 2.5 alapunktis c, punkti 5.3 
alapunktides c, d ja e, punkti 6.1 alapunktis 
c ning punktides 6.9 ja 6.10 osutatud 
käitiste suhtes, samuti punktis 1.1 osutatud 
käitiste suhtes, mille nimisoojuskoormus 
on väiksem kui 50 MW, ning punkti 6.6 
alapunktis a osutatud käitiste suhtes, milles 
on vähem kui 36 000 kodulinnukohta ja 
mis tegutsevad enne artikli 71 lõikes 1 
osutatud kuupäeva, kohaldavad 
liikmesriigid artikli 71 lõike 1 kohaselt 
vastuvõetud õigusnorme alates 
[päev/kuu/aasta (nt 1. juulist 2013, st 2,5
aastat pärast jõustumist)].

Or. en
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Selgitus

Suurte põletusseadmete ja teiste nimetatud käitistega seotud sätete jõustumise kuupäeva tuleb 
tõsta kaks aastat varasemaks. IPPC-direktiiv võeti vastu 1996. aastal ning see tuli 
siseriiklikku õigusesse üle võtta 30. oktoobriks 1999, kõik olemasolevad käitised pidid selle 
vastama 30. oktoobriks 2007. Liikmesriikidel oli 11 aastat aega õigusakti täita. Kuna 
käesoleva uuestisõnastusega ei kaasne olulisi kohandusi ja ülevõtmist riikide tasandil, on 
esimene ülevõtmise kuupäev jaanuar 2012 asjakohane.

Muudatusettepanek 378
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. III peatükiga hõlmatud 
põletusseadmete suhtes kohaldavad 
liikmesriigid artikli 71 lõike 1 kohaselt 
vastuvõetud õigusnorme alates 1. 
jaanuarist 2016.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi tuleks rakendada samamoodi nagu teiste tehaste puhul.

Muudatusettepanek 379
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. III peatükiga hõlmatud põletusseadmete 
suhtes kohaldavad liikmesriigid artikli 71 
lõike 1 kohaselt vastuvõetud õigusnorme 
alates 1. jaanuarist 2016.

3. III peatükiga hõlmatud põletusseadmete 
suhtes kohaldavad liikmesriigid artikli 71 
lõike 1 kohaselt vastuvõetud õigusnorme 
alates 1. jaanuarist 2014.

Or. en
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Selgitus

Suurte põletusseadmete ja teiste nimetatud käitistega seotud sätete jõustumise kuupäeva tuleb 
tõsta kaks aastat varasemaks. IPPC-direktiiv võeti vastu 1996. aastal ning see tuli 
siseriiklikku õigusesse üle võtta 30. oktoobriks 1999, kõik olemasolevad käitised pidid selle 
vastama 30. oktoobriks 2007. Liikmesriikidel oli 11 aastat aega õigusakti täita. Kuna 
käesoleva uuestisõnastusega ei kaasne olulisi kohandusi ja ülevõtmist riikide tasandil, on 
esimene ülevõtmise kuupäev jaanuar 2012 asjakohane.

Muudatusettepanek 380
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. III peatükiga hõlmatud põletusseadmete 
suhtes kohaldavad liikmesriigid artikli 71 
lõike 1 kohaselt vastuvõetud õigusnorme 
alates 1. jaanuarist 2016.

3. Artikli 33 lõikega 3 ja V lisa 2. osaga 
hõlmatud põletusseadmete suhtes 
kohaldavad liikmesriigid artikli 71 lõike 1 
kohaselt vastuvõetud õigusnorme alates 1. 
jaanuarist 2016.

Artikli 33 lõikega 2 ja V lisa 1. osaga 
hõlmatud põletusseadmete suhtes 
kohaldavad liikmesriigid artikli 71 lõike 1 
kohaselt vastuvõetud õigusnorme alates 1. 
jaanuarist 2020.

Or. en

Selgitus

Energia kooslus ja nõudlus tuleviku Euroopas on ebakindel mitmel põhjusel, mille seas on ka 
arengud REK-direktiivi raames, Euroopa saastekvootidega kauplemise süsteemi 
revideerimine ja CCS-direktiiv. Energiasektori põhiülesanne on korraldada üleminek madala 
süsinikusisaldusega energiakooslusele, see protsess nõuab uusi investeeringuid ja teatava 
mahu sulgemist. Seetõttu on oluline, et tööstusheidete uus direktiiv keskenduks 
ajaraamistikule, kuid ei lisaks kulusid olemasolevatele tehastele, mida ootab sulgemine.
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Muudatusettepanek 381
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Jäätmekoospõletustehaste suhtes 
kohaldatakse VI lisa 4. osa punkti 3.1 
kuni 31. detsembrini 2015.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi tuleks rakendada samamoodi nagu teiste tehaste puhul.
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