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Muudatusettepanek 59
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Käesoleva direktiiviga kehtestatud 
heite piirväärtuste järgimist tuleb pidada 
vajalikuks, kuigi mitte piisavaks 
tingimuseks, et saavutada saastuse 
ennetamise ja vähendamisega seotud 
eesmärke ning võimaldada keskkonna, 
vee, õhu, pinnase ja avalikkuse 
kõrgetasemelist kaitset. Nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks võib osutuda 
vajalikuks kehtestada rangemad 
piirmäärad käesoleva direktiiviga 
hõlmatud saasteainetele, heite väärtused 
teistele ainetele ja 
keskkonnakomponentidele ning muud 
asjakohased tingimused.

Or. it

Selgitus

Tuleb märkida, et parima võimaliku tehnika kasutamine on viis, kuidas saavutada direktiivi 
erieesmärgid, piirmäärade kehtestamist tuleks seega pidada üldiseks miinimumtingimuseks, 
mis iseenesest ei ole optimaalne ega piisav selleks, et vähendada vajalikul määral saastust, 
kokkupuudet keskkonnaga ja sellega seonduvaid mõjusid tervisele, ükskõik milline 
keskkonnaseisund ka poleks.

Muudatusettepanek 60
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Eri meetodid õhku-, vette- või (3) Eri meetodid õhku-, vette- või 



PE412.169v02-00 4/72 AM\746405ET.doc

ET

pinnasesseheite piiramiseks võivad 
keskkonna kui terviku kaitsmise asemel 
soodustada saastuse suunamist ühest 
keskkonnaelemendist teise. Seepärast on 
asjakohane ette näha kompleksne 
lähenemisviis õhku-, vette- või 
pinnasesseheite vältimiseks ja kontrolliks, 
energia tõhusaks kasutamiseks ja õnnetuste 
vältimiseks.

maasseheite piiramiseks võivad keskkonna 
kui terviku kaitsmise asemel soodustada 
saastuse suunamist ühest 
keskkonnaelemendist teise. Seepärast on 
asjakohane ette näha kompleksne 
lähenemisviis õhku-, vette- või 
maasseheite vältimiseks ja kontrolliks, 
energia tõhusaks kasutamiseks ja õnnetuste 
vältimiseks.

Or. pl

Selgitus

Ettepaneku artiklis 1 osutatakse mitte pinnasele (soil), vaid maale (land), mille all mõeldakse 
pinnast + kivimit.

CO2 heited koos veeauruga lubjakivis või dolomiidis põhjustavad karstumist – nõrk süsihape 
satub pinnassesse või kivimi pealispinda. Selle tagajärjeks võib olla maapinnavormide 
inimtekkeline halvenemine.

Muudatusettepanek 61
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Selleks et tagada saaste vältimine ja 
kontroll, peaks käitistel olema õigus 
töötada ainult juhul, kui neil on selleks 
luba, või teatavate orgaanilisi lahusteid 
kasutavate käitiste ja tegevusalade puhul 
ainult juhul, kui neil on selleks luba või kui 
need on registreeritud.

(5) Selleks et tagada saaste vältimine ja 
kontroll, peaks käitistel olema õigus 
töötada ainult juhul, kui neil on selleks 
luba, või teatavate orgaanilisi lahusteid 
kasutavate käitiste ja tegevusalade puhul 
ainult juhul, kui neil on selleks luba või kui 
need on registreeritud. Orgaaniliste 
lahustite üldkasutust tuleks minimeerida.

Or. en

Selgitus

Orgaanilised lahustid on saasteallikad, säästvas tootmises tuleks kasutada lahustivaba või 
veel põhinevat tehnoloogiat.
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Muudatusettepanek 62
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Topeltreguleerimise vältimiseks ei 
tohiks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2003/87/EÜ (millega luuakse 
ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) 
hõlmatud käitise luba sisaldada 
kasvuhoonegaaside heitkoguse 
piirväärtust, välja arvatud juhul, kui on 
vaja tagada, et ei põhjustata olulist 
kohalikku saastust või kui käitised on 
kõnealuse süsteemi kohaldamisalast 
ajutiselt välja jäetud.

välja jäetud

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.

Muudatusettepanek 63
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Topeltreguleerimise vältimiseks ei 
tohiks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 2003/87/EÜ (millega luuakse 

välja jäetud
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ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem ja 
muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ) 
hõlmatud käitise luba sisaldada 
kasvuhoonegaaside heitkoguse 
piirväärtust, välja arvatud juhul, kui on 
vaja tagada, et ei põhjustata olulist 
kohalikku saastust või kui käitised on 
kõnealuse süsteemi kohaldamisalast 
ajutiselt välja jäetud.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks hõlmama CO2 künnisväärtusi suurte põletusseadmete jaoks.

Muudatusettepanek 64
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Luba peaks sisaldama kõiki meetmeid, 
mis on vajalikud keskkonna kui terviku 
kaitse kõrge taseme saavutamiseks, samuti 
saasteaineheite piirväärtusi, asjakohaseid 
pinnase ja põhjavee kaitse nõudeid ning 
seirenõudeid. Loa tingimused tuleks 
kehtestada vastavalt parimale võimalikule 
tehnikale.

(9) Luba peaks sisaldama kõiki meetmeid, 
mis on vajalikud rahvatervise ja 
keskkonna kui terviku kaitse kõrge taseme 
saavutamiseks, samuti õhukaitse nõudeid, 
sealhulgas saasteaineheite piirväärtusi 
ning asjakohaseid maapinna, pinnase ja 
põhjavee kaitse nõudeid ning seirenõudeid. 
Loa tingimused tuleks kehtestada vastavalt 
parimale võimalikule tehnikale (PVT).

Or. pl

Selgitus

Lisaks keskkonnale on rahvatervis samuti ELi prioriteet. Õhusaaste mõjutab oluliselt inimeste 
tervist. Samuti viidatakse inimeste tervise kaitsele ettepaneku põhjendustes 19, 22 ja 23 ning 
artikli 3 lõikes 2, artiklites 33, 41, 53 ja 59.

Gaasiheite atmosfääri paiskumine mõjutab ka maapinda ja maastikku.
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Muudatusettepanek 65
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Luba peaks sisaldama kõiki meetmeid, 
mis on vajalikud keskkonna kui terviku 
kaitse kõrge taseme saavutamiseks, samuti 
saasteaineheite piirväärtusi, asjakohaseid 
pinnase ja põhjavee kaitse nõudeid ning 
seirenõudeid. Loa tingimused tuleks 
kehtestada vastavalt parimale võimalikule 
tehnikale.

(9) Luba peaks sisaldama kõiki meetmeid, 
mis on vajalikud keskkonna kui terviku 
kaitse kõrge taseme saavutamiseks, samuti 
saasteaineheite piirväärtusi, asjakohaseid 
pinnase ja põhjavee kaitse nõudeid ning 
seirenõudeid ja kasutatavate ohtlike ainete 
või valmististe loetelu, mis on määratletud 
nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivis 
67/548/EÜ. Loa tingimused tuleks 
kehtestada vastavalt parimale võimalikule 
tehnikale.

Or. en

Selgitus

Luba peaks sisaldama asjaomases käitises kasutatavate ohtlike ainete loetelu, et suurendada 
kõnealuste ainete kasutuse läbipaistvust ja luua nõuetekohane alus loatingimuste 
kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 66
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Teatavate konkreetsete asjaolude 
arvesse võtmiseks peaks pädevatel 
asutustel olema võimalik teha erandeid, et 
lubada heite piirväärtustel ületada 
heitkoguseid, mis on seotud PVT-
viitedokumentides kirjaldatud parima 
võimaliku tehnikaga. Sellised erandid 
peaksid põhinema selgelt määratletud 

(11) Teatavate konkreetsete asjaolude 
arvesse võtmiseks peaks pädevatel 
asutustel olema võimalik kehtestada heite 
piirväärtusi või samaväärseid 
parameetreid või tehnilisi meetmeid, mille 
tulemuseks on heitkogused, mis võivad
ületada heitkoguseid, mis on seotud PVT-
viitedokumentides kirjeldatud parima 
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kriteeriumidel ega tohiks ületada 
käesoleva direktiivi kohaseid heite 
piirväärtusi.

võimaliku tehnikaga.

Or. fr

Selgitus

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Muudatusettepanek 67
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Recital 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Teatavate konkreetsete asjaolude 
arvesse võtmiseks peaks pädevatel 
asutustel olema võimalik teha erandeid, et
lubada heite piirväärtustel ületada 
heitkoguseid, mis on seotud PVT-
viitedokumentides kirjaldatud parima 
võimaliku tehnikaga. Sellised erandid 
peaksid põhinema selgelt määratletud 
kriteeriumidel ega tohiks ületada 
käesoleva direktiivi kohaseid heite 
piirväärtusi.

(11) Teatavate konkreetsete asjaolude 
arvesse võtmiseks peaks pädevatel 
asutustel olema võimalik lubada heite 
piirväärtustel ületada heitkoguseid, mis on 
seotud PVT-viitedokumentides kirjeldatud
parima võimaliku tehnikaga.

Or. en

Selgitus

Erandi tegemise võimalus ei ole tulemuslik, sest erandi tegemiseks ette nähtud korda tuleb 
kohaldada iga juhtumi puhul eraldi. Integreeritud lähenemisviisi ei tohi lisada erandi korras.
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Muudatusettepanek 68
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Teatavate konkreetsete asjaolude 
arvesse võtmiseks peaks pädevatel 
asutustel olema võimalik teha erandeid, et 
lubada heite piirväärtustel ületada 
heitkoguseid, mis on seotud PVT-
viitedokumentides kirjaldatud parima 
võimaliku tehnikaga. Sellised erandid 
peaksid põhinema selgelt määratletud 
kriteeriumidel ega tohiks ületada käesoleva 
direktiivi kohaseid heite piirväärtusi.

(11) Teatavate konkreetsete asjaolude 
arvesse võtmiseks peaks pädevatel 
asutustel olema võimalik teha erandeid, et 
lubada heite piirväärtustel ületada 
heitkoguseid, mis on seotud PVT-
viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnikaga. Sellised erandid 
peaksid põhinema selgelt määratletud 
kriteeriumidel ega tohiks ületada käesoleva 
direktiivi kohaseid heite piirväärtusi. 
Selleks et lubada heite piirväärtuste 
kehtestamist allpool PVT-ga seotud 
heitkogustest, nagu kirjeldatud PVT-
viitedokumentidest, ei ole vaja teha 
erandeid.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas käesoleva õigusakti õigusliku alusega (aluselepingu artikliga 175) ei tohiks 
pädevaid asutusi takistada selliste heite piirväärtuste kehtestamisel, mis on rangemad kui 
PVT-ga seotud heitkogused.

Muudatusettepanek 69
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Loomasõnniku ja läga laotamine 
võib märkimisväärselt mõjutada 
keskkonna kvaliteeti. Sellise mõju 
kompleksse vältimise ja kontrolli 

välja jäetud
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tagamiseks on vajalik, et käitaja või 
kolmas isik laotab käesoleva direktiiviga 
hõlmatud tegevuse käigus tekkinud 
loomasõnniku ja läga parima võimaliku 
tehnika abil. Selleks et tagada 
liikmesriikidele paindlikkus kõnealuste 
nõuete täitmisel, võib loas või muude 
meetmetega täpsustada laotava käitaja või 
kolmanda isiku suhtes kohaldatavat 
parimat võimalikku tehnikat.

Or. de

Selgitus

Loomasõnniku ja läga laotamist reguleerib nitraadidirektiiv.

Muudatusettepanek 70
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) On vaja tagada, et käitise tegevus ei 
põhjusta pinnase ja põhjavee kvaliteedi 
halvenemist. Seepärast peaksid loa 
tingimused sisaldama pinnase ja põhjavee 
seiret ning käitaja peaks oma tegevuse 
täieliku lõpetamise korral muutma koha 
keskkonnale ohutuks.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 71
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) On vaja tagada, et käitise tegevus ei (16) On vaja tagada, et käitise tegevus ei 
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põhjusta pinnase ja põhjavee kvaliteedi 
halvenemist. Seepärast peaksid loa 
tingimused sisaldama pinnase ja põhjavee 
seiret ning käitaja peaks oma tegevuse 
täieliku lõpetamise korral muutma koha 
keskkonnale ohutuks.

põhjusta pinnase ja põhjavee kvaliteedi 
halvenemist. Seepärast peaksid loa 
tingimused sisaldama pinnase ja põhjavee 
seire aspekte, mis on selle eesmärgi 
saavutamiseks vajalikud ning käitaja 
peaks oma tegevuse täieliku lõpetamise 
korral muutma koha keskkonnale ohutuks.

Or. en

Muudatusettepanek 72
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) On vaja tagada, et käitise tegevus ei 
põhjusta pinnase ja põhjavee kvaliteedi 
halvenemist. Seepärast peaksid loa 
tingimused sisaldama pinnase ja põhjavee 
seiret ning käitaja peaks oma tegevuse 
täieliku lõpetamise korral muutma koha 
keskkonnale ohutuks.

(16) On vaja tagada, et käitise tegevus ei 
põhjusta pinnase ja põhjavee kvaliteedi 
halvenemist. Seepärast peaksid loa 
tingimused sisaldama pinnase ja põhjavee 
asjakohast seiret ning käitaja peaks 
vajaduse korral oma tegevuse täieliku 
lõpetamise korral muutma koha 
keskkonnale ohutuks.

Or. en

Selgitus

Tuleb täpsustada, et teatavatel asjaoludel ei ole pinnase ja põhjavee seire ning koha 
keskkonnale ohutuks muutmine vajalik.

Muudatusettepanek 73
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) On vaja tagada, et käitise tegevus ei 
põhjusta pinnase ja põhjavee kvaliteedi 

(16) On vaja tagada, et käitise tegevus ei 
põhjusta pinnase ja põhjavee ning 
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halvenemist. Seepärast peaksid loa 
tingimused sisaldama pinnase ja põhjavee 
seiret ning käitaja peaks oma tegevuse 
täieliku lõpetamise korral muutma koha 
keskkonnale ohutuks.

maastiku kvaliteedi halvenemist. Seepärast 
peaksid loa tingimused sisaldama õhu, 
pinnase ja põhjavee seiret ning käitaja 
peaks oma tegevuse täieliku lõpetamise 
korral muutma koha keskkonnale ohutuks.

Or. pl

Selgitus

Käitiste tegevus eelkõige agroturismiks sobivates maapiirkondades võib avaldada mõju mitte 
üksnes pinnasele ja põhjaveele, vaid esmalt ka maastikule.

Muudatusettepanek 74
Marcello Vernola, Elisabetta Bardini, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Käesoleva direktiivi tõhusa 
rakendamise ja jõustamise tagamiseks 
peaksid käitajad andma pädevale asutusele 
korrapäraselt aru loatingimuste täitmisest. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et käitaja ja 
pädev asutus võtavad vajalikke meetmeid 
käsoleva direktiivi sätete täitmata jätmise 
korral ning nad peaksid nägema ette 
keskkonnajärelevalvesüsteemi.

(17) Käesoleva direktiivi tõhusa 
rakendamise ja jõustamise tagamiseks 
peaksid käitajad andma pädevale asutusele 
korrapäraselt aru loatingimuste täitmisest. 
Liikmesriigid peaksid tagama, et käitaja 
järgib nimetatud tingimusi ning et käitaja 
ja pädev asutus võtavad vajalikke 
meetmeid käesoleva direktiivi sätete 
täitmata jätmise korral ning nad peaksid 
nägema ette keskkonnajärelevalvesüsteemi.
Liikmesriigid määravad kindlaks kõige 
asjakohasemad jõustamiskavad, 
sealhulgas selle, kuidas tuleks heite 
piirväärtustest kinni pidada.

Or. en

Selgitus

Jõustamiskavad peavad kehtestama liikmesriigid.
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Muudatusettepanek 75
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Üldsuse tõhus kaasamine otsuste 
tegemisse võimaldab üldsusel väljendada 
ja otsustajatel arvesse võtta arvamusi ja 
probleeme, mis võivad olla selliste otsuste 
puhul asjakohased, ning suurendada 
otsustamisprotsessi vastutustundlikkust ja 
läbipaistvust, aidata tõsta üldsuse 
teadlikkust keskkonnaküsimustes ning 
tagada üldsuse toetus vastuvõetavatele 
otsustele. Asjaomase üldsuse liikmetel 
peaks olema juurdepääs õiguskaitsele, et 
aidata kaitsta iga inimese õigust elada 
keskkonnas, mille kvaliteet on tervise ja 
heaolu tagamiseks piisav.

(18) Pidades silmas Århusi konventsiooni 
sätteid, võimaldab üldsuse tõhus 
kaasamine otsuste tegemisse üldsusel 
väljendada ja otsustajatel arvesse võtta 
arvamusi ja probleeme, mis võivad olla 
selliste otsuste puhul asjakohased, ning 
suurendada otsustamisprotsessi 
vastutustundlikkust ja läbipaistvust, aidata 
tõsta üldsuse teadlikkust 
keskkonnaküsimustes ning tagada üldsuse 
toetus vastuvõetavatele otsustele. 
Asjaomase üldsuse liikmetel peaks olema 
juurdepääs õiguskaitsele, et aidata kaitsta 
iga inimese õigust elada keskkonnas, mille 
kvaliteet on tervise ja heaolu tagamiseks 
piisav.

Or. pl

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on viidata konkreetsele ELi dokumendile, mis koostati Århusis 
25. juunil 1998 ja mis käsitleb juurdepääsu teabele, üldsuse osalemist otsuste tegemisel ning 
õiguskaitse kättesaadavust keskkonnaalastes küsimustes 

Muudatusettepanek 76
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Suured põletusseadmed 
suurendavad oluliselt süsinikdioksiidi 
õhkuheidet, mille tagajärjel suureneb 
süsinikdioksiidi kontsentratsioon õhus ja 
seetõttu ka ülemaailmne kliimamuutus 
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ning mis avaldab kahjulikku mõju inim-
ja ökosüsteemidele. Suurenev 
kontsentratsioon on kriitilisele lävele 
lähenemas või selle juba ületanud, mis 
põhjustab ulatuslikumat kliimamuutust 
ning maapinna temperatuuri keskmist 
tõusu märgatavalt rohkem kui ELi 
sihtmärgiks seatud vähem kui 2 Celsiuse 
kraadi võrra ja mis ületab inimvõimete 
piiri seda ohjata või sellest taastuda 
ettearvatavas ajavahemikus. Ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem, mis on küll 
potentsiaalselt kasulik, kuigi aeglane 
raamistik kogu majandust hõlmavale 
kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamisele, ei anna piisavalt tugevat 
signaali hinna kohta, mis aitaks ennetada 
uute väga suurte süsinikdioksiidi 
punktreostusallikate süsteemi sisenemist 
või sellesse jäämist, tõstes nii ELi 
saastekvootide hindu. Seepärast tuleb 
ühenduse tööstussaastet käsitlevatesse 
õigusaktidesse lisada sätted, mis nõuavad 
süsinikdioksiidi õhkuheite piirväärtuste 
kehtestamist uutele käitistele, mille elektri 
tootmisvõimsus ületab 300 MW, ning 
õigeaegselt kohaldada kõnealuseid 
piirväärtusi olemasolevatele käitistele.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Dioksiine, furaane ja polüklooritud 
bifenüüle käsitleva ühenduse strateegia 
rakendamiseks tuleb läbi vaadata 
dibenso-p-dioksiinide ja dibensofuraanide 
samaväärsuskordajate esitusviisid ning 
laiendada kõnealuste kordajate ulatust, et 
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hõlmata ka dioksiinitaolisi polüklooritud 
bifenüüle.

Or. it

Selgitus

Polüklooritud dibenso-para-dioksiini või polüklooritud dibensofuraani heite kontsentratsiooni 
arvutamise aluseks tuleks võtta Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) meetodid 
(samaväärsuskordajad) ning lisada, nagu WHO on esildanud, dioksiinitaolised polüklooritud 
bifenüülid, kuna need kuuluvad sarnaselt polüklooritud dibenso-para-dioksiinle ja 
polüklooritud dibensofuraanidele ainete hulka, mida ühenduse strateegia peaks vähendama.

Muudatusettepanek 78
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Ei tohiks lubada, et ohtlike 
jäätmete koospõletamine rajatistes, mis ei 
ole mõeldud eeskätt jäätmete 
põletamiseks, põhjustab jäätmete 
põletamiseks mõeldud rajatistele lubatust 
suuremaid saasteainete heitmeid 
heitgaaside selles osas, mis sellisest 
koospõletamisest tekivad, mistõttu sellist 
koospõletamist tuleks asjakohaselt piirata.

Or. en

Selgitus

Põhimõte, et koospõletamise tagajärjel ei tohi tekkida suuremat saastust kui jäätmete 
põletamisel, on jäätmete põletamise direktiivi 2000/76/EÜ aluspõhimõte. See peaks olema 
selgelt kirjas ka uutes tekstides.
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Muudatusettepanek 79
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Ei tohiks lubada, et ohtlike 
jäätmete koospõletamine rajatistes, mis ei 
ole mõeldud eeskätt jäätmete 
põletamiseks, põhjustab jäätmete 
põletamiseks mõeldud rajatistele lubatust 
suuremaid saasteainete heitmeid 
heitgaaside selles osas, mis sellisest 
koospõletamisest tekivad, mistõttu sellist 
koospõletamist tuleks asjakohaselt piirata.

Or. en

Selgitus

Põhimõte, et koospõletamise tagajärjel ei tohi tekkida suuremat saastust kui jäätmete 
põletamisel, on jäätmete põletamise direktiivi 2000/76/EÜ aluspõhimõte (olemasolev 
põhjendus 27) ning seda ei tohiks uuesti sõnastatud direktiivist välja jätta.

Muudatusettepanek 80
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22 a) Ei tohiks lubada, et ohtlike 
jäätmete koospõletamine rajatistes, mis ei 
ole mõeldud eeskätt jäätmete 
põletamiseks, põhjustab jäätmete 
põletamiseks mõeldud rajatistele lubatust 
suuremaid saasteainete heitmeid 
heitgaaside selles osas, mis sellisest 
koospõletamisest tekivad, mistõttu sellist 
koospõletamist tuleks asjakohaselt piirata. 

Or. en
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Selgitus

See on oluline jätkuvaks keskkonna- ja rahvatervisekaitseks jäätmete koospõletamise korral. 
Esildatud põhjenduse tekst sisaldub jäätmete põletamise direktiivis 2000/76/EÜ (põhjendus 
27) ning seda ei tohiks uuesti sõnastatud direktiivist välja jätta.

Muudatusettepanek 81
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Ei tohiks lubada, et ohtlike 
jäätmete koospõletamine rajatistes, mis ei 
ole mõeldud eeskätt jäätmete 
põletamiseks, põhjustab jäätmete 
põletamiseks mõeldud rajatistele lubatust 
suuremaid saasteainete heitmeid 
heitgaaside selles osas, mis sellisest 
koospõletamisest tekivad, mistõttu sellist 
koospõletamist tuleks asjakohaselt piirata.

Or. fr

Selgitus

Esildatud muudatusettepanekus taastatakse põhjendus 27 direktiivist 2000/76/EÜ jäätmete 
põletamise kohta, mis hõlmab ka koospõletamist. Koospõletamine tuleb lisada tööstusheite 
direktiivi kohaldamisalasse, et tagada pidev tervise- ja keskkonnakaitse jäätmete 
koospõletamise ajal. Kuna seda käsitlevad direktiivi teised sätted, tuleb selle lisamist antud 
hetkel pidada igati põhjendatuks.

Muudatusettepanek 82
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Titaandioksiidi tootvad käitised 
võivad põhjustada märkimisväärset õhu ja 

(24) Titaandioksiidi tootvad käitised 
võivad põhjustada märkimisväärset õhu ja
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vee saastamist. Sellise mõju 
vähendamiseks on vaja teatavate 
saasteainete suhtes ühenduse tasandil 
kehtestada rangemad heite piirväärtused.

vee saastamist ja kujutada endast 
toksokoloogilist ohtu. Sellise mõju 
vähendamiseks on vaja teatavate 
saasteainete suhtes ühenduse tasandil 
kehtestada rangemad heite piirväärtused.

Or. pl

Selgitus

Titaaniumdioksiid kujutab endast toksikoloogilist ohtu, sest see ärritab nahka, silmi ja 
hingamisteede limaskesti.

Muudatusettepanek 83
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad karistuste kohta käesoleva 
direktiivi sätete rikkumiste eest ja tagama 
nende eeskirjade rakendamise. Kõnealused 
karistused peaksid olema mõjusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

(27) Vastavalt põhimõttele, et saastaja 
maksab, peaksid liikmesriigid kehtestama 
eeskirjad karistuste kohta käesoleva 
direktiivi sätete rikkumiste eest ja tagama 
nende eeskirjade rakendamise. Kõnealused 
karistused peaksid olema mõjusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad.

Or. pl

Selgitus

Eesmärgiks on sätet täpsustada ja teha liikmesriikidel saastajate vastu mõjutusvahendite 
kasutamine lihtsamaks.
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Muudatusettepanek 84
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas direktiivis sätestatakse 
tööstuslikest tegevusaladest tuleneva 
saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli 
eeskirjad. 

Käesolevas direktiivis sätestatakse rahva 
tervise kaitse ning tööstuslikest 
tegevusaladest tuleneva saastuse 
kompleksse vältimise ja kontrolli eeskirjad. 

Selles sätestatakse ka eeskirjad, mille 
eesmärk on vältida või kui see ei ole 
võimalik, vähendada saasteainete heidet 
õhku, vette ja pinnasesse ning vältida 
jäätmete tekkimist et saavutada keskkonna 
kui terviku kaitse kõrge tase.

Selles sätestatakse ka eeskirjad, mille 
eesmärk on vältida või kui see ei ole 
võimalik, vähendada saasteainete heidet 
õhku, vette ja pinnasesse ning vältida 
jäätmete tekkimist et saavutada keskkonna 
ja rahva tervise kui terviku kaitse kõrge 
tase.

Or. pl

Muudatusettepanek 85
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 1a
I peatükis kehtestatakse üldsätted, mida 
kohaldatakse kõigile käesoleva
direktiiviga hõlmatud tööstuslikele 
tegevusaladele.
II peatükk hõlmab I lisas esitatud 
tegevusalasid ning näeb ette kõnealuseid 
tegevusalasid käsitlevad erisätted.  
III–VI peatükis käsitletakse suurte 
põletusseadmete, jäätmepõletustehaste, 
lahusteid kasutavate käitiste ja 
titaandioksiidi tootvate käitiste suhtes 
kohaldatavaid tehnilisi 
miinimumnõudeid.
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VII peatükk hõlmab pädevaid asutusi, 
liikmesriikide aruandlust, komiteed ja 
karistusi käsitlevaid sätteid ning 
tavapäraseid lõppsätteid.

Or. en

Selgitus

Seitsme direktiivi ühendamise tulemus on kõikehõlmav tekst. Täpsusele tuleb kasuks artikli 
lisamine, milles kirjeldatakse direktiivi ülesehitust. Muudatusettepaneku tekst on võetud 
ettepanekule lisatud seletuskirjast, millest ei saa direktiivi osa.

Muudatusettepanek 86
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
teadusuuringute, arendustegevuse ega 
uute toodete ja protsesside katsetamise
suhtes.

2. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
komisjoni määratletud teadusuuringute 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Viidatud terminid tuleb täpselt määratleda. Mõnedes käesoleva direktiivi I lisaga hõlmatud 
käitistes toimuvad teadusuuringud ning uute toodete ja protsesside katsetamine regulaarselt, 
selle alusel ei tohiks kõnealuseid tegevusalasid direktiivi kohaldamisalast välja jätta.
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Muudatusettepanek 87
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2) „saastus“ — inimtegevusest tulenev 
ainete, vibratsiooni, soojuse või müra 
otsene või kaudne juhtimine õhku, vette 
või pinnasesse, mis võib ohustada inimeste 
tervist või keskkonna kvaliteeti, põhjustada 
varalist kahju või raskendada või takistada 
keskkonna puhkeotstarbelist või muud 
õiguspärast kasutamist;

2) „saastus“ — inimtegevusest tulenev 
ainete, vibratsiooni, soojuse või müra 
otsene või kaudne juhtimine õhku, vette 
või pinnasesse, mis võib ohustada inimeste 
tervist või keskkonna kvaliteeti või
põhjustada varalist kahju;

Or. de

Muudatusettepanek 88
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a) „pädev asutus” — riigiorgan või 
asutus, kes liikmesriikide õigusnormide 
kohaselt vastutab käesolevast direktiivist 
tulenevate kohustuste täitmise eest;

Or. en

Selgitus

Pädeva asutuse endine mõiste tuleks jätta sisse, kuna see mängib olulist rolli kogu direktiivis.
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Muudatusettepanek 89
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) „parima võimaliku tehnikaga seotud 
heite tase” — heitkogused, mida saadakse 
PVT-viitedokumentides kirjeldatud 
parima võimaliku tehnika kasutamisega 
tavalistes käitamistingimustes ja 
väljendatuna ajavahemiku keskmise 
näitajana. 

Or. en

Selgitus

PVTga seotud heite tase mõiste on vajalik.

Muudatusettepanek 90
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) parima võimaliku tehnikaga seotud 
heite tasemed (PVT-SHTd) esindavad 
heite tasemeid, mille saavutamist võib 
eeldada konkreetses PVT-viitedokumendis 
kirjeldatud tehnika kasutamisel 
konkreetses sektoris tervikuna ja 
tavapärastes tegutsemistingimustes. 
PVT-SHTd on asjakohane võrdluspunkt 
ja abiks loas esitatud heite piirväärtuste 
kindlaksmääramisel ning nad erinevad 
heite piirväärtustest, kuna heite 
piirväärtustes tuleb arvestada ka seire- ja 
järgimisnõudeid.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni uuesti sõnastatud ettepaneku tähtsaimates sätetes viidatakse parima võimaliku 
tehnikaga seotud heidete tasemele (PVT-SHTd).  Tuleb teha selget vahet parima võimaliku 
tehnikaga seotud heidete taseme (PVT-SHT) ja heite piirväärtuste vahel, mis on erinevad 
mõisted. Komisjoni uuesti sõnastatud ettepanekus antakse ainult heite piirväärtuste 
määratlus. 

Õigusliku selguse huvides on vaja ka parima võimaliku tehnikaga seotud heite taseme 
määratlust. See määratlus tugineb komisjoni avaldatud BREF-dokumendi vaimule.

Muudatusettepanek 91
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a) „parima võimaliku tehnikaga seotud 
heite tasemed” — teatava tehnika või 
tehnikakombinatsiooni kasutamisel 
tekkivad tüüpilised heite tasemed, mis 
avaldatakse tavapärastes 
käitamistingimustes ja parima võimaliku 
tehnika kasutamisel arvestatavas 
ajavahemikus saavutatava keskmisena.

Or. en

Selgitus

Termin „parima võimaliku tehnikaga seotud heite tasemed” (PVT-SHT) muutub ülioluliseks 
esildatud direktiivi idee seisukohast, eelkõige artikli 16 lõikes 3, ja seetõttu on vaja selget 
määratlust. Sellise määratluses ja muudatusettepanekutes 20 ja 24 tehakse lisaks kindlaks, et 
heite piirväärtused (või samaväärsed parameetrid või tehnilised meetmed) erinevad PVT-
SHTdest. 

Muudatusettepanek on vastuvõetav vastavalt kodukorra artiklile 80a, sest on seotud komisjoni 
ettepanekuga, mis puudutab artikli 16 lõiget 3.
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Muudatusettepanek 92
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7) „luba“ – kirjalik luba käitist, 
põletusseadet, jäätmepõletus- või -
koospõletustehast täielikult või osaliselt 
käitada;

7) „luba“ – kirjalik luba käitist, 
põletusseadet, jäätmepõletus- või -
koospõletustehast täielikult või osaliselt 
käitada.

Luba võib hõlmata ühte või mitut käitist 
või käitise osa, mida sama käitaja käitab 
samas kohas. 
Luba võib kehtida ühele või mitmele 
talitluslikult omavahel ühendatud 
käitisele või käitise osadele eri kohtades, 
või talitluslikult omavahel ühendatud 
käitistele või nende osadele samas kohas, 
kuid erinevate käitajatega;

Or. it

Selgitus

Kui ühes kohas oleks mitu käitist ja igaühte neist hõlmaks erinev luba, siis koha kui terviku 
kohustuslik luba sisaldaks kohustust arvestada kumulatiivseid keskkonna- ja ohutusmõjusid, 
nagu seda nähakse ette näiteks Seveso direktiivides; kui erinevaid kohti käitab sama käitaja, 
siis peaks antav luba võimaldada protsesside omavahelist seotust, näiteks seost põletustehase 
ja (tahkete) jäätmete töötlemistehase vahel.

Muudatusettepanek 93
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 8 – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevas mõistes peetakse käitise 
muutmist või laiendamist oluliseks, kui 
see on suurem mis tahes künnisväärtusest 
või sellega võrdne või kui muutusest või 
laiendamisest tulenevalt ületatakse I, VII 
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ja VIII lisas esitatud mis tahes 
künnisväärtusi.

Or. it

Selgitus

Kui jätta olulise muutuse mõiste ilma kvantitatiivsete viideteta (sarnaselt kehtivas IPCC 
direktiivis esinevaga), võivad liikmesriigid võtta kasutusele väga erinevad lähenemisviisid.

Muudatusettepanek 94
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 9 – alapunkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Parima võimaliku tehnika määratlemisel 
tuleb erilist tähelepanu pöörata III lisas 
loetletud punktidele;

Or. en

Selgitus

III lisa kriteeriumidele viitamine on ülioluline integreeritud lähenemisviisi seisukohast! 
Kindlasti tuleb öelda, kuidas PVTsid määratleda. Seda tuleb teha, kaaludes konkreetse käitise 
jaoks kättesaadava tehnika kulusid ja tulusid ning võttes arvesse III lisas (eelnevalt IPCC 
direktiivi 96/61/EÜ IV lisas) loetletud kriteeriume.

Muudatusettepanek 95
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a) „parima võimaliku tehnikaga seotud 
heite tasemed” – tavapärastes 
tegutsemistingimustes PVT-
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viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnika kasutamisel saadud 
heite tasemed, mis avaldatakse teatavas 
ajavahemikus ja viitetingimustes 
saavutatava keskmisena;

Or. en

Selgitus

See mõiste on oluline, et täpsustada heite piirväärtuste kehtestamist vastavalt artikli 16 lõikes 
2 sätestatule. Täpsustatakse, et heite piirväärtuste aluseks on PVT-viitedokumentides 
kehtestatud viited ning need ei hõlma näiteks ebaharilikke käitamistingimusi (nt algjärku, 
sulgemist, hooldusperioode või käitise normaalkäituse katkemist).

Muudatusettepanek 96
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9 a) „parima võimaliku tehnikaga seotud 
heite tasemed” – keskkonnategevuse 
tulemuslikkus, mida võib eeldada 
vastavates viitedokumentides kirjeldatud 
tehnika rakendamise tulemusena 
konkreetses sektoris, pidades silmas PVT 
mõistele omast kulude ja tulude 
tasakaalu.

Or. en

Selgitus

PVTga seotud heite tasemed on viiteks loatingimuste kehtestamisel, seega heite 
piirväärtustele. Mõistet kasutatakse artiklite tekstis ja seetõttu tuleks see artiklis 3 
määratleda. Ülaltoodud mõiste on võetud jäätmepõletust käsitleva PVT-viitedokumendi PVT 
peatükist.
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Muudatusettepanek 97
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10) „käitaja“ – füüsiline või juriidiline isik, 
kes käitab käitist, põletusseadet, 
jäätmepõletus- või -koospõletustehast, 
kontrollib nende tööd või kellele on 
siseriiklike õigusaktide kohaselt antud 
määrav otsustusõigus käitise, seadme või 
tehase tehnilise toimimise suhtes;

10) „käitaja“ – füüsiline või juriidiline isik, 
kes käitab käitist, põletusseadet, 
jäätmepõletus- või -koospõletustehast, 
kontrollib nende tööd või kellele on 
siseriiklike õigusaktide kohaselt antud 
määrav otsustusõigus käitise, seadme või 
tehase tehnilise toimimise suhtes. Käitise 
ühiskäitajaks võivad olla vähemalt kaks 
füüsilist või juriidilist isikut või nad 
võivad olla käitise eri osade käitajad.

Or. nl

Selgitus

Vt. artikli 5 muudatusettepanekut. Et muuta teksti selgemaks, paigutatakse artikkel 5 
„käitaja” mõiste juurde artikli 3 lõikes 10.

Muudatusettepanek 98
Anja Weisgerber, Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13) „kujunemisjärgus tehnoloogia“ –
tööstustegevuse uudne tehnoloogia, mis 
kaubanduslikul eesmärgil arendatuna aitaks 
tagada keskkonnakaitse kõrgema 
üldtaseme või suurema kulude kokkuhoiu 
kui see on võimalik olemasoleva parima 
võimaliku tehnikaga;

13) „kujunemisjärgus tehnoloogia“ –
uudne tehnoloogia, mis tööstuses 
kontrollituna ja kaubanduslikul eesmärgil 
arendatuna aitaks tagada keskkonnakaitse 
kõrgema või sarnase üldtaseme või 
suurema või sarnase kulude kokkuhoiu kui 
see on võimalik olemasoleva parima 
võimaliku tehnikaga;

Or. en
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Selgitus

The main problem of ‘emerging techniques’ is usually not to be commercially developed.
Recital (12) mentions “to test emerging techniques”, that is to say that emerging techniques 
are not considered as definitely fine tuned. The main characteristic of an ‘emerging 
technique’ is that it has not still proved its efficiency in industrial surroundings. So many 
techniques were really promising under laboratory conditions or even as pilot factory without 
ever being eventually able to give satisfaction in day-to-day operation. On the other hand a 
new technique may be interesting too, even if it just performs and protects the environment as 
well as the existing ones.

Muudatusettepanek 99
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13) „kujunemisjärgus tehnoloogia“ –
tööstustegevuse uudne tehnoloogia, mis 
kaubanduslikul eesmärgil arendatuna 
aitaks tagada keskkonnakaitse kõrgema 
üldtaseme või suurema kulude kokkuhoiu 
kui see on võimalik olemasoleva parima 
võimaliku tehnikaga;

13) „kujunemisjärgus tehnoloogia“ –
tööstustegevuse uudne tehnoloogia, mis 
kaubanduslikul eesmärgil arendatuna 
tagaks keskkonnakaitse kõrgema 
üldtaseme või suurema kulude kokkuhoiu 
kui see on võimalik olemasoleva parima 
võimaliku tehnikaga;

Or. en

Selgitus

Täpsustatakse, et kujunemisjärgus tehnoloogia oleks praktikas kasutusele võetuna tulus. 

Muudatusettepanek 100
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „lähteolukorra aruanne“ – arvandmed 
pinnase ja põhjavee saastatuse kohta 
ohtlike ainetega; 

15) „lähteolukorra aruanne” – arvandmed 
ja üksikasjalikud andmed pinnase, 
sealhulgas mulla bioloogilise 
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mitmekesisuse ja põhjavee kohta 
eesmärgiga taastada koha selline olukord, 
mis valitses seal enne uue käitise tegevuse 
algust või olemasoleva käitise loa 
uuendamist;

Or. en

Selgitus

Lähteolukorra aruanne on oluline, et IPCC direktiiv toimiks koos teiste keskkonnapoliitika 
õigusaktidega. Mulla bioloogiline mitmekesisus on tulemuslik näitaja mulla seisundi ja 
kvaliteedi kohta ning annab tugeva aluse koha taastamisele ja käitaja kohustuse hindamisele, 
vastavalt põhimõttele, et saastaja maksab, esildatud lähteolukorra aruanne on eeltingimus.

Muudatusettepanek 101
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „lähteolukorra aruanne“ – arvandmed 
pinnase ja põhjavee saastatuse kohta 
ohtlike ainetega;

15) „lähteolukorra aruanne” – koha 
taastamise eesmärgil kogutud 
üksikasjalikud arvandmed pinnase, 
sealhulgas mulla bioloogilise 
mitmekesisuse ja põhjavee ning mis tahes 
saastatuse kohta ohtlike ainetega;

Or. en

Muudatusettepanek 102
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „lähteolukorra aruanne“ – arvandmed 
pinnase ja põhjavee saastatuse kohta 
ohtlike ainetega;

15) „lähteolukorra aruanne“ – arvandmed 
pinnase ja põhjavee saastatuse kohta, mille 
põhjuseks on ohtlikud ained;

Or. en
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Muudatusettepanek 103
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „lähteolukorra aruanne“ – arvandmed 
pinnase ja põhjavee saastatuse kohta 
ohtlike ainetega;

15) „lähteolukorra aruanne“ – arvandmed 
pinnase ja põhjavee saastatuse kohta 
märkimisväärses koguses ja 
asjassepuutuvate ohtlike ainetega;

Or. en

Selgitus

Vältimaks seda, et lähteolukorra aruanne hõlmaks kõikvõimalikke ohtlikke aineid (mida võib 
olla mitusada), tuleb saastatuse hindamine piirata märkimisväärses koguses ohtlike ainetega.

Muudatusettepanek 104
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

15) „lähteolukorra aruanne“ – arvandmed 
pinnase ja põhjavee saastatuse kohta 
ohtlike ainetega; 

15) „lähteolukorra aruanne“ – arvandmed 
pinnase ja põhjavee saastatuse kohta 
asjassepuutuvate ohtlike ainetega;

Or. nl

Selgitus

Vt. artikli 23 lõike 3 muudatusettepanekut. Mõiste „ohtlikud ained” ja seos lähteolukorra 
aruande ning selliste ainete kohaloleku vahel laiendab ulatust tohutult. Ulatust on võimalik 
vajalikul määral piirata sõna „asjassepuutuv” lisamisega. 
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Muudatusettepanek 105
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

17 a) „keskkonnakontroll” – mis tahes 
tegevus, mis hõlmab selle kontrollimist, 
kas käitis järgib keskkonnanõudeid; 

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid tõlgendavad keskkonnakontrolli mõistet erinevalt. Seepärast on vaja selget 
määratlust, et direktiivi rakendamise kohta saaks esitada ühtseid aruandeid. 

Muudatusettepanek 106
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20) “biomass” – järgmised tooted või 
jäätmed:

20) „biomass” – põllumajanduslikust 
tootmisest (kaasa arvatud taimsed ja 
loomsed ained), metsatööstusest ja sellega 
seotud tootmisest pärit toodete, jäätmete ja 
jääkide bioloogiliselt lagunev osa ning 
tööstus- ja olmejäätmete bioloogiliselt 
lagunev osa;

a) tooted, mis koosnevad 
põllumajandusest või metsandusest pärit 
taimsest ainest, mida saab kasutada 
kütusena neis sisalduva energia 
taaskasutamiseks; 
b) järgmised kütusena kasutatavad 
jäätmed:
i) põllumajanduse ja metsanduse taimsed 
jäätmed,
ii) toiduainetööstuse taimsed jäägid, juhul 
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kui tekkiv soojus kasutatakse ära;
iii) värske paberimassi tootmise ja 
paberimassist paberi tootmise kiulised 
taimsed jäägid, juhul kui need 
koospõletatakse nende tekitamise kohas ja 
tekkiv soojus kasutatakse ära;
iv) korgijäätmed;
v) puidujäätmed, välja arvatud need, mis 
võivad puidukaitseainetega töötlemise või 
pinna katmise tulemusena sisaldada 
halogeenitud orgaanilisi ühendeid või 
raskmetalle;

Or. en

Selgitus

Kuna kõigi ELi tekstide ja eelkõige mõistete järjepidevus on oluline, peaks biomassi 
määratlus olema sama nii algses taastuvenergia direktiivis (2001/77/EÜ) kui ka ettepanekus 
võtta vastu tööstusheidete direktiiv. Mõiste muutmine tekitakse segadust ja ohustaks juba 
tehtud investeeringuid.

Muudatusettepanek 107
Niels Busk

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 20 – alapunkt v a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

v a) toiduainetööstuse loomsed jäätmed, 
kui tekkiv soojus taaskasutatakse;

Or. en

Selgitus

Toiduainetööstuses tuleks lubada loomse rasva põletamine ilma kulukate seirenõueteta. 
Mineraalkütuse asendamine loomarasva jäätmete põletamisega vähendab süsinikdioksiidi 
heitmeid ja hoiab toiduainetööstuse kulusid kokku. Mineraalkütuse asendamine loomarasva 
jäätmetega on keskkonnasäästlik. Nii ei suurene kuumaveekatelde mõju keskkonnale. 
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Muudatusettepanek 108
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26) „jäätmepõletustehas “ — mis tahes 
paikne või liikuv tehniline üksus ja 
varustus, mida kasutatakse jäätmete 
soojustöötluseks, olenemata sellest, kas 
põlemisel tekkiv soojus kasutatakse ära või 
mitte, kusjuures soojustöötlus tähendab 
jäätmete põletamist oksüdeerimise teel ja 
muud soojustöötlust, kuivõrd saadavad 
ained seejärel põletatakse; 

26) „jäätmepõletustehas“ — mis tahes 
paikne või liikuv tehniline üksus ja 
varustus, mida kasutatakse jäätmete 
soojustöötluseks, olenemata sellest, kas 
põlemisel tekkiv soojus kasutatakse ära või 
mitte, kusjuures soojustöötlus tähendab 
jäätmete põletamist oksüdeerimise teel ja 
muud soojustöötlust, nagu pürolüüsi, 
gaasistamist või plasmatöötlust, kuivõrd 
saadavad ained seejärel põletatakse;

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuleks pürolüüsi, gaasistamist ja plasmat direktiiviga endiselt hõlmata. 
Soojustöötluste või pooleldi soojustöötluste valik ei ole väga suur, seega peaks loetelu olema 
täielik. Kui jätta töötlused direktiivis nimetamata, võib jääda mulje, et need ei kuulu enam 
direktiivi reguleerimisalasse. Muudatus ei ole põhjendatud, kui on oht, et valitakse teatavaid 
töötlusi, mis jäävad direktiivi reguleerimisalast välja, või pöördutakse Euroopa Kohtusse.

Muudatusettepanek 109
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26) „jäätmepõletustehas “ — mis tahes 
paikne või liikuv tehniline üksus ja 
varustus, mida kasutatakse jäätmete 
soojustöötluseks, olenemata sellest, kas 
põlemisel tekkiv soojus kasutatakse ära või 
mitte, kusjuures soojustöötlus tähendab 
jäätmete põletamist oksüdeerimise teel ja 
muud soojustöötlust, kuivõrd saadavad 

26) „jäätmepõletustehas“ — mis tahes 
paikne või liikuv tehniline üksus ja 
varustus, mida kasutatakse jäätmete 
soojustöötluseks, olenemata sellest, kas 
põlemisel tekkiv soojus kasutatakse ära või 
mitte, kusjuures soojustöötlus tähendab 
jäätmete põletamist oksüdeerimise teel ja 
muud soojustöötlust, nagu pürolüüsi, 
gaasistamist ja plasmatöötlust, kuivõrd 
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ained seejärel põletatakse; saadavad ained seejärel põletatakse; 

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et viidatakse ka pürolüüsile, gaasistamisele ja 
plasmatöötlusele.

Muudatusettepanek 110
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

27) „jäätmekoospõletustehas “ – mis tahes 
paikne või liikuv tehniline üksus, mille 
peamine otstarve on energia või aineliste 
toodete tootmine ja milles kasutatakse 
põhi- või lisakütusena jäätmeid või kus 
jäätmeid termiliselt töödeldakse 
kõrvaldamise eesmärgil, põletades neid 
oksüdeerimise teel ja kasutades muud 
soojustöötlust, kui saadavad ained seejärel 
põletatakse;

27) „jäätmekoospõletustehas “ – mis tahes 
paikne või liikuv tehniline üksus, mille 
peamine otstarve on energia või aineliste 
toodete tootmine ja milles kasutatakse 
põhi- või lisakütusena jäätmeid või kus 
jäätmeid termiliselt töödeldakse 
kõrvaldamise eesmärgil, põletades neid 
oksüdeerimise teel ja kasutades muud 
soojustöötlust, nagu pürolüüsi, 
gaasistamist ja plasmatöötlust, kui 
saadavad ained seejärel põletatakse;

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on täpsustada, et viidatakse ka pürolüüsile, gaasistamisele ja 
plasmatöötlusele. Kooskõlas artikli 3 punkti 26 muudatusettepanekuga.
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Muudatusettepanek 111
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30) „jääk“ – mis tahes vedelad või tahked 
jäätmed, mis tekivad jäätmepõletus- või -
koospõletustehases;

30) „jääk” – direktiivi 75/442/EMÜ artikli 
1 punktis a jäätmetena määratletud mis 
tahes vedelad või tahked jäätmed
(sealhulgas koldetuhk ja räbu, lendtuhk
ja katlatolm, gaasi töötlemise tahked 
saadused, heitvee töötlemisest tulenevad 
setted, kasutatud katalüsaatorid ja 
kasutatud aktiivsüsi), mis tekivad 
jäätmepõletus- või koospõletustehases;

Or. en

Selgitus

Uues jäätmete raamdirektiivis (artikkel 5) esitatud kõrvaltoodete uue määratluse tõttu võib 
kolde- või lendtuhka pidada kõrvaltooteks, mitte jäätmeteks, mis võib osutuda probleemiks 
seoses mõnede riiklike õigusaktidega ning eelkõige suurendada ohtu keskkonnale ja tervisele. 
Seetõttu tuleb otseselt viidata koldetuhale, räbule, lendtuhale, katlatolmule ja gaasi töötlemise 
tahketele saadustele kui jääkidele.

Muudatusettepanek 112
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

31) „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;

välja jäetud 

Or. en
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Selgitus

See lenduvate orgaaniliste ühendite definitsioon on võetud lahustite heitkoguste direktiivi 
1999/13/EÜ artiklist 52. Seda definitsiooni ei tohiks laiendada kogu IPPCle (artikkel 3), kuna 
see kehtib ainult lahustite kohta ning tekitaks palju segadust, kui seda kohaldataks kõikidele 
IPPC-direktiivi kohaldamisalasse kuuluvatele käitistele.  Näidatud aururõhu piirmäär ei 
vasta teistes IPPC-direktiivi kohaldamisalasse kuuluvates käitistes kohaldatavatele aururõhu 
piirmääradele. Seepärast tuleks mõiste viia artiklisse 52 ja sel viisil hõlmata V peatüki 
reguleerimisalasse kuuluvad käitised.

Muudatusettepanek 113
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

32) „lenduv orgaaniline ühend“ –
orgaaniline ühend ja kreosoodi fraktsioon 
aururõhuga vähemalt 0,01 kPa 
temperatuuril 293,15 K või analoogse 
lenduvusega konkreetsetes 
kasutamistingimustes;

välja jäetud 

Or. en

Selgitus

See lenduvate orgaaniliste ühendite definitsioon on võetud lahustite heitkoguste direktiivi 
1999/13/EÜ artiklist 52. Seda definitsiooni ei tohiks laiendada kogu IPPCle (artikkel 3), kuna 
see kehtib ainult lahustite kohta ning tekitaks palju segadust, kui seda kohaldataks kõikidele 
IPPC-direktiivi kohaldamisalasse kuuluvatele käitistele.  Näidatud aururõhu piirmäär ei 
vasta teistes IPPC-direktiivi kohaldamisalasse kuuluvates käitistes kohaldatavatele aururõhu 
piirmääradele. Seepärast tuleks mõiste viia artiklisse 52 ja sel viisil hõlmata V peatüki 
reguleerimisalasse kuuluvad käitised.
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Muudatusettepanek 114
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) „orgaaniline lahusti“ – lenduv 
orgaaniline ühend, mida kasutatakse 
järgmiselt: 

välja jäetud

(a) üksi või koos muude ainetega 
toorainete, toodete või jäätmete 
lahustamiseks, ilma et toimuks keemilisi 
muutusi;
(b) puhastusvahendina saasteainete 
lahustamiseks; 
(c) lahustina;
(d) dispergandina;
(e) viskoossuse regulaatorina;
(f) pindpinevuse regulaatorina;
(g) plastifikaatorina;
(h) konservandina;

Or. en

Selgitus

See lenduvate orgaaniliste ühendite definitsioon on võetud lahustite heitkoguste direktiivi 
1999/13/EÜ artiklist 52. Seda definitsiooni ei tohiks laiendada kogu IPPCle (artikkel 3), kuna 
see kehtib ainult lahustite kohta ning tekitaks palju segadust, kui seda kohaldataks kõikidele 
IPPC-direktiivi kohaldamisalasse kuuluvatele käitistele.  Näidatud aururõhu piirmäär ei 
vasta teistes IPPC-direktiivi kohaldamisalasse kuuluvates käitistes kohaldatavatele aururõhu 
piirmääradele. Seepärast tuleks mõiste viia artiklisse 52 ja sel viisil hõlmata V peatüki 
reguleerimisalasse kuuluvad käitised.
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Muudatusettepanek 115
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34a) "heite tase, mis on seotud parima 
võimaliku tehnikaga" – heitkogused, 
mida saadakse PVT-viitedokumentides 
kirjeldatud parima võimaliku tehnika 
kasutamisega tavalistes 
käitamistingimustes ja väljendatuna 
ajavahemiku keskmise näitajana.

PVTga seotud heited - heite keskmine tase 
on sobivaks võrdluspunktiks, mis aitab 
kindlaks määrata loas ettenähtud heite 
piirväärtuseid, ning eristada neid heite 
piirväärtustest, kuna heite piirväärtustes 
tuleb võtta arvesse ka kontrolli- ja 
järgimisnõudeid, samuti iga konkreetse 
käitise tehnilisi näitajaid, geograafilist 
asukohta ja kohalikke 
keskkonnatingimusi.

Or. en

Selgitus

Komisjoni uuesti sõnastatud ettepaneku tähtsaimates sätetes viidatakse parima võimaliku 
tehnikaga seotud heidete tasemele (BATAEL).  Tuleb teha selget vahet parima võimaliku 
tehnikaga seotud heidete taseme (BATAEL) ja heite piirväärtuste (ELV) vahel, mis on väga 
erinevad mõisted. Komisjoni uuesti sõnastatud ettepanekus antakse ainult heite piirväärtuste 
määratlus.  Selguse huvides on vaja lisada ettepanekusse ka viidatakse parima võimaliku 
tehnikaga seotud heidete taseme määratlus. See määratlus tugineb komisjoni avaldatud 
BREF-dokumendi vaimule.
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Muudatusettepanek 116
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34a) "siduvad üldeeskirjad" -
piirväärtused või muud tingimused, mis 
on määratletud keskkonna-alastes 
õigusaktides, määrustes või korraldustes, 
sektori tasandil või laiemalt, mis on välja 
antud eesmärgiga, et neid kasutataks 
otseselt loa tingimuste kehtestamiseks. 

Or. en

Selgitus

"Siduvate üldeeskirjade" selge määratlus on vajalik. 

Muudatusettepanek 117
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 34 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(34a) "eriolukorras kasutatavad 
seadeldised" - iga seadmestik, mille 
ülesandeks on tagada igal juhul 
põhiseadmete töö, abiteenused, tehase 
järelevalve, ohutusseadmete juhtimine ja 
tehaste – eeskätt hüdroelektrijaamade –
taaskäivitamine, sealhulgas 
voolukatkestuste või välisvõrgu 
puudumise korral. 

Or. en

Selgitus

On vaja uut määratlust, et paremini defineerida artikli 4 muudatusettepanekus 2 esitatud 
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erandi reguleerimisala (eriolukorras kasutatavate seadeldiste väljajätmine direktiivi sätete 
reguleerimisalast).

Muudatusettepanek 118
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Loas võib käsitleda kaht või mitut käitist 
või käitise osa, mida sama käitaja käitab 
samas kohas või eri kohtades. 

2. Loas võib käsitleda kaht või mitut käitist 
või käitise osa, mida sama käitaja käitab 
samas kohas või eri kohtades. 

Luba võib kehtida kahele või enamale 
talitluslikult omavahel ühendatud 
käitisele või käitise osadele eri kohtades, 
või talitluslikult omavahel ühendatud 
käitistele või nende osadele samas kohas, 
kuid erinevate käitajatega.

Kui luba hõlmab kaht või enamat käitist, 
vastavad kõik käitised käesoleva direktiivi 
nõuetele.

Kui luba hõlmab kaht või enamat käitist, 
vastavad kõik käitised käesoleva direktiivi 
nõuetele.

Kui samas kohas on eri käitistel või 
käitise eri osadel mitu käitajat, võidakse 
loas kehtestada nende käitajate jaoks 
üldised tingimused ja reeglid.

Or. it

Selgitus

Need kaks muudatust võimaldavad liikmesriikidel anda välja lube, võttes arvesse käitiste 
tüüpe ja/või nende asukohta, samuti asjaolu, et käitajaid võib olla mitu; see võimaldab 
hinnata koha või käitise kui terviku üldist mõju ning sätestada ühised reeglid eri käitajate 
jaoks, pidades silmas, et võib ilmneda kumuleeruv ja/või doominoefekt.
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Muudatusettepanek 119
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Loas võib käsitleda kaht või mitut käitist 
või käitise osa, mida sama käitaja käitab 
samas kohas või eri kohtades.

2. Loas võib käsitleda kaht või mitut käitist 
või käitise osa, mida sama käitaja käitab 
samas kohas. 

Or. nl

Selgitus

Sõnade "eri kohtades" lisamine ei muuda õigusakti mingil moel selgemaks. See takistab nii 
avaliku kontrolli organiseerimist kui ka keskkonnamõju hindamist. 

Muudatusettepanek 120
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui luba hõlmab kaht või enamat käitist, 
vastavad kõik käitised käesoleva direktiivi 
nõuetele.

Kui luba hõlmab kaht või enamat käitist, 
vastavad kõik käitised eraldivõetuna
käesoleva direktiivi nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 121
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Käesoleva direktiiviga sätestatud 
kohustused ei kehti artikli 3 lõikes 35 
määratletud eriolukorras kasutatavate 
seadeldiste kohta, kaasa arvatud 
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gaasküttega põletusseadmed ja 
vedelkütusel töötavad põletusseadmed.

Or. en

Selgitus

Eriolukorras kasutatavad seadeldised (paigaldatud nii suurtele põletusseadmetele kui ka 
hüdroelektrijaamadele) jäävad käesoleva direktiivi kohaldamisalast välja, kuna piiratud 
kasutamise tõttu ei ole neil heite tasemele märkimisväärset mõju. Lisaks aitaks see säte 
vähendada tarbetut halduskoormust hüdroelektrijaamadele, mille suhtes direktiivis sätestatud 
kohustused ei kehti.

Muudatusettepanek 122
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 5 välja jäetud
Käitajad

Käitise, põletusseadme, 
jäätmepõletustehase või 
jäätmekoospõletustehase ühiskäitajaks 
võivad olla vähemalt kaks füüsilist või 
juriidilist isikut või nad võivad olla käitise, 
seadme või tehase eri osade käitajad.

Or. nl

Selgitus

Vt. artikli 3 lõike 10 muudatusettepanekut. Et muuta teksti selgemaks, paigutatakse artikkel 5 
"käitaja" definitsiooni juurde artikli 3 lõikes 10. 
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Muudatusettepanek 123
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pädev asutus annab välja loa, kui käitis 
vastab käesoleva direktiivi nõuetele.

1. Ilma et see piiraks riiklike või ühenduse 
õigusaktidega kehtestatud teisi nõudeid, 
annab pädev asutus välja loa 
tingimustega, mis tagavad, et käitis vastab 
käesoleva direktiivi nõuetele.

Or. de

Selgitus

Der im Vorschlag zur Änderung der IVU- Richtlinie verfolgte Ansatz widerspricht den 
Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie und ist damit gegenüber dem bestehenden 
Gemeinschaftsrecht inkonsistent. So fordert Nr. 16 der Leitsätze zur WRRL den Schutz und 
die nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer in den übrigen Politiken der Gemeinschaft zu 
verankern, also auch in der Industrie- und Energiepolitik. Eine nachhaltige Bewirtschaftung 
der Gewässer verträgt sich aber nicht mit einem Anspruch auf Gewässerbenutzung. So gehen 
die Regelungen in Art. 11 Abs. 3 WRRL für die Erreichung von Bewirtschaftungszielen von 
einem umfassenden staatlichen Bewirtschaftungsanspruch aus, wenn von den Mitgliedstaaten 
gefordert wird, Begrenzungen oder gar Verbote bei der Wasserentnahme oder der Einleitung 
von Stoffen als Maßnahmen für die Gewässerbewirtschaftung vorzusehen und hierzu eine 
dauernde Überprüfung und Nachsteuerung erteilter Gestattungen fordern.

Muudatusettepanek 124
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
järgmise tagamiseks:

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed järgmise tagamiseks:

(1) käitaja esitab pädevale asutusele 
aruande loa tingimuste täitmise kohta 
vähemalt iga kaheteistkümne kuu järel;

a. käitajad, kes annavad aru vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
jaanuari 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 
166/2006, mis käsitleb Euroopa 
saasteainete heite- ja ülekanderegistri 
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loomist, esitavad pädevale asutusele 
aruande loa tingimuste täitmise kohta 
vähemalt iga kolme aasta järel;

b. käitajad, kes ei anna aru vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18.
jaanuari 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 
166/2006, mis käsitleb Euroopa 
saasteainete heite- ja ülekanderegistri 
loomist, esitavad pädevale asutusele 
aruande loa tingimuste täitmise kohta 
sellekohasel nõudmisel;

(2) käitaja teavitab pädevat asutust 
viivitamata igast vahejuhtumist või 
õnnetusjuhtumist, mis oluliselt mõjutab 
keskkonda.

c. käitaja teavitab pädevat asutust 
viivitamata igast vahejuhtumist või 
õnnetusjuhtumist, mis oluliselt mõjutab 
keskkonda.

__________
1 ELT L 33, 4.2.2006, lk 1-17

Or. en

Selgitus

Ettepanekus sisalduval kohustusel anda aru tingimuste täitmise kohta oleks 
ebaproportsionaalselt suur mõju haldus- ja regulatiivkoormusele. Riskipõhise nõude 
sissetoomisega saaks seda koormust kergesti kahandada. Näiteks võiks kohustuslik 
aruandmine piirduda käitajatega, kellel on aruandluskohustus vastavalt Euroopa 
saasteainete heite- ja ülekanderegistri määrusele (E-PRTR). See asetaks rõhu suurematele 
saastajatele. Lisavõimalused on vähendada aruandluse sagedust ning edendada info-ja 
sidetehnoloogiapõhiste aruandlusvahendite kasutust.

Muudatusettepanek 125
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) käitaja esitab pädevale asutusele 
aruande loa tingimuste täitmise kohta 
vähemalt iga kaheteistkümne kuu järel;

välja jäetud

Or. en



AM\746405ET.doc 45/72 PE412.169v02-00

ET

Selgitus

Loa tingimuste täitmine peaks tulenema loast. Selle kohta ei oleks vaja aru anda. 

Muudatusettepanek 126
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) käitaja esitab pädevale asutusele 
aruande loa tingimuste täitmise kohta 
vähemalt iga kaheteistkümne kuu järel;

(1) käitaja esitab pädevale asutusele 
aruande loa tingimuste täitmise kohta 
vähemalt iga kaheteistkümne kuu järel; viie 
aasta pärast, kui käitis on igal aastal 
täitnud kõik loa tingimused, võidakse 
aruandlusperioodi pikendada 24 kuule;

Or. en

Selgitus

Aruandlusnõudeid võib mõnedel juhtudel kahandada, et vähendada bürokraatiat. 

Muudatusettepanek 127
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) käitaja esitab pädevale asutusele 
aruande loa tingimuste täitmise kohta 
vähemalt iga kaheteistkümne kuu järel;

(1) käitaja esitab pädevale asutusele 
aruande loa tingimuste täitmise kohta 
vähemalt iga kolme aasta järel. III 
peatükis käsitletud põletusseadmete 
kohta, mis on vähemalt 50 MW 
nimisoojuskoormusega, samuti IV 
peatükis käsitletud tehaste kohta tuleb 
aruanne esitada igal aastal. 
Esimene lõik ei kehti jäätmepõletus- või 
koospõletustehaste kohta, mille 
nimivõimsus on väiksem kui kaks tonni 
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tunnis. 

Or. en

Selgitus

Aruande esitamise aega pikendatakse kolme aastani, välja arvatud suurte jäätmepõletus- või 
koospõletustehaste puhul. Kehtiva direktiivi 2000/76/EÜ artikli 12 lõikes 2 ei nõuta, et 
nimivõimsusega alla kahe tonni tunnis jäätmepõletus- või koospõletustehaste käitajad peaksid 
esitama aruande igal aastal. Selliste väiksemate tehaste puhul, mida käitavad sageli väikesed 
ja keskmise suurusega ettevõtted, on artiklis 8 pakutud iga-aastane aruandluskohustus 
ebaproportsionaalne. Eelnevalt nimetatud erand jääb alles.

Muudatusettepanek 128
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) käitaja esitab pädevale asutusele
aruande loa tingimuste täitmise kohta 
vähemalt iga kaheteistkümne kuu järel;

(1) käitaja koostab aruande loa tingimuste 
täitmise kohta vähemalt iga 
kaheteistkümne kuu järel ja hoiab selle 
pädeva asutuse jaoks kättesaadavana;

Or. nl

Selgitus

Üks läbivaatamise põhjuseid on liikmesriikide ja ettevõtete halduskoormuse vähendamine. 
Sellest seisukohast tundub piisavana, kui aruannet hoitakse kontrollimiseks kättesaadavana. 

Muudatusettepanek 129
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) käitaja esitab pädevale asutusele 
aruande loa tingimuste täitmise kohta 

(1) käitaja esitab pädevale asutusele loa 
tingimuste täitmise kohta kümneaastase 
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vähemalt iga kaheteistkümne kuu järel; hindamise;

Or. fr

Selgitus

Les exploitants mettent en place des mesures d’auto-surveillance et font l’objet d’inspections 
régulières. Les bilans décennaux en France sont apparus comme des outils utiles pour 
assurer un meilleur pilotage de la performance des installations classées. Il est donc proposé 
de communautariser ce principe. Un rapport annuel apparaît inapproprié, tant pour 
l’exploitant (tâche administrative et coûts élevés), que pour les Etats et leurs administrations 
qui seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner tous les rapports. Il convient donc de 
simplifier le texte sur ce point, en conformité avec les principes de la démarche «better 
regulation».

Muudatusettepanek 130
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) käitaja teavitab pädevat asutust 
viivitamata igast vahejuhtumist või 
õnnetusjuhtumist, mis oluliselt mõjutab 
keskkonda.

(2) käitaja teavitab pädevat asutust 
viivitamata igast vahejuhtumist või 
õnnetusjuhtumist, mis oluliselt mõjutab 
keskkonda või inimeste tervist.

Or. pl

Muudatusettepanek 131
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) käitaja ja pädev asutus võtavad
vajalikud meetmed nõuete täitmise 
võimalikult kiireks taastamiseks.

(b) käitaja võtab vajalikud meetmed nõuete 
täitmise võimalikult kiireks taastamiseks.

Or. nl
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Selgitus

Kohustuste osas tuleb teha selget vahet käitajal ja pädeval asutusel. Ei saa olla kavas asetada 
pädev asutus samale alusele käitajaga. 

Muudatusettepanek 132
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Kasvuhoonegaaside heide

1. Kui käitisest pärinevad 
kasvuhoonegaaside heitkogused on 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas määratud 
selles käitises toimuva tegevuse alusel, ei 
kehtestata loas kõnealuse gaasi 
otseheidetele heite piirväärtust, välja 
arvatud juhul, kui on vaja tagada, et ei 
põhjustata olulist kohalikku saastust. 
2. Direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud 
tegevusalade puhul võivad liikmesriigid 
otsustada, et nad ei kehtesta 
põletusseadmetele ega muudele ettevõtte 
tegevuskohas süsinikdioksiidi eraldavatele 
seadmetele energiatõhusust käsitlevaid 
nõudeid.
3. Vajaduse korral ajakohastavad pädevad 
asutused loa. 
4. Lõikeid 1–3 ei kohaldata vastavalt 
direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 27 ajutiselt 
ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkogustega kauplemise süsteemist 
väljaarvatud käitiste suhtes.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks hõlmama CO2 künnisväärtusi suurte põletusseadmete jaoks.
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Muudatusettepanek 133
Anders Wijkman, Péter Olajos, Chris Davies, Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10 välja jäetud
Kasvuhoonegaaside heide

1. Kui käitisest pärinevad 
kasvuhoonegaaside heitkogused on 
direktiivi 2003/87/EÜ I lisas määratud 
selles käitises toimuva tegevuse alusel, ei 
kehtestata loas kõnealuse gaasi 
otseheidetele heite piirväärtust, välja 
arvatud juhul, kui on vaja tagada, et ei 
põhjustata olulist kohalikku saastust. 
2. Direktiivi 2003/87/EÜ I lisas loetletud 
tegevusalade puhul võivad liikmesriigid 
otsustada, et nad ei kehtesta 
põletusseadmetele ega muudele ettevõtte 
tegevuskohas süsinikdioksiidi eraldavatele 
seadmetele energiatõhusust käsitlevaid 
nõudeid.
3. Vajaduse korral ajakohastavad pädevad 
asutused loa. 
4. Lõikeid 1–3 ei kohaldata vastavalt 
direktiivi 2003/87/EÜ artiklile 27 ajutiselt 
ühenduse kasvuhoonegaaside 
heitkogustega kauplemise süsteemist 
väljaarvatud käitiste suhtes.

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 134
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 10a
Heitkogustega kauplemise süsteemid

1. Enne, kui on vastu võetud ühenduse 
eeskirjad muude heitkogustega kui 
kasvuhoonegaasid kauplemise kohta, 
võivad liikmesriigid valida heitkogustega 
kauplemise riiklike eeskirjade põhjal, 
alternatiivina heite piirväärtuste 
lülitamisele lubadesse, järgmistel 
tingimustel:
a. asjaomased ained on käsitletud 
direktiivis 2001/811 saasteainete 
siseriiklike ülemmäärade kohta;
b. järgitakse käesoleva direktiivi artiklit 
19;
c. järgitakse III ja IV peatükis kehtestatud 
erisätteid.
2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni lõike 
1 kohaselt vastuvõetud heitkogustega 
kauplemise siseriiklikest eeskirjadest.
_______
1EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22-30.

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 135
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) kohaldatakse parimat võimalikku 
tehnikat;

(2) heite tase vastab sellele, mida 
võimaldab saavutada parima võimaliku 
tehnika kasutamine;

Or. en

Selgitus

Ehkki sellele ei ole nõnda viidatud, kujutab artikli 12 punkt 2 endast direktiivi 96/61/EÜ 
sisulist muutmist, kuna viimases ei nõuta parima võimaliku tehnika kasutamist per se. Uuesti 
sõnastatud versiooni tekst on vastuolus artikli 16 lõikega 2, milles nõutakse, et heite 
piirväärtused peavad põhinema parimal võimalikul tehnikal, ilma et oleks kohustust kasutada 
üht või teist konkreetset tehnikat või tehnoloogiat.

Muudatusettepanek 136
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) võetakse vajalikud meetmed tegevuse 
täieliku lõpetamise järel, et vältida saastuse 
ohtusid ja viia tegevuskoht tagasi artikli 23 
lõigete 2 ja 3 kohaselt määratletud
seisukorda.

(8) võetakse vajalikud meetmed tegevuse 
täieliku lõpetamise järel mitte ainult 
selleks, et vältida saastuse ohtusid, vaid ka 
selleks, et viia tegevuskoht tagasi 
rahuldavasse seisukorda, nagu on 
määratletud artikli 23 lõigetes 2 ja 3.

Or. en
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Muudatusettepanek 137
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 13 lõike 1 punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) käitise tegevuskoha tingimusi; (d) käitise asukoha piirkonna 
keskkonnaelementide tingimusi;

Or. pl

Selgitus

Eesmärgiks on selgitada kõnealuseid tingimusi. Tegevuskoha hindamine sõltub eraldi 
keskkonnaelementide, nagu vesi, õhk, mullastik, kivimid jne hindamisest.

Muudatusettepanek 138
Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 13 lõike 1 punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vajaduse korral lähteolukorra 
aruanne; 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Lähteolukorra aruannet tuleks nõuda ainult suurematelt tehastelt.
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Muudatusettepanek 139
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 13 lõike 1 punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vajaduse korral lähteolukorra aruanne; (e) aruanne käitise tegevuskoha 
tingimuste kohta, sealhulgas lähteolukorra 
aruanne kvantitatiivse ja üksikasjaliku 
teabega mulla – sealhulgas mulla 
bioloogilise mitmekesisuse – ning 
põhjavee seisundi kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 140
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 13 lõike 1 punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vajaduse korral lähteolukorra aruanne; (e) aruanne käitise tegevuskoha 
tingimuste kohta, sealhulgas lähteolukorra 
aruanne kvantitatiivse ja üksikasjaliku 
teabega mulla – sealhulgas mulla 
bioloogilise mitmekesisuse – ning 
põhjavee seisundi kohta;

Or. en

Selgitus

Lähteolukorra aruanne on oluline, et IPCC direktiiv toimiks koos teiste keskkonnapoliitika 
õigusaktidega. Mulla bioloogiline mitmekesisus on tulemuslik näitaja mulla seisundi ja 
kvaliteedi kohta ning annab tugeva aluse koha taastamisele ja käitaja kohustuse hindamisele, 
vastavalt põhimõttele, et saastaja maksab, esildatud lähteolukorra aruanne on eeltingimus.
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Muudatusettepanek 141
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ea); ohtlike ainete või valmististe kogust, 
mida käitises kasutatakse, nagu on 
määratletud nõukogu 27. juuni 1967. 
aasta direktiivis 67/548/EÜ;

Or. en

Selgitus

Luba peaks sisaldama asjaomases käitises kasutatavate ohtlike ainete loetelu, et suurendada 
kõnealuste ainete kasutuse läbipaistvust ja luua nõuetekohane alus loatingimuste 
kehtestamiseks.

Muudatusettepanek 142
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(h) meetmeid käitises tekkivate jäätmete 
vältimiseks ja taaskasutamiseks;

(h) vajaduse korral meetmeid käitises 
tekkivate jäätmete vältimiseks ja 
taaskasutamiseks;

Or. en

Selgitus

On küsitav, kas need meetmed on rangelt vajalikud mõnede seadmete puhul, näiteks 
põletusseadmed nimisoojuskoormusega 20-50 MW (kui need on toodud ümbersõnastatud 
direktiivi reguleerimisalasse). Peamine mure nende seadmete puhul on heidete mõju õhule, 
ning meie arvates ei ole vaja täiesti terviklikku lähenemisviisi, et kaasata ka meetmed 
maapinda ja vette jõudvate heidete (st reostuse mõju) ennetamiseks ja kontrolliks.
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Muudatusettepanek 143a
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ja) käitise tegevuse võrdlemist asjaomase 
dokumendiga parima võimaliku tehnika 
kohta;

Or. fi

Selgitus

Tuues andmed avalikuks, aitab seda tüüpi võrdlus tagada, et kasutatav tehnika oleks eesmärgi 
jaoks kõige paremini sobiv.

Muudatusettepanek 143b
Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 13 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loataotluses peab olema ka üldarusaadav 
kokkuvõte esimeses lõigus osutatud 
andmete kohta.

Loataotluses peab olema ka üldarusaadav 
kokkuvõte esimeses lõigus osutatud 
andmete kohta ning vajaduse korral ka 
lähteolukorra aruanne.

Or. en

Selgitus

Lähteolukorra aruannet tuleks nõuda ainult suurematelt tehastelt.
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Muudatusettepanek 144
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

PVT-viitedokumendid PVT-viitedokumendid ja 
miinimumnõuded

Or. en

Selgitus

Miinimumnõuded või Euroopa turvavõrk kehtestataks komiteemenetlusega, kuid 
sidusrühmade kaasamisega enne komiteemenetlust (komiteemenetlus tehnilise ekspertiisiga). 
Euroopa turvavõrk peaks tuginema mis tahes uutele või uuendatud PVT-viitedokumentidele 
ning tuleks kehtestada "vajaduse korral". Seda sellepärast, et teatud tööstusharudes on 
protsessid peaaegu kõik erinevad isegi sama aine või ainete rühma puhul; seega võib esineda 
juhtumeid, kus Euroopa heite piiväärtused on määratud tootmisprotsessile või -tehnikale, 
mida kasutatakse ainult ühes käitises. 

Muudatusettepanek 145
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

PVT-viitedokumendid PVT-viitedokumendid ja 
miinimumnõuded

Or. de
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Muudatusettepanek 146
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

PVT-viitedokumendid PVT-viitedokumendid ja teabevahetus

Or. en

Selgitus

Artiklite 14 ja 29 liitmine ja kohandamine on hädavajalik, et tagada käimasolev BREF-
dokumentide väljatöötamise ja vastuvõtmise protsess. 

Muudatusettepanek 147
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

PVT-viitedokumendid PVT-viitedokumendid ja teabevahetus

Or. en

Selgitus

Artikkel 29 on välja jäetud – see on toodud siia, et parandada õigusakti koostamist. 

Lisatud on järgmised teemad, et tagada BREF-dokumentide väljatöötamisprotsessi korralik 
laabumine ja BREF-dokumentide laialdane kasutamine:

- et tagada tasakaalustatum esindatus protsessis, parandatakse varustuse tarnijate esindatust;

- tegutseva teabevahetusfoorumi rolli tuleks täpsustada;

komisjon peaks töötama välja juhised, kuidas parandada andmete kogumist sidusrühmadelt;

- BREF-dokumentide PVT-peatükid tuleks tõlkida, et tagada nende tõhusam kasutamine.
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Muudatusettepanek 148
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab vastu PVT-
viitedokumendid artiklis 29 osutatud 
teabevahetuse tulemuste alusel.

1. Artiklis 29 osutatud teabevahetuse 
tulemuste alusel kirjeldatakse PVT-
viitedokumentides eelkõige parimat 
võimalikku tehnikat, sellega seotud heit- ja 
tarbimiskoguseid ja seiret, koha 
keskkonnale ohutumaks muutmist pärast 
tehase tegevuse lõpetamist ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele. Komisjon tagab, et PVT-
viitedokumendid vaadatakse läbi seoses 
artiklis 29 viidatud teabevahetusega ning 
vajadusel neid ajakohastatakse.

2. PVT-viitedokumentides kirjeldatakse
eelkõige parimat võimalikku tehnikat, 
sellega seotud heitkoguseid ja seiret, 
pinnaseseire ja põhjaveeseiret, koha 
keskkonnale ohutuks muutmist ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele. Vajaduse korral vaatab
komisjon läbi PVT-viitedokumendid ja 
ajakohastab need.

1a. Ilma et see takistaks lõike 1b sätete 
kohaldamist, kehtestab komisjon pärast 
teabevahetuse läbiviimist lõike 1 kohaselt 
PVT-viitedokumentide alusel meetmed 
heitkoguste piiramiseks (heite 
piirväärtused, samaväärsed parameetrid 
või samaväärsed tehnilised meetmed ) 
ning kontrolli- ja järgimisnõuded 
miinimumnõuetena vastava tegevuse 
jaoks.
Kõnealused meetmed, mis on mõeldud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste sätete 
muutmiseks neid täiendades, võetakse 
vastu artikli 69 lõike 2 kohase kontrolliga 
regulatiivmenetluse teel.
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1b. Komisjon kohandab lisasid V, VI, VII 
ja VIII, võttes asjaomase PVT-
viitedokumendi alusel vastu heitkoguste 
piiramise meetmed miinimumnõuetena.
Kõnealused meetmed, mis on mõeldud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste sätete 
muutmiseks neid täiendades, võetakse 
vastu artikli 69 lõike 2 kohase kontrolliga 
regulatiivmenetluse teel.
1c. Enne kui artikli 69 lõikes 2 nimetatud 
komitee langetab otsuse meetmete kohta 
vastavalt lõigetele 1a ja 1b, konsulteerib 
komisjon asjaomase tööstuse ja 
valitsusväliste organisatsioonidega ning 
annab teada konsultatsioonide tulemusest 
ja sellest, kuidas neid arvesse on võetud.
1d. Kui komisjon on esitanud artikli 69 
lõikes 2 nimetatud komiteele vastavalt 
lõigetele 1a ja 1b võetavate meetmete 
eelnõu ning vastavalt otsuse 1999/468/EÜ 
artikli 5a lõike 2 teisele lausele on seatud 
tähtaeg arvamuse esitamiseks, avaldab ta 
PVT-viitedokumendi.

Or. de

Selgitus

Teabevahetus PVT-viitedokumentide koostamiseks (Sevilla protsess) peab alles jääma. 
Komisjon teeb siiski ettepaneku, et siduvad heite piirväärtused tuletataks PVT-
viitedokumendist, mis vähendaks tööstuse soovi selles protsessis osaleda. Euroopa turvavõrgu 
piirväärtuste kehtestamine, mida käitis ei tohi mingil juhul ületada, peaks seega toimuma 
komiteemenetluse teel, mille käigus konsulteeritakse huvitatud osapooltega.

Muudatusettepanek 149
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab vastu PVT-
viitedokumendid artiklis 29 osutatud 

1. Komisjon korraldab teabevahetuse 
komisjoni, liikmesriikide, asjaomaste 
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teabevahetuse tulemuste alusel. tööstusettevõtete ja looduskaitset 
edendavate valitsusväliste 
organisatsioonide vahel, et koostada ja 
asjakohaselt täiendada PVT-
viitedokumente.

Or. en

Selgitus

Artiklite 14 ja 29 liitmine ja kohandamine on hädavajalik, et tagada käimasolev BREF-
dokumentide väljatöötamise ja vastuvõtmise protsess. 

Muudatusettepanek 150
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab vastu PVT-
viitedokumendid artiklis 29 osutatud 
teabevahetuse tulemuste alusel.

1. Komisjon organiseerib teabevahetust 
liikmesriikide, tööstussüsteemi pakkujate 
tasakaalustatud jagamisel esindatud 
asjaomaste tööstusettevõtete, käitajate ja 
keskkonnakaitsega tegelevate 
valitsusväliste organisatsioonide vahel 
järgmistel teemadel: 
(a) käitiste tegevus seoses heidete, saaste, 
tarbimise, toorainete laadi, 
energiakasutuse ja jäätmete tekitamisega;
(b) kasutatav parim võimalik tehnika, 
sellega seotud seire ja nende arendamine.
Komisjon moodustab 
teabevahetusfoorumi, mis koosneb 
liikmesriikidest, asjaomaste 
tööstusettevõtete ja valitsusväliste 
organisatsioonide esindajatest, et 
organiseerida lõikes 1 nimetatud 
teabevahetust.
Komisjon annab juhiseid teabe 
vahetuseks, samuti andmete kogumiseks 
ja PVT-viitedokumentide sisu 
kindlaksmääramiseks. Komisjon avaldab 
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hindamisaruande. See aruanne on 
kättesaadav Internetis.
1a. Võttes arvesse teabevahetusfoorumi 
arvamust, võtab komisjon vastu uued ja 
ajakohastatud PVT-viitedokumendid 
lõikes 1 osutatud teabevahetuse tulemuste 
alusel.

Or. en

Selgitus

Artikkel 29 on välja jäetud – see on toodud siia, et parandada õigusakti koostamist. 

Lisatud on järgmised teemad, et tagada BREF-dokumentide väljatöötamisprotsessi korralik 
laabumine ja BREF-dokumentide laialdane kasutamine:

- et tagada tasakaalustatum esindatus protsessis, parandatakse varustuse tarnijate esindatust;

- tegutseva teabevahetusfoorumi rolli tuleks täpsustada;

komisjon peaks töötama välja juhised, kuidas parandada andmete kogumist sidusrühmadelt;

- BREF-dokumentide PVT-peatükid tuleks tõlkida, et tagada nende tõhusam kasutamine.

Muudatusettepanek 151
Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab vastu PVT-
viitedokumendid artiklis 29 osutatud 
teabevahetuse tulemuste alusel.

1. Olles regulaarselt konsulteerinud 
huvirühmadega, võtab komisjon vastu 
PVT-viitedokumendid artiklis 29 osutatud 
teabevahetuse tulemuste alusel.

Or. en

Selgitus

Teabevahetus PVT-viitedokumendi (Sevilla protsess) koostamiseks peaks muutumatul kujul 
säilima.
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Muudatusettepanek 152
Caroline Jackson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab vastu PVT-
viitedokumendid artiklis 29 osutatud 
teabevahetuse tulemuste alusel.

1. Artiklis 29 osutatud teabevahetuse 
tulemuste alusel.

Or. en

Selgitus

Sevilla protsess peaks säilima muutumatul kujul. IPPC eesmärk on kaitsta keskkonda. 
Euroopa turvavõrgu kontseptsioonist võiks olla abi, kuna sellega püütakse luua 
kooskõlastatud raamistik kõikide ELi liikmesriikide jaoks: see võiks hõlmata Euroopa 
tasandil väljatöötatud lekke tuvastamise ja kõrvaldamise programme. Alati ei ole asjakohane, 
et komisjon kehtestaks heite piirväärtused, sest mõnedes tööstussektorites on iga 
tootmisportsess erinev. Seepärast on vaja, et liikmesriikide pädevatel asutustel oleks 
heitkoguste piirväärtuste määramise diskretsiooniõigus. 

Muudatusettepanek 153
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võtab vastu PVT-
viitedokumendid artiklis 29 osutatud 
teabevahetuse tulemuste alusel.

1. Komisjon võtab vastu artiklis 29 
osutatud teabevahetuse tulemused PVT-
viitedokumentidena. 

Or. en

Selgitus

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 



AM\746405ET.doc 63/72 PE412.169v02-00

ET

document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances;
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Muudatusettepanek 154
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1a) Ilma et see piiraks lõike 4 ja artikli 68 
sätete kohaldamist, võib komisjon uute või 
täiendatud PVT-viitedokumentide alusel 
vajaduse korral teha ettepanekuid 
meetmete võtmiseks heitkoguste 
piiramiseks (heite piirväärtused, 
võrdväärsed parameetrid või tehnilised 
meetmed) ning kontrolli- ja 
järgimisnõuete kohta miinimumnõuetena 
vastava tööstustegevuse jaoks. 
Komisjon võib teha ettepaneku kehtestada 
miinimumnõuded konkreetsete ainete 
kohta, mis on vastava tööstustegevuse 
jaoks asjakohased ja murettekitavad 
kõikjal ELis.
Neis miinimumnõuetes võetakse arvesse 
asjaomase tööstuse teostatavust kogu ELis 
ning eelkõige tehnilisi näitajaid, 
terviklikku keskkonnamõju, ning 
vajaduse korral sätestatakse teatud 
tegevuste jaoks üleminekuperioodid. 
Miinimumnõuete ettepanekute jaoks on 
vaja kogu ELi hõlmavat sektoripõhist 
mõju hindamist, uurides mitmesuguseid 
olukordi kõikides liikmesriikides.
Ettepanekute tegemiseks miinimumnõuete 
kohta konsulteerib komisjon artiklis 29 
nimetatud teabevahetuse asjaomaste 
sidusrühmadega. 
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Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 69 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

The setting of minimum requirements, or European Safety Net would be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
processes are nearly all different even for the same substance or family of substances;
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Muudatusettepanek 155
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1a. Teabevahetus hõlmab vähemalt 
järgmisi teemasid: 
(a) käitiste tegevus seoses heidete, saaste, 
tarbimise, toorainete laadi, 
energiakasutuse ja jäätmete tekitamisega; 
(b) kasutatav parim võimalik tehnika, 
sellega seotud seire ja nende areng.
1b. PVT-viitedokumendid koostatakse 
lõikes 1 nimetatud teabevahetuse alusel 
ning neis kirjeldatakse – pöörates erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele – eelkõige parimat 
võimalikku tehnikat, sellega seotud 
heitkoguseid ja seiret, pinnase- ja 
põhjaveeseiret, koha keskkonnale ohutuks 
muutmist ja uusi meetodeid. 
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1c. Komisjon võtab vastu ja avaldab uued 
ja ajakohastatud PVT-viitedokumendid 
vastavalt 1 lõikes nimetatud teabevahetuse 
tulemustele. 

Or. en

Selgitus

Artiklite 14 ja 29 liitmine ja kohandamine on hädavajalik, et tagada käimasolev BREF-
dokumentide väljatöötamise ja vastuvõtmise protsess. 

Muudatusettepanek 156
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. PVT-viitedokumentides kirjeldatakse 
eelkõige parimat võimalikku tehnikat, 
sellega seotud heitkoguseid ja seiret, 
pinnaseseire ja põhjaveeseiret, koha 
keskkonnale ohutuks muutmist ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele. Vajaduse korral vaatab 
komisjon läbi PVT-viitedikumendid ja 
ajakohastab need.

2. PVT-viitedokumendid koostatakse 
lõikes 1 nimetatud teabevahetuse alusel 
ning neis kirjeldatakse – pöörates erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele – eelkõige parimat 
võimalikku tehnikat, sellega seotud 
heitkoguseid ja seiret, pinnase- ja 
põhjaveeseiret, koha keskkonnale ohutuks 
muutmist ja uusi meetodeid.

2a. Komisjon võtab vastu ja avaldab uued 
ja ajakohastatud PVT-viitedokumendid 
vastavalt 1 lõikes nimetatud teabevahetuse 
tulemustele. 

Or. en

Selgitus

Artiklite 14 ja 29 liitmine ja kohandamine on hädavajalik, et tagada käimasolev BREF-
dokumentide väljatöötamise ja vastuvõtmise protsess. 
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Muudatusettepanek 157
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. PVT-viitedokumentides kirjeldatakse 
eelkõige parimat võimalikku tehnikat, 
sellega seotud heitkoguseid ja seiret, 
pinnaseseire ja põhjaveeseiret, koha 
keskkonnale ohutuks muutmist ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele. Vajaduse korral vaatab 
komisjon läbi PVT-viitedikumendid ja 
ajakohastab need.

2. PVT-viitedokumentides kirjeldatakse 
eelkõige parimat võimalikku tehnikat, 
sellega seotud heit- ja tarbimiskoguseid ja 
seiret, pinnaseseiret ja põhjaveeseiret, koha 
keskkonnale ohutuks muutmist ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele. Komisjon või liikmesriigid 
tagavad, et PVT-viitedokumentide 
peatükid, milles määratletakse parimat 
võimalikku tehnikat, tehakse ELi 
ametlikes keeltes kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Artikkel 29 on välja jäetud – see on toodud siia, et parandada õigusakti koostamist. 

Lisatud on järgmised teemad, et tagada BREF-dokumentide väljatöötamisprotsessi korralik
laabumine ja BREF-dokumentide laialdane kasutamine:

- et tagada tasakaalustatum esindatus protsessis, parandatakse varustuse tarnijate esindatust;

- tegutseva teabevahetusfoorumi rolli tuleks täpsustada;

komisjon peaks töötama välja juhised, kuidas parandada andmete kogumist sidusrühmadelt;

- BREF-dokumentide PVT-peatükid tuleks tõlkida, et tagada nende tõhusam kasutamine.

Muudatusettepanek 158
Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. PVT-viitedokumentides kirjeldatakse 2. PVT-viitedokumentides kirjeldatakse 
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eelkõige parimat võimalikku tehnikat, 
sellega seotud heitkoguseid ja seiret, 
pinnaseseire ja põhjaveeseiret, koha 
keskkonnale ohutuks muutmist ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele. Vajaduse korral vaatab
komisjon läbi PVT-viitedikumendid ja 
ajakohastab need.

eelkõige parimat võimalikku tehnikat, 
sellega seotud heitkoguseid ja seiret, 
pinnaseseiret ja põhjaveeseiret, koha 
keskkonnale ohutuks muutmist käitise 
tegevuse täieliku lõpetamise järel ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele. Komisjon vaatab PVT-
viitedokumendid läbi ja ajakohastab need 
vähemalt iga kümne aasta tagant.

Or. en

Selgitus

Teabevahetus PVT-viitedokumendi (Sevilla protsess) koostamiseks peaks muutumatul kujul 
säilima.

Muudatusettepanek 159
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. PVT-viitedokumentides kirjeldatakse 
eelkõige parimat võimalikku tehnikat, 
sellega seotud heitkoguseid ja seiret, 
pinnaseseire ja põhjaveeseiret, koha 
keskkonnale ohutuks muutmist ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele. Vajaduse korral vaatab 
komisjon läbi PVT-viitedikumendid ja 
ajakohastab need.

Niisugustes PVT-viitedokumentides 
kirjeldatakse eelkõige parimat võimalikku 
tehnikat, sellega seotud heitkoguseid ja 
seiret ja uusi meetodeid ning pööratakse 
erilist tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele. PVT-viitedokumente 
vaadatakse läbi ja ajakohastatakse
vajaduse korral artiklis 29 nimetatud 
teabevahetuse raamistikus.

Or. en

Selgitus

The setting of minimum requirements, or European Safety Net should be done by Comitology 
but with involvement of stakeholders prior to the Comitology procedure (Comitology with 
technical expertise). The ESN should be based on any new or updated BAT reference 
document and should be set” where appropriate". This is because in certain industries 
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processes are nearly all different even for the same substance or family of substances;
therefore there might be cases where a European ELV is determined for a manufacturing 
process/technique, which is only used, in a single installation. In defining such measures 
special considerations should be given to the feasibility and in particular the technical 
characteristics of the industry concerned, including cross-media effects.

Muudatusettepanek 160
Caroline Jackson

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. PVT-viitedokumentides kirjeldatakse 
eelkõige parimat võimalikku tehnikat, 
sellega seotud heitkoguseid ja seiret, 
pinnaseseire ja põhjaveeseiret, koha 
keskkonnale ohutuks muutmist ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele. Vajaduse korral vaatab 
komisjon läbi PVT-viitedikumendid ja 
ajakohastab need.

2) PVT-viitedokumentides kirjeldatakse 
eelkõige parimat võimalikku tehnikat, 
sellega seotud heit- ja tarbimiskoguseid ja 
seiret ja uusi meetodeid ning pööratakse 
erilist tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele.

(a)  Ilma et see piiraks lõike 4 ja artikli 68 
sätete kohaldamist, võib komisjon pärast 
teabevahetuse lõppu vastavalt lõikele 1 
PVT-viitedokumendi alusel vajaduse 
korral võtta kaasotsustamismenetluse teel 
heidet piiravad meetmeid ( näiteks heite 
piirväärtused, võrdväärsed parameetrid 
või tehnilised meetmed) ning kontrolli- ja 
järgimisnõuded miinimumnõuetena 
vastava tegevuse jaoks.
(b)  Komisjon kohandab V lisa 1. ja 2. 
osa, VI lisa 3., 4. ja 5. osa, VII lisa 2., 3., 
4. ja 5. osa ja VIII lisa 1. ja 3. osa heidet 
piiravate meetmete miinimumnõuetena 
kindlaksmääramise teel PVT-
viitedokumentide alusel.
(c) Oma ettepanekut ette valmistades 
võtab komisjon arvesse toksilisuse, 
ökotoksilisuse ja keskkonna 
teaduskomitee, liikmesriikide, Euroopa 
Parlamendi, Euroopa 
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Keskkonnaagentuuri, ühenduse 
teadusprogrammide, rahvusvaheliste 
organisatsioonide, sealhulgas väikesi ja 
keskmise suurusega ettevõtteid esindavate 
organisatsioonide soovitusi ning muud 
asjakohast teavet, mis talle teatavaks saab.
(d) Vajaduse korral vaatab komisjon läbi 
heidet piiravad meetmed ja teeb 
ettepanekuid uute meetmete osas.
(e) Kooskõlas oma kohustustega vastavalt 
direktiivile 85/337/EMÜ, mida on 
muudetud direktiividega 97/11/EÜ ja 
2003/35/EÜ keskkonnamõju hindamise 
kohta, hindab pädev asutus heitkoguste 
piiramise meetmete mõju ning kehtestab 
III lisas igale käitisele vastavalt 
konkreetsed heite piirväärtused.

Or. en

Selgitus

Sevilla protsess peaks säilima muutumatul kujul. IPPC eesmärk on kaitsta keskkonda. 
Euroopa turvavõrgu kontseptsioonist võiks olla abi, kuna sellega püütakse luua 
kooskõlastatud raamistik kõikide ELi liikmesriikide jaoks: see võiks hõlmata Euroopa 
tasandil väljatöötatud lekke tuvastamise ja kõrvaldamise programme. Alati ei ole asjakohane, 
et komisjon kehtestaks heite piirväärtused, sest mõnedes tööstussektorites on iga 
tootmisportsess erinev. Seepärast on vaja, et liikmesriikide pädevatel asutustel oleks 
heitkoguste piirväärtuste määramise diskretsiooniõigus. 

Muudatusettepanek 161
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. PVT-viitedokumentides kirjeldatakse 
eelkõige parimat võimalikku tehnikat, 
sellega seotud heitkoguseid ja seiret, 
pinnaseseire ja põhjaveeseiret, koha 
keskkonnale ohutuks muutmist ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 

2. PVT-viitedokumentides kirjeldatakse 
eelkõige parimat võimalikku tehnikat, 
sellega seotud heitkoguseid ja seiret, 
pinnaseseire ja põhjaveeseiret, koha 
keskkonnale ohutuks muutmist ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
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kriteeriumidele. Vajaduse korral vaatab 
komisjon läbi PVT-viitedikumendid ja 
ajakohastab need.

kriteeriumidele. Vajaduse korral vaatab 
komisjon läbi PVT-viitedokumendid ja 
ajakohastab need, viies läbivaatamise 
lõpule hiljemalt seitsme aasta pärast 
alates viimase versiooni avaldamisest. 
Komisjon või liikmesriigid tagavad, et 
artiklis 20 nimetatud lõppdokumentide 
peatükid, milles on määratletud parim 
võimalik tehnika, tehakse taotluse korral 
pädeva asutuse ametlikus keeles 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

BREF-dokumendid on kesksed parima võimaliku tehnika määratlemisel: nende olulisimate 
peatükkide tõlkimine Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse on nende tõhusa kasutamise eeldus. 
BREF-dokumendid peegeldavad dünaamilist kontseptsiooni, milleni on jõutud enamasti 
viieaastase protsessi järel erinevate tehnikaekspertide osalemisel, ning tehnoloogiamuutusi 
tuleks tunnustada BREF-dokumentide süstemaatilisema ja regulaarsema ajakohastamisega 
vähemalt iga 7 aasta järel.

Muudatusettepanek 162
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. PVT-viitedokumentides kirjeldatakse 
eelkõige parimat võimalikku tehnikat, 
sellega seotud heitkoguseid ja seiret, 
pinnaseseire ja põhjaveeseiret, koha 
keskkonnale ohutuks muutmist ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele. Vajaduse korral vaatab 
komisjon läbi PVT-viitedikumendid ja 
ajakohastab need.

2. PVT-viitedokumentides kirjeldatakse 
eelkõige parimat võimalikku tehnikat, 
sellega seotud heitkoguseid ja seiret, 
pinnaseseire ja põhjaveeseiret, koha 
keskkonnale ohutuks muutmist ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele. Vajaduse korral vaatab 
komisjon läbi PVT-viitedokumendid ja 
ajakohastab need, viies läbivaatamise 
lõpule hiljemalt seitsme aasta pärast 
alates viimase versiooni avaldamisest. 
Komisjon või liikmesriigid tagavad, et 
PVT-viitedokumendid tehakse Euroopa 
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Liidu ametlikes keeltes kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

BREF-dokumentide olulisimate peatükkide tõlkimine Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse on 
nende tõhusa kasutamise eeldus. Tehnoloogiamuutuste dünaamilist iseloomu tuleks 
tunnistada ja see peaks peegelduma BREF-dokumentide süstemaatilisemas ja regulaarsemas 
uuendamises vähemalt iga 7 aasta järel.

Muudatusettepanek 163
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. PVT-viitedokumentides kirjeldatakse 
eelkõige parimat võimalikku tehnikat, 
sellega seotud heitkoguseid ja seiret, 
pinnaseseire ja põhjaveeseiret, koha 
keskkonnale ohutuks muutmist ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele. Vajaduse korral vaatab 
komisjon läbi PVT-viitedikumendid ja
ajakohastab need.

2. PVT-viitedokumentides kirjeldatakse 
eelkõige parimat võimalikku tehnikat, 
sellega seotud heitkoguseid ja seiret ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele. Teabe vahetamisel 
vastavalt artiklile 29 tuleb PVT-
viitedokumendid vajaduse korral läbi 
vaadata ja ajakohastada.

Or. fr

Selgitus

La préparation et l'adoption des documents de référence MTD doivent continuer à être le 
résultat de l'échange d'informations visé à l'article 29. Avec un renforcement du rôle des 
documents de référence MTD, la participation d'autres parties prenantes deviendra encore 
plus cruciale. La révision du BREF ne peut pas être la prérogative exclusive de la 
Commission.

La protection des eaux souterraines est soumise à la législation communautaire. La 
protection des soles pourrait être soumise à la législation communautaire, mais est 
actuellement soumis à la législation nationale. Dispositions pour les eaux souterraines et des 
sols dans la directive IPPC entraînerait des effets indésirables et potentiellement à de la 
double législation. En outre, il n'est pas possible qu’un document à dimension Européenne tel 
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que les documents de référence MTD décrivent les milliers de cas différents.

Muudatusettepanek 164
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Ilma et see piiraks artikli 68 sätete 
kohaldamist, kui on ilmnenud vajadus, et 
komisjon astuks samme, eeskätt 
konkreetse keskkonnakaitse probleemi 
lahendamiseks või konkurentsi 
moonutamise vältimiseks siseturul, teeb 
komisjon PVT-viitedokumentidele 
tuginedes ettepanekuid meetmete 
võtmiseks heitkoguste piiramiseks (heite 
piirväärtused, võrdväärsed parameetrid 
või tehnilised meetmed) ning kontrolli- ja 
järgimisnõuete kohta miinimumnõuetena 
ühe või enama selle peatükiga hõlmatud 
tegevuse jaoks. 

Or. en

Selgitus

The political intention of the existing Article 19 of Directive 2008/1/EG shall be maintained in 
the Industrial Emissions Directive. If the need for Community action has been identified, the 
Commission shall, based on the BAT documents, submit proposals for EU-wide legally 
binding minimum standards accordingly. However contrary to AM 17 such measures shall be 
subject to the codecision procedure. Moreover the Commission shall not be required to table 
such proposals in any event when a new BAT document is due to publication.

This amendment is admissible in accordance with Rule 80a ROP because of its link to AM 17.
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