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PR_COD_1am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Märgitud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. 
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. Tavalises 
kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele abiks 
lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti osi, mille 
kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt 
ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tööstusheidete 
kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud)
(KOM(2007)0844 – C6-0002/2008 – 2007/0286(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2007)0844);

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0002/2008);

– võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide 
uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta1;

– võttes arvesse kodukorra artikleid 80a ja  51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
õiguskomisjoni arvamust (A6-0000/2008),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva 
konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda kõnealune ettepanek mis tahes 
sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus sellisena määratletud, ning arvestades, 
et olemasolevate õigusaktide muutmata sätete kodifitseerimise osas on ettepaneku puhul 
tegemist ainult kehtivate tekstide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta,

1. kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, 
nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma soovitustele;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

                                               
1 EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et võtta arvesse parima 
võimaliku tehnika arengut või muid 
käitisega seotud muutusi, tuleks loa 
tingimused korrapäraselt läbi vaadata ja 
neid vajaduse korral ajakohastada, eelkõige 
juhul, kui komisjon võtab vastu uue või 
ajakohastatud PVT-viitedokumendi.

(15) Selleks et võtta arvesse parima 
võimaliku tehnika arengut või muid 
käitisega seotud muutusi, tuleks loa 
tingimused korrapäraselt läbi vaadata ja 
neid vajaduse korral ajakohastada.

Or. de

Selgitus

Liiga sage loatingimuste ajakohastamine ja sellega seotud käitise ümberkorraldamine või 
uuendamine on vastuolus käitaja investeerimistsüklitega.

Muudatusettepanek 2

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
märgatavat halvenemist. Seepärast peaksid 
loa tingimused vajaduse ja asjakohasuse 
korral sisaldama nii pinnase ja põhjavee 
seiret kui ka kohustust muuta koht
tegevuse täieliku lõpetamise korral
vastavalt ühenduse ja riiklikes 
vastutuseeskirjades tehtud ettekirjutustele
keskkonnale ohutuks.

Or. de

Selgitus

Vastupidiselt veele ja õhule on kahjustuste levik pinnases vähene. Pinnase analüüside vea 
ülemmäär on keskmiselt üle 100%, mistõttu ei saa pinnase analüüse eriti usaldusväärseks 



PR\725932ET.doc 7/40 PE407.661v01-00

ET

pidada. Reprodutseeritavad ja usaldusväärsed tulemused eeldavad seega väga täpseid 
uuringuid. Need võivad omakorda kahjustada läbitungimatuid kihte aluspinnases, mis võib 
kaasa tuua muidu kaitstud põhjaveekihtide reostuse.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) Eelkõige tuleks komisjoni volitada 
kehtestama kriteeriumid, mille alusel teha 
erandeid heitkogustest, mis on seotud 
PVT-viitedokumentides kirjaldatud 
parima võimaliku tehnikaga, ning mille 
alusel kindlaks määrata korrapärase seire 
sagedus ja lähteolukorra aruande sisu, 
samuti keskkonnariskide hindamise 
kriteeriumid. Samuti tuleks komisjoni 
volitada vastu võtma kujunemisjärgus 
tehnoloogiate arendamise ja kohaldamise 
meetmed, teatavatel juhtudel kehtestama 
vääveldioksiidiheite piirväärtuse, kindlaks 
määrama kuupäeva, millest alates 
pidevalt mõõdetakse heidetavaid 
raskemetalllide, dioksiinide ja furaanide 
õhkuheidet, kindlaks määrama sellise 
teabe liigi ja vormi, mille liikmesriigid 
peavad tegema komisjonile 
kättesaadavaks käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta, ning kohandama V–
VIII lisa teaduse ja tehnika arenguga. 
Jäätmepõletus- ja -koospõletustehaste 
puhul võib see hõlmata selliste 
kriteeriumide kehtestamist, millega 
lubatakse erandeid tolmuheite üldkoguste 
pidevast seirest. Kuna tegemist on 
üldmeetmetega, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähem olulisi sätteid 
ning täiendada seda uute vähem oluliste 
sätetega, tuleb need vastu võtta kooskõlas 
otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Subsidiaarsuse põhimõtet tuleks järgida. Lisaks sellele on oluline, et menetluses osaleksid 
huvigrupid, näiteks tööstusharude eksperdid. Tehniline ekspertiis on vajalik, et töötada välja 
tehniliselt veatud ja teostatavad meetodid.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a) „tegevuse muutus” – muutus käitise, 
põletusseadme, jäätmepõletus- või -
koospõletustehase laadis või toimimisviisis 
või nende laiendamine, millel võib olla 
mõju keskkonnale;

Or. de

Selgitus

„Muutuse” ja „olulise muutuse” mõistete eristamine on end praktikas õigustanud ja tuleks 
seetõttu säilitada.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8) „oluline muutus” – muutus käitise, 
põletusseadme, jäätmepõletus- või -
koospõletustehase laadis või toimimisviisis 
või nende laiendamine, millel võib olla 
märkimisväärne negatiivne mõju 
inimestele või keskkonnale.

8) „oluline muutus” – muutus käitise, 
põletusseadme, jäätmepõletus- või -
koospõletustehase tegevuses, laadis või 
toimimisviisis või nende laiendamine, 
millel võib pädeva asutuse käsituse 
kohaselt olla märkimisväärne negatiivne 
mõju inimestele või keskkonnale;

Or. de
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Selgitus

„Muutuse” ja „olulise muutuse” mõistete eristamine on end praktikas õigustanud ja tuleks 
seetõttu säilitada. Peale selle tuleks selgeks teha, et asutus otsustab, kas tegemist on olulise 
muutusega või mitte.

Muudatusettepanek 6

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) parima võimaliku tehnika 
määratlemisel tuleb erilist tähelepanu 
pöörata III lisas loetletud punktidele.

Or. de

Selgitus

Lisaks PVT-viitedokumentidele eksisteerib veel muu teave, näiteks rahvusvaheliste 
organisatsioonide poolt avaldatud teave, mida saab arvestada kriteeriumina parima 
kättesaadava teabe väljaselgitamiseks. Teksti väljajätmine komisjoni poolt tuleks tühistada.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12. „asjaomane üldsus“ – üldsus, keda loa 
väljastamise või kaasajastamise või 
loatingimuste kaasajastamise otsuse 
tegemine mõjutab või võib mõjutada, või 
üldsus, kelle huvidega see on seotud;

12. „asjaomane üldsus“ – üldsus, keda loa 
väljastamise või kaasajastamise või 
loatingimuste kaasajastamise otsuse 
tegemine mõjutab või võib mõjutada, või 
üldsus, kelle huvidega see on seotud; selle 
määratluse tähenduses on selline huvi 
keskkonnakaitset edendavatel 
valitsusvälistel organisatsioonidel, kes 
vastavad kõikidele siseriiklike 
õigusaktidega sätestatud nõuetele;

Or. de
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Selgitus

Viimase lauseosa väljajätmine komisjoni poolt rikub Århusi konventsiooni ja tuleks seetõttu 
tühistada.

Muudatusettepanek 8

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 tööstuslikult järeleproovitud
tehnoloogia, mis kaubanduslikul eesmärgil 
arendatuna aitaks tagada keskkonnakaitse
võrreldava või kõrgema üldtaseme või
võrreldava või suurema kulude kokkuhoiu,
kui see on võimalik olemasoleva parima 
võimaliku tehnikaga;

Or. de

Selgitus

Tehnoloogiad peaksid olema end reaalsuses, st tööstuslikus või ärilises kasutuses tõestanud, 
sest laboritingimustes või katseprojekti tulemusena saavutatud tõhus kasutamine ei pruugi 
tingimata tagada rahuldavaid tulemusi igapäevase kasutamise käigus. Lisaks sellele tuleks 
kaaluda uute tehnoloogiate kasutamist, mis tagavad  juba olemasolevate tehnoloogiatega 
võrreldava keskkonnakaitse või kokkuhoiu taseme.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

IPPC-direktiivi eesmärk on hoida ära keskkonnakahjustusi. Pärast käitise tegevuse täielikku 
lõpetamist tuleks kohaldada liikmesriikide õigusnorme, et tagada tegevuskoha seisukorra 
vastavus tulevase kasutusviisiga. Kui keskkonnale ohutuks muutmine on vajalik, peaksid 
võetavad meetmed vastama tulevasele kasutusviisile ja põhinema inimtervisele ning 
keskkonnale põhjustatava riski hindamisel.

Muudatusettepanek 10

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 pürolüüs, 
gaasistamine või plasmatöötlus, kuivõrd 
saadavad ained seejärel põletatakse;

Or. de

Selgitus

Selgituseks tuleb öelda, et mõeldakse ka muud soojustöötlust, nagu pürolüüs, gaasistamine 
või plasmatöötlus.

Muudatusettepanek 11

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 üht või mitut käitist 
või käitise osa, mida sama käitaja käitab 
samas kohas.

Kui luba hõlmab üht või enamat käitist, 
peavad kõik käitised käesoleva direktiivi 
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nõuetele vastama.

Or. de

Selgitus

Erinevaid asukohti omavale käitajale ei tohiks ühte luba väljastada, sest see võib tekitada 
probleeme vastavas asukohas luba väljastava asutuse kindlaksmääramise ja vastutusega.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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.

Ühe käitise, põletusseadme, 
jäätmepõletustehase või 
jäätmekoospõletustehase käitajaks võivad 
olla vaid pädevale asutusele vastutavate 
isikutena teatatud füüsilised või 
juriidilised isikud.

Or. de

Selgitus

Eelkõige käitaja kohustustega käesoleva direktiivi tähenduses seonduv vastutus peab selgelt 
suunatud olema. Lisaks sellele vajab pädev asutus direktiivi nõuete rakendamiseks vastutavat 
kontaktisikut.

Muudatusettepanek 13

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, kusjuures 
loadokumendis või siduvates 
üldeeskirjades määratakse kindlaks, et 
aruanne tuleb esitada vähemalt iga 36 kuu 
järel;



PR\725932ET.doc 13/40 PE407.661v01-00

ET

Or. de

Selgitus

Iga-aastane aruande esitamine tekitab nii käitajale kui ka asutustele lisakoormust, ilma et see 
keskkonna jaoks konkreetset kasu kaasa tooks.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui nõuete rikkumine ohustab inimeste 
tervist või keskkonda ning niikaua, kuni 
nõuete täitmine ei ole taastatud vastavalt 
esimese lõigu punktile b, käitise, 
põletusseadme, jäätmepõletustehase või 
jäätmekoospõletustehase tegevus 
peatatakse.

Kui nõuete rikkumine ohustab otseselt
inimeste tervist või keskkonda ning 
niikaua, kuni nõuete täitmine ei ole 
taastatud vastavalt esimese lõigu punktile 
b, või niikaua, kuni ei ole võetud sobivaid 
meetmeid nõuete rikkumise põhjuste 
kõrvaldamiseks, käitise, põletusseadme, 
jäätmepõletustehase või 
jäätmekoospõletustehase tegevus 
peatatakse.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek loob sidususe töökaitsealaste õigusaktide vahel, mis käsitlevad käitise 
tegevuse peatamist otsese ohu tõttu inimeste tervisele. Käitise tegevuse peatamine võib 
keskkonnale negatiivsemat mõju avaldada kui töötava käitise parandamine.

Muudatusettepanek 15

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, et vältida saastuse 
ohtusid ja viia tegevuskoht vastavalt artikli 
23 lõigetega 2 ja 3 sätestatud nõuete 
alusel tagasi rahuldavasse seisukorda.
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Or. de

Selgitus

IPPC-direktiivi eesmärk on hoida ära keskkonnakahjustusi. Pärast käitise tegevuse täielikku 
lõpetamist tuleks kohaldada liikmesriikide õigusnorme, et tagada tegevuskoha seisukorra 
vastavus tulevase kasutusviisiga. Kui keskkonnale ohutuks muutmine on vajalik, peaksid 
võetavad meetmed vastama tulevasele kasutusviisile ja  põhinema inimtervisele ning 
keskkonnale põhjustatava riski hindamisel.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k) kavandatava tehnoloogia, meetodite ja 
meetmete peamisi alternatiive, mida 
taotleja on üldjoontes uurinud.

k) kavandatava tehnoloogia, meetodite ja 
meetmete peamisi alternatiive, mida 
taotleja on vajaduse korral uurinud.

Or. de

Selgitus

Alternatiivide uurimine ja loataotluses esitamine põhjustab ebavajalikku bürokraatlikku 
koormust ning aeglustab loa taotlemise menetlust.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. PVT-viitedokumentides kirjeldatakse
artiklis 29 osutatud teabevahetuse 
tulemuste alusel eelkõige parimat 
võimalikku tehnikat, sellega seotud heit- ja 
tarbimiskoguseid ja seiret, koha 
keskkonnale ohutuks muutmist ja uusi 
meetodeid ning pööratakse erilist 
tähelepanu III lisas loetletud 
kriteeriumidele.
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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.

1 a. Ilma et see piiraks lõike 4 ja artikli 68 
sätete kohaldamist, määrab komisjon 
pärast teabevahetuse lõppu vastavalt 
lõikele 1 PVT-viitedokumendi alusel 
kindlaks heidet piiravad meetmed (heite 
piirväärtused, võrdväärsed parameetrid 
või tehnilised meetmed) ning kontrolli- ja 
järgimisnõuded miinimumnõuetena 
vastava tegevuse jaoks.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi 
sätteid, täiendades seda, võetakse vastu 
vastavalt artikli 69 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetlusele.
Vajaduse korral vaatab komisjon läbi 
heidet piiravad meetmed ja ajakohastab 
neid.
1 b. Pärast seda, kui komisjon on artikli 
69 lõike 2 kohaselt esitanud komiteele 
võetava meetme eelnõu vastavalt lõikele 2  
ja otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõike 2 
teise lause alusel on määratud tähtaeg 
arvamuse esitamiseks, avaldab komisjon 
PVT-viitedokumendi.
1 c. 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.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähemolulisi 
sätteid, võetakse vastu vastavalt artikli 69 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
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Or. de

Selgitus

Teabevahetus PVT-viitedokumendi (Sevilla protsess) koostamiseks peaks muutumatul kujul 
säilima. Sellele vaatamata tuletatakse komisjoni ettepanekus siduvad heite piirväärtused 
PVT-viitedokumentidest, mis vähendaks paratamatult tööstuse valmisolekut protsessis 
osaleda. Piirväärtuste kindlaksmääramine „Euroopa turvavõrguna”, mille väärtusi ükski 
käitis ületada ei tohi, suunatakse seega komiteemenetluse alla.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) korrapärase seire nõuded tegevuskohas 
leiduda võivate ohtlike ainete puhul, 
võttes arvesse pinnase ja põhjavee 
saastuse võimalikkust käitise 
tegevuskohas;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Põhjavee kaitset reguleeritakse ühenduse õiguse tasandil. Pinnase kaitse hakkab kuuluma 
ühenduse õiguse reguleerimisalasse ja mitmetes liikmesriikides seda juba reguleeritakse. 
Põhjalikumad  ettekirjutused põhjavee ja pinnase kohta toovad kaasa soovimatud dubleerivad 
õigusaktid.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Saasteainete puhul kohaldatakse heite 
piirväärtusi tavaliselt selle punkti suhtes, 
kus heitkogused väljuvad käitisest, ning 
kõnealuste piirväärtuste 
kindlaksmääramisel ei arvestata enne 
kõnesolevat punkti toimunud lahjendamist.

1. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)
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Or. de

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus kehtestab heite piirväärtused,
mis ei ületa heitetaset, mis on seotud PVT-
viitedokumentides kirjaldatud parima 
võimaliku tehnikaga.

Pädev asutus määrab asjaomase käitise 
tehnilisi näitajaid, geograafilist asukohta 
ja vastavaid kohalikke 
keskkonnatingimusi arvestades heidet 
piiravad meetmed (heite piirväärtused,
võrdväärsed parameetrid või tehnilised 
meetmed) ning kontrolli- ja 
järgimisnõuded nii kindlaks, et käitise 
heitkogused ei ületa heitetaset, mis on 
seotud PVT-viitedokumentides kirjeldatud
parima võimaliku tehnikaga.

Or. de

Selgitus

Pädev asutus peaks heite piirväärtused kindlaks määrama PVT-viitedokumentide alusel, nii et 
normaalkäitusega käitise heitmed vastaksid PVT-viitedokumentides esitatud nõuetele. 
„Euroopa turvavõrgu“ väärtusi ei tohi ületada. Heite piirväärtuste tehnilise terviklikkuse ja 
ühtsuse saavutamiseks tuuakse sisse kontrolli- ja järgimisnõuded.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Erandina lõike 2 teisest lõigust võib 
pädev asutus keskkonna ja majandusega 
seotud kulude ja tulude hinnangu alusel 
ning asjaomase käitise tehnilisi näitajaid, 

3. Erandina lõike 2 teisest lõigust võib 
pädev asutus keskkonna ja majandusega 
seotud kulude ja tulude hinnangu alusel 
ning asjaomase käitise tehnilisi näitajaid, 
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geograafilist asukohta ja kohalikke 
keskkonnatingimusi arvesse võttes 
erijuhtudel kehtestada heite piirväärtused, 
mis ületavad heitetasemeid, mis on seotud 
PVT-viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnikaga.

geograafilist asukohta ja kohalikke 
keskkonnatingimusi arvesse võttes 
erijuhtudel kehtestada heidet piiravad 
meetmed (heite piirväärtused, võrdväärsed 
parameetrid või tehnilised meetmed) ning 
kontrolli- ja järgimisnõuded sellisel viisil, 
et käitise heitkogused ületavad 
heitetasemeid, mis on seotud PVT-
viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnikaga.

Or. de

Selgitus

Pädev asutus võib erandkorras heite piirväärtused kindlaks määrata, nii et käitise heide 
ületab PVT-viitedokumentidega seotud heitkoguseid. „Euroopa turvavõrgu“ väärtusi ei tohi 
ületada.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused heite piirväärtused ei tohi 
siiski ületada vastavalt V–VIII lisa 
kohaseid heite piirväärtusi.

Kõnealused heite piirväärtused ei tohi 
siiski ületada artikli 14 lõikes 2 
määratletud või vastavalt V–VIII lisa 
kohaseid heite piirväärtusi.

Or. de

Selgitus

Pädev asutus võib erandkorras heite piirväärtused kindlaks määrata, nii et käitise heide 
ületab PVT-viitedokumentidega seotud heitkoguseid. „Euroopa turvavõrgu“ väärtusi ei tohi 
ületada.
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Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Lõikeid 2 ja 3 kohaldatakse 
loomasõnniku ja läga laotamise suhtes 
väljaspool I lisa punktis 6.6 osutatud 
käitise tegevuskohta. Lisaks loale võivad 
liikmesriigid kehtestada sellised nõuded 
ka muude meetmetega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Sätted ei ole käitistega seotud.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et siduvad 
üldeeskirjad sisaldavad heite piirväärtusi, 
võrdväärseid parameetreid või tehnilisi 
meetmeid, mille puhul ei ületata
heitetasemeid, mis on seotud PVT-
viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnikaga.

Liikmesriigid määravad siduvates 
üldeeskirjades sisalduvad heidet piiravad 
meetmed (heite piirväärtused, võrdväärsed 
parameetrid või tehnilised meetmed) ning 
kontrolli- ja järgimisnõuded nii kindlaks, 
et käitise heitkogused ei ületa
heitetasemeid, mis on seotud PVT-
viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnikaga.

Or. de

Selgitus

Vt artiklit 16 puudutavate muudatusettepanekute selgitust. Viide artiklile 22: ajakohastatud 
PVT-viitedokumentide õiguslikud tagajärjed peaksid olema samad riikides, kes loa 
tingimustega tegelevad, ja riikides, kes määravad kindlaks siduvad üldeeskirjad.
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Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 3 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui komisjon võtab vastu uue või 
ajakohastatud PVT-viitedokumendi,
vaatavad liikmesriigid nelja aasta jooksul 
alates kõnealuse dokumendi avaldamisest 
vajaduse korral läbi asjaomaste käitiste 
suhtes kehtestatud siduvad üldeeskirjad ja 
ajakohastavad need.

Kui komisjon avaldab uue või 
ajakohastatud PVT-viitedokumendi, siis 
kohaldatakse vastavalt artikli 22 lõiget 3.

Or. de

Selgitus

Vt artiklit 16 puudutavate muudatusettepanekute selgitust. Viide artiklile 22: ajakohastatud 
PVT-viitedokumentide õiguslikud tagajärjed peaksid olema samad riikides, kes loa 
tingimustega tegelevad, ja riikides, kes panevad paika siduvad üldeeskirjad.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et pädev asutus 
jälgib parima võimaliku tehnika arengut 
või laseb ennast teavitada sellest ja kõikide 
uute või muudetud PVT-viitedokumentide 
avaldamisest.

Liikmesriigid tagavad, et pädev asutus 
jälgib parima võimaliku tehnika arengut 
või laseb ennast teavitada sellest ja kõikide 
uute või muudetud PVT-viitedokumentide 
avaldamisest. Komisjon tagab PVT-
viitedokumentide tõlkimise kõikidesse 
liidu ametlikesse keeltesse. Dokument on 
kõikidele asutustele üheaegselt vastavas 
ametlikus keeles kättesaadav.

Or. de

Selgitus

PVT-viitedokumentide tõlkimine liidu ametlikesse keeltesse on eeldus nende tõhusaks 
kasutamiseks.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon võtab vastu uue või 
ajakohastatud PVT-viitedokumendi, 
tagavad liikmesriigid, et nelja aasta 
jooksul alates kõnealuse dokumendi 
avaldamisest vaatab pädev asutus vajaduse 
korral läbi asjaomase käitise loa 
tingimused ja ajakohastab need.

3. Kui komisjon avaldab uue või 
ajakohastatud PVT-viitedokumendi, 
tagavad liikmesriigid, et võttes 
üksikjuhtumite puhul arvesse 
investeerimistsükleid, vaatab pädev asutus 
vajaduse korral läbi asjaomase käitise loa 
tingimused ja ajakohastab need.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek muudab sätted jõustatavaks, et tagada asjaomastele ettevõtetele õigus- ja 
planeerimiskindlus.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) parima võimaliku tehnika areng
võimaldab heidet oluliselt vähendada;

b) parima võimaliku tehnika oluline 
muutmine võimaldab heitkoguseid ilma 
liigsete kulutusteta oluliselt vähendada;

Or. de

Selgitus

Ei ole mõistlik sundida tööstuskäitise käitajat teostama väikesemõõdulisi tehnilisi 
ümberkorraldusi või uuendusi, kui eeldatav kasu keskkonnale on  kuludest väiksem või 
saavutatav ainult liigsete kuludega.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui tegevus on seotud ohtlike ainete 
kasutamise, tootmise või heitega, koostab 
käitaja, pidades silmas pinnase ja 
põhjavee võimalikku saastumist käitise 
tegevuskohas, lähteolukorra aruande 
enne käitise tegevuse alustamist või enne 
käitise loa ajakohastamist. Kõnealune 
aruanne sisaldab pinnase ja põhjavee 
algse seisundi kindlaksmääramiseks 
vajalikke arvandmeid.

välja jäetud

Komisjon kehtestab lähteolukorra 
aruande sisu käsitlevad kriteeriumid.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 69 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Põhjavee kaitset reguleeritakse ühenduse õiguse tasandil. Pinnase kaitse hakkab kuuluma 
ühenduse õiguse reguleerimisalasse ja mitmetes liikmesriikides seda juba reguleeritakse. 
Põhjalikumad ettekirjutused põhjavee ja pinnase kohta toovad kaasa soovimatud dubleerivad 
õigusaktid. Nõutud aruanne pinnase seisukorra kohta põhjustab käitise käitajale kulusid ilma 
keskkonnale kasu toomata. Ohtlikke aineid kasutavate käitiste üle tuleb järelevalvet teostada 
juba kehtivate eeskirjade raames.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Tegevuse täieliku lõpetamise korral 
hindab käitaja pinnase ja põhjavee 
saastumist ohtlike ainetega. Kui võrreldes 

3. Tegevuse täieliku lõpetamise korral 
hindab käitaja pinnase ja põhjavee 
saastumist ohtlike ainetega. Kui käitis on
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lõikes 2 osutatud lähteolukorra aruandes 
esitatud algse seisundiga on käitis 
põhjustanud pinnase või põhjavee 
saastumise ohtlike ainetega, muudab 
käitaja tegevuskoha keskkonnale ohutuks 
ja taastab selle algse seisundi.

põhjustanud pinnase või põhjavee 
saastumise ohtlike ainetega, tagab pädev 
asutus riigi ja Euroopa Ühenduse 
asjakohaseid õigusnorme järgides selle, et 
käitise tegevuskoht ei ohustaks tõsiselt 
inimeste tervist ega keskkonda. 
Tegevuskoha  keskkonnale ohutuks 
muutmise eesmärk määratletakse 
riskipõhise lähenemisviisi kohaselt, 
arvestades sealjuures keskkonnaohutuks 
muudetava maa-ala kavandatavat tulevast 
kasutust.

Or. de

Selgitus

Pinnase keskkonnaohutuks muutmisel  tuleks rakendada riskipõhist lähenemisviisi ja 
arvestada maa-ala tulevast kasutust.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.  Kui käitaja ei pea koostama lõikes 2 
osutatud lähteolukorra aruannet, võtab ta 
tegevuse täieliku lõpetamise korral 
vajalikud meetmed selle tagamiseks, et 
tegevuskoht ei kujutaks märkimisväärset 
ohtu inimeste tervisele ega keskkonnale.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikli 23 lõige 4 ühendatakse artikli 23 lõikega 3.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 välja jäetud
Aruanne nõuete täitmise kohta

Artikli 8 punktis 1 osutatud aruanne 
tingimuste täitmise kohta sisaldab käitise 
tegevuse, sealhulgas heitkoguste võrdlust 
PVT-viitedokumentides kirjeldatud 
parima võimaliku tehnikaga.

Or. de

Selgitus
Artikli 8 lõige 3 ja artikkel 24 on omavahel vastuolus. Artiklis 8 nõutakse aruande esitamist 
loa tingimuste täitmise kohta, artiklis 24 on aga sätestatud, et aruanne tingimuste täitmise 
kohta sisaldab käitise tegevuse võrdlust PVT-viitedokumentidega. Sealjuures on käitajale 
otseselt tähtsad vaid loa tingimused, kuivõrd ainult need saavad olla võimalike sanktsioonide 
aluseks. Kaugemaleulatuv võrdlus on õiguslikult tähtsusetu. 

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused programmid hõlmavad iga 
käitise tegevuskoha vähemalt üht külastust 
kaheteistkümne kuu jooksul, v.a juhul, kui 
kõnesolevad programmid põhinevad 
asjaomaste konkreetsete käitiste 
keskkonnariskide süstemaatilisel 
hindamisel.

Kõnealused programmid hõlmavad iga 
käitise tegevuskoha vähemalt üht külastust 
36 kuu jooksul, v.a juhul, kui kõnesolevad 
programmid põhinevad asjaomaste 
konkreetsete käitiste keskkonnariskide 
süstemaatilisel hindamisel.

Or. de

Selgitus

Iga-aastase kontrolli nõue on liialdatud, kuivõrd see on samastatav Seveso II direktiivis 
sätestatud kohustustega. Keskkonnariskid sõltuvad konkreetsest käitisest, selle tegevuskohast 



PR\725932ET.doc 25/40 PE407.661v01-00

ET

ja geograafilistest teguritest. Nende riskide hindamine ja käsitlemine peaks jääma 
liikmesriikide pädevusse. Direktiivis peaks arvesse võtma Euroopa 
keskkonnajuhtimisprogramme.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab keskkonnariskide 
hindamise kriteeriumid.

Nende programmidega vähendatakse 
kontrolli sagedust, tunnustades sellega 
käitaja osalemist ühenduse 
keskkonnajuhtimis- ja 
auditeerimissüsteemis (EMAS) vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 761/2001 või 
samaväärsetes 
keskkonnajuhtimissüsteemides.

Or. de

Selgitus

Iga-aastase kontrolli  nõue on liialdatud, kuivõrd see on samastatav Seveso II direktiivis 
sätestatud kohustustega. Keskkonnariskid sõltuvad konkreetsest käitisest, selle tegevuskohast 
ja geograafilistest teguritest. Nende riskide hindamine ja käsitlemine peaks jääma 
liikmesriikide pädevusse. Direktiivis peaks arvesse võtma Euroopa 
keskkonnajuhtimisprogramme.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4 –  neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Määruse (EÜ) 761/2001 artikli 3 lõikes 2 
sätestatud keskkonnaauditi tulemusi või 
keskkonnajuhtimissüsteemide nõuetest 
kinnipidamise kontrolli tulemusi 
käsitatakse kontrollina vastavalt 
käesoleva artikli lõikele 5.

Or. de
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Selgitus

Iga-aastase kontrolli nõue on liialdatud, kuivõrd see on samastatav Seveso II direktiivis 
sätestatud kohustustega. Keskkonnariskid sõltuvad konkreetsest käitisest, selle tegevuskohast 
ja geograafilistest teguritest. Nende riskide hindamine ja käsitlemine peaks jääma 
liikmesriikide pädevusse. Direktiivis peaks arvesse võtma Euroopa 
keskkonnajuhtimisprogramme.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 7 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruandest teatatakse asjaomasele käitajale 
ja see tehakse avalikult kättesaadavaks 
kahe kuu jooksul pärast kontrolli.

Aruandest teatatakse asjaomasele käitajale 
kahe kuu jooksul. Kinnitatud aruande 
teeb pädev asutus avalikult kättesaadavaks 
12 kuu jooksul pärast kontrolli.

Or. de

Selgitus

Oluline keskkonda käsitlev teave tuleks avalikkusele kättesaadavaks teha vastavalt Ǻrhusi 
konventsioonile. Enne aruande avalikustamist tuleks aga jätta aega konsulteerimiseks.

Muudatusettepanek 37

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) artiklitega 7 ja 18 ettenähtud siduvate 
üldeeskirjade vastuvõtmine.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Niisugust nõuet ei ole Ǻrhusi konventsiooni või selle rakendamist sätestavate EÜ eeskirjadega 
ette nähtud. 
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

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

Or. de

Selgitus

Niisuguseid erandeid, mis puudutavad juurdepääsu teabele ja üldsuse osalemist  
loamenetluses, ei ole Ǻrhusi konventsiooni või selle rakendamist sätestavate EÜ eeskirjadega 
ette nähtud.  

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 26 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui otsus loa andmise ja läbivaatamise 
kohta on tehtud, teeb pädev asutus 
üldsusele kättesaadavaks järgmise teabe:

Or. de
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Selgitus

Niisugust nõuet ei ole Ǻrhusi konventsiooni või selle rakendamist sätestavate EÜ eeskirjadega 
ette nähtud. 

Muudatusettepanek 40

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. de

Selgitus

Niisugust nõuet ei ole Ǻrhusi konventsiooni või selle rakendamist sätestavate EÜ eeskirjadega 
ette nähtud. 

Muudatusettepanek 41

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) artikli 18 lõikes 3 osutatud siduvate 
üldeeskirjade ning artikli 22 lõigetes 1,3 ja 
4 osutatud lubade läbivaatamise tulemused;

g) artikli 22 lõigetes 1, 3 ja 4 osutatud 
lubade läbivaatamise tulemused;

Or. de

Selgitus

Niisugust nõuet ei ole Ǻrhusi konventsiooni või selle rakendamist sätestavate EÜ eeskirjadega 
ette nähtud. 
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Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) käitiste tegevus seoses heidete, saaste, 
tarbimise, toorainete laadi, energiakasutuse 
ja jäätmete tekitamisega;

a) käitiste tegevus seoses parima 
võimaliku tehnikaga seotud heidete, 
saaste, tarbimise, toorainete laadi, 
energiakasutuse ja jäätmete tekitamisega;

Or. de

Selgitus

Teabevahetuse tulemuste hulka kuulub parima võimaliku tehnika kirjeldus; säilitada tuleb 
esialgne, direktiivist 1996/61/EÜ (IPPC-direktiiv) tulenev sõnastus ja ühes sellega ka 
väljakujunenud teabevahetus (Sevilla protsess).

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

b) parim võimalik kasutatav tehnika, 
sellega seotud seire ja selle tehnika
arengusuunad. 

Or. de

Selgitus

Teabevahetuse tulemuste hulka kuulub parima võimaliku tehnika kirjeldus; säilitada tuleb 
esialgne, direktiivist 1996/61/EÜ (IPPC-direktiiv) tulenev formuleering ja ühes sellega ka 
väljakujunenud teabevahetus (Sevilla protsess).
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

a) käitiste tegevus seoses heidete, saaste, 
tarbimise, toorainete laadi, energiakasutuse 
ja jäätmete tekitamisega;

a) käitiste tegevus seoses parima 
võimaliku tehnikaga seotud heidete, 
saaste, tarbimise, toorainete laadi, 
energiakasutuse ja jäätmete tekitamisega;

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

b) parim võimalik kasutatav tehnika, 
sellega seotud seire ja selle tehnika
arengusuunad. 

Or. de

Selgitus

Teabevahetuse tulemuste hulka kuulub parima võimaliku tehnika kirjeldus; säilitada tuleb 
esialgne, direktiivist 1996/61/EÜ (IPPC-direktiiv) tulenev formuleering ja ühes sellega ka 
väljakujunenud teabevahetus (Sevilla protsess).

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid seavad käitajatele stiimulid 
kujunemisjärgus tehnoloogiate 
arendamiseks ja kohaldamiseks.

Liikmesriigid seavad käitajatele stiimulid 
kujunemisjärgus tehnoloogiate 
arendamiseks ja kohaldamiseks.

Esimese lõigu kohaldamisel võtab 
komisjon vastu meetmed, et määrata 
kindlaks järgmised asjaolud:
a) kujunemisjärgus tehnoloogiate 
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arendamise ja kohaldamise seisukohast 
prioriteetne tööstusliku tegevusala liik;
b) liikmesriikide soovituslikud eesmärgid 
seoses kujunemisjärgus tehnoloogiate 
arendamise ja kohaldamisega;
c) kujunemisjärgus tehnoloogiate 
arendamisel ja kohaldamisel saavutatud 
edu hindamise vahendid.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 69 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Tulevikutehnoloogiate arendamine ja rakendamine ei peaks olema käitamislubade andmist 
sätestavate õigusaktide teemaks. Eeskirjad selle kohta, kuidas liikmesriigid peaksid käsitlema 
uurimis- ja arendustegevust, on vastuolus subsidiaarsuse põhimõttega.

Muudatusettepanek 46

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

j a) protsessi 
kütteseadmed/käsitlemisseadmed

Or. de

Selgitus

Protsessi kütteseadmete/käsitlemisseadmete puhul on erand vajalik, sest need seadmed ei 
vasta enamasti V lisas nimetatud piirväärtustele (eriti lämmastikoksiidide osas). Seadmete 
tehniline kohandamine oleks liiast, sest kohandamiskulud ületaksid oodatava keskkonnakasu.
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Kui kahe või enama eraldi 
põletusseadme jäätmegaasi saab tehnilisi 
ja majanduslikke tegureid arvesse võttes 
väljutada ühise korstna kaudu, käsitatakse 
selliste seadmete kombinatsiooni ühe 
tervikuna ja nende võimsused liidetakse.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on selguse suurendamine, sest komisjoni ettepaneku 
sõnastuse  puhul on võimalik, et eeskirjade täitmisest kõrvale hoidmiseks ehitatakse käitisele 
üksainus korsten.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Niipea kui ühenduses on sobivad 
mõõtmisvõtted kasutusel, määrab 
komisjon kindlaks kuupäeva, millest 
alates tuleb raskmetallide, dioksiinide ja 
furaanide õhkuheidet pidevalt mõõta.

5. Niipea kui ühenduses on sobivad 
mõõtmisvõtted standarditud, määrab 
pädev asutus loateates kindlaks, kas tuleb 
raskmetallide, dioksiinide ja furaanide 
õhkuheidet pidevalt mõõta.

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

Or. de

Selgitus

Standarditud mõõtmismenetlustega tagatakse mõõtmistulemuste võrreldavus ja heitkoguste 
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piirmäärade rakendatavus.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Vastavalt teaduse ja tehnika arengule võib
komisjon artiklis 29 sätestatud 
teabevahetuse alusel Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule edastada 
asjakohaseid ettepanekuid V lisa 3. ja 4. 
osa, VI lisa 1., 2., 6.,7. ja 8. osa, VII lisa 1., 
5., 6., 7. ja 8. osa ning VIII lisa 2. ja 4. osa 
muutmiseks.

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

Or. de

Selgitus

Lisade muutmine peaks olema Euroopa Parlamendi ja nõukogu demokraatlikult seadustatud 
kontrolli all.

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69 a
Direktiivi rakenduseeskirjade ja direktiivi 
üksikute osade muudatuste 
ettevalmistamisel kaasab komisjon muu 
hulgas teabevahetuses osalevad 
huvirühmad, keda on nimetatud artiklis 
29. Arvamused edastatakse artikli 69 
lõikes 1 nimetatud komiteele.  Komisjon 
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teavitab arvamustest, mida ta on saanud.

Or. de

Selgitus

Teabevahetus huvirühmadega on selle direktiivi puhul oluline ja see peab jääma, kui otsused 
tehakse komiteemenetlust järgides.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 69 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 69 b
Artikli 69 lõikes 1 nimetatud komitee 
esitatud otsuse-ettepanekutele tehakse 
mõju hindamine.

Or. de

Selgitus

Mõju hindamine on vajalik, et õigeaegselt tuvastada ülemäärast kulu, mis võib tuleneda 
komiteemenetlusega tehtavatest otsustest.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. I lisa punktides 1.2, 1.3, 1.4 ja 2.1–2.4, 
punkti 2.5 alapunktides a ja b, punktides 
2.6, 3, 4.1–4.6, 5.1, 5.2, punkti 5.3 
alapunktides a ja b, punkti 5.4, punkti 6.1 
alapunktides a ja b, punktides 6.2–6.5, 
punkti 6.6 alapunktides b ja c, punktides 
6.7 ja 6.8 osutatud käitiste suhtes samuti 
punktis 1.1 osutatud käitiste suhtes, mille 
nimisoojuskoormus on 50 MW või 

1. I lisa punktides 1.2, 1.3, 1.4 ja 2.1–2.4, 
punkti 2.5 alapunktides a ja b, punktides 
2.6, 3, 4.1–4.6, 5.1, 5.2, punkti 5.3 
alapunktides a ja b, punkti 5.4, punkti 6.1 
alapunktides a ja b, punktides 6.2–6.5, 
punkti 6.6 alapunktides b ja c, punktides 
6.7 ja 6.8 osutatud käitiste suhtes samuti 
punktis 1.1 osutatud käitiste suhtes, mille 
nimisoojuskoormus on 50 MW või 
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rohkem, ning punkti 6.6 alapunktis a 
osutatud käitiste suhtes, milles on rohkem 
kui 40 000 kodulinnukohta ja mis 
tegutsevad ning millele on antud luba või 
mille puhul on enne artikli 71 lõikes 1 
osutatud kuupäeva esitatud täielik 
loataotlus, tingimusel et kõnealused 
käitised on võetud kasutusele hiljemalt ühe 
aasta jooksul pärast kõnealust kuupäeva, 
kohaldavad liikmesriigid artikli 71 lõike 1 
kohaselt vastuvõetud õigusnorme alates 
[päev/kuu/aasta (nt 1. jaanuarist 2014, st 
kolm aastat pärast jõustumist)].

rohkem, ning punkti 6.6 alapunktis a 
osutatud käitiste suhtes, milles on rohkem 
kui 40 000 kodulinnukohta ja mis 
tegutsevad ning millele on antud luba või 
mille puhul on enne artikli 71 lõikes 1 
osutatud kuupäeva esitatud täielik 
loataotlus, tingimusel et kõnealused 
käitised on võetud kasutusele hiljemalt ühe 
aasta jooksul pärast kõnealust kuupäeva, 
kohaldavad liikmesriigid artikli 71 lõike 1 
kohaselt vastuvõetud õigusnorme hiljemalt
alates [päev/kuu/aasta (nt 1. jaanuarist 
2016, st viis aastat pärast jõustumist)].

Käitistele, mis jõustumise ajal vastavad 
artiklis 72 nimetatud direktiivide nõuetele, 
kehtib lõikes 2 nimetatud tähtaeg.

Or. de

Selgitus

Siseriiklikusse õigusesse ülevõtmise tähtaegu tuleks diferentseerida, et arvesse võtta 
ülevõtmisega saavutatavat mõju ja ülevõtmiseks vajalikke kulutusi.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. I lisa punkti 2.5 alapunktis c, punkti 5.3 
alapunktides c, d ja e, punkti 6.1 alapunktis 
c ning punktides 6.9 ja 6.10 osutatud 
käitiste suhtes, samuti punktis 1.1 osutatud 
käitiste suhtes, mille nimisoojuskoormus 
on väiksem kui 50 MW, ning punkti 6.6 
alapunktis a osutatud käitiste suhtes, milles 
on vähem kui 40 000 kodulinnukohta ja 
mis tegutsevad enne artikli 71 lõikes 1 
osutatud kuupäeva, kohaldavad 
liikmesriigid artikli 71 lõike 1 kohaselt 
vastuvõetud õigusnorme hiljemalt alates 
[päev/kuu/aasta (nt 1. juulist 2017, st 6,5
aastat pärast jõustumist)].
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Or. de

Selgitus

Siseriiklikusse õigusesse ülevõtmise tähtaegu tuleks diferentseerida, et arvesse võtta 
ülevõtmisega saavutatavat mõju ja ülevõtmiseks vajalikke kulutusi. Käitised, mis 
õigusnormide jõustumisel toimivad nendega kooskõlas, koormavad keskkonda vähem ja on 
rohkem panustanud tulevikku.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1 Kütuste põletamine käitistes 
summaarse nimisoojusvõimsusega 
vähemalt 20 MW

1.1 Kütuste põletamine käitistes 
summaarse nimisoojusvõimsusega 
vähemalt 50 MW

Or. de

Selgitus

IPPC-direktiiviga on püütud hõlmata keskkonda eriti tugevalt mõjutavat tööstustegevust.  
Võimsusepiiri alandamine ei vasta sellisele suunitlusele ja osutub koormavaks, ilma et 
oodatav keskkonnakasu sellele vastaks.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) 40 000 broileri- või 30 000 munakana-
või 24 000 pardi- või 11 500 kalkunikoha

a) 40000 kodulinnukoha

Or. de

Selgitus

IPPC-direktiiviga on püütud hõlmata keskkonda eriti tugevalt mõjutavat tööstustegevust.  
Loomakohtade arvu alandamine ei vasta sellisele suunitlusele ja tekitab selles 
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põllumajandusvaldkonnas ülemääraseid nõudmisi. 

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – punkt 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. komisjoni poolt artikli 16 lõike 2 
kohaselt või rahvusvaheliste 
organisatsioonide poolt avaldatud teave.

Or. de

Selgitus

Parima võimaliku tehnika vahendamisel tuleks arvestada rahvusvaheliste avalike 
organisatsioonide avaldatud teavet. Olemasolevas tekstis sisalduv sõnastus  tuleks alles jätta.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 1 – teine a lõik (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui eespool esitatud heitkoguste 
piirväärtusi ei ole kütuse omaduste tõttu 
võimalik järgida, siis tuleb seadmetes, 
mille nimisoojuskoormus on 
maksimaalselt 100 MWth, saavutada 
vähemalt 60%-line  väävlitustamistase 
ning seadmetes, mille nimisoojuskoormus 
on üle 100 MWth ja maksimaalselt 300 
MWth ,saavutada heitkoguste piirväärtus 
400 mg/Nm3 ja vähemalt 95%-line 
väävlitustamistase.

Or. de

Selgitus

Kohaliku söe kõrget looduslikku väävlisisaldust arvestades peaks olema võimalik kehtestada 
nõudlik minimaalne väävlitustamistase, nagu on sätestatud ka praegu, kuna heitkoguste 



PE407.661v01-00 38/40 PR\725932ET.doc

ET

piirväärtustest ei suudeta kinni pidada. Nendel normidel ei ole suurt tähtsust SO2 
heitkogustele ühenduses tervikuna, kuid need on majanduslikult väga tähtsad asjaomastele 
regioonidele.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – punkt 2 – teine b lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui eespool esitatud heitkoguste 
piirväärtusi ei ole kütuse omaduste tõttu 
võimalik järgida, siis tuleb seadmetes, 
mille nimisoojuskoormus on 
maksimaalselt 300  MWth, saavutada SO2
heitkoguste piirväärtus 300 mg/Nm3 või 
vähemalt 92%-line väävlitustamistase. 
Seadmetele, mille nimisoojuskoormus on 
üle 300 MWth, kehtib vähemalt 95%-line 
väävlitustamistase koos maksimaalse 
lubatud heitkoguste piirväärtusega 400 
mg/Nm3.

Or. de

Selgitus

Kohaliku söe kõrget looduslikku väävlisisaldust arvestades peaks olema võimalik kehtestada 
nõudlik minimaalne väävlitustamistase, nagu on sätestatud ka praegu, kuivõrd heitkoguste 
piirväärtustest ei suudeta kinni pidada. Nendel normidel ei ole suurt tähtsust SO2
heitkogustele ühenduses tervikuna, kuid need on majanduslikult väga tähtsad asjaomastele 
regioonidele.
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SELETUSKIRI

Integreeritud lähenemisviisiga keskkonnakaitse käitamislubade andmisel

Ettepanek käesoleva direktiivi vastuvõtmiseks on tehtud selleks, et ümber töötada ja ühte 
teksti kokku võtta seitse erinevat direktiivi, mis käsitlevad tööstusheiteid

Selle õigusakti menetlemine puudutab 52 000 Euroopa tööstuskäitist, mis kokku annavad 
suure osa Euroopa saasteainete heitkogusest, takistades seega õhusaastet käsitleva temaatilise 
strateegia eesmärkide saavutamist.

Komisjoni projekti järgi tuleb rakendada integreeritud lähenemisviisi, et käitamislubade 
andmisel võimalikult ulatuslikult ja tasakaalustatult arvestada keskkonnakaitse aspekte. 
Heitkoguseid püütakse tõhusalt piirata parima võimaliku tehnikaga, mida tuleb sel eesmärgil 
senisest järjekindlamalt rakendada. Koos sellega tuleb ka lõpetada olemasolevate õigusaktide 
ebaühtlasest rakendamisest tingitud konkurentsi moonutamine ühenduse territooriumil.

Raportöör toetab komisjoni strateegiat. Tervitatavad on nii integreeritud lähenemisviis kui ka 
kindlamad nõuded parima võimaliku tehnika rakendamiseks. Muudatusettepanekud on 
suunatud sellele, et direktiivi sätteid väärtõlgendamise vastu kindlustada ja tugevdada, nende 
rakendamist lihtsustada ja asjatust bürokraatiast vabaneda. 

Euroopa turvavõrk

Esimese põhjapaneva muudatusena taotletakse seda, et oma senises vormis säiliks 
huvirühmade, nagu näiteks tööstuse ja valitsusväliste organisatsioonide vaheline viljakas 
teabevahetus (nn Sevilla protsess) parima võimaliku tehnika kirjeldamiseks. Selle tulemuseks 
oleks ka edaspidi PVT-viitedokumendi koostamine.

Toetust pälvib heitkoguste õiguslikult siduvate piirväärtuste kehtestamine. Komisjoni 
ettepaneku kohaselt tuletataks piirväärtused otse PVT-viitedokumendist. See ei ole aga 
tegelikult rakendatav ja võiks hiljem viia Sevilla protsessi soovimatu poliitilise mõjutamiseni. 
Teise põhjapaneva muudatusena teeb raportöör seetõttu ettepaneku, et heitkoguseid piiravate 
meetmete – miinimumnõuete kindlaksmääramine jääks parlamentaarsele kontrollile allutatud 
komiteemenetluse komisjoni ülesandeks. Miinimumnõuded moodustavad Euroopa turvavõrgu 
ja neid nõudeid ei tohi ükski käitis rikkuda.

Kohapealsed pädevad asutused teevad konkreetsetele käitistele kohustuseks heitkoguseid 
piiravate meetmete rakendamise, mille tulemusena heitkogused peavad keskmiselt vastama 
PVT-viitedokumentides sätestatud nõuetele, kusjuures jäetakse võimalus paindlikult arvestada 
kohalikke olusid. Sellega lahendatakse probleem, et iga käitise normaalses töös, näiteks 
käitise töölerakendamisel, esineb suuri heitkoguseid, mis võivad ületada parima võimaliku 
tehnika kirjeldustega seotud heitkogused. Ühelgi juhul ei tohiks aga ületada Euroopa 
turvavõrgu seatud piire. 

Selle tasakaalustava ettepanekuga luuakse ühelt poolt üleeuroopalised tööstuskäitiste lubade 
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standardid, teiselt poolt jäetakse liikmesriikidele äärmiselt vajalik otsustamisruum 
arvestamaks konkreetset käitist, selle geograafilist asukohta ja kohalikke keskkonnatingimusi. 

Halduskulude piiramine

Direktiive läbi vaadates on komisjon muu hulgas eesmärgiks seadnud bürokraatia 
vähendamise. Raportöör toetab seda täielikult. Mitme muudatusettepanekuga püütakse 
direktiivide ümbertöötamist selles suhtes veelgi parandada, näiteks muuta paindlikumaks 
jäiku käitiste kontrolli eeskirju ning käitajate aruandluskohustust nõuete täitmise kohta. 
Säärane leevendus tuleb kasuks ka pädevatele asutustele, kes saavad oma jõud suunata sinna, 
kuhu tõepoolest vaja, näiteks nendesse käitistesse, mis keskkonnakaitse aspektist nõuavad 
enam tähelepanu.

Lisaks esitab raportöör muudatusettepanekuid, mille eesmärgiks on tugevdada parlamendi 
rolli direktiivi vähem oluliste osade edaspidise muutmise korral ning tagada, et komisjoni 
otsuste tegemisel võetaks piisavalt arvesse välisekspertiiside tulemusi ja et otsuste 
majanduslik mõju oleks läbipaistev.

Direktiivi reguleerimisala laiendamisest peab aga loobuma nendel juhtudel, kui oodatav 
keskkonnakasu ei õigusta tehtavaid kulutusi. Sama puudutab ka põhjalikke pinnase- ja 
põhjavee kaitse eeskirju, mis on juba kehtestatud ühenduse või riikide tasandil.
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