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Muudatusettepanek 53
João Ferreira

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(2) Selleks et vältida, vähendada ja 
võimaluste piires likvideerida tööstuslikest 
tegevusvaldkondadest põhjustatud saastet 
kooskõlas „saastaja maksab” põhimõtte ja 
saastuse vältimise põhimõttega, on vaja 
kehtestada põhiliste tööstuslike 
tegevusvaldkondade kontrolli raamistik, 
pidades esmatähtsaks saaste vähendamist 
tekkekohas ja loodusvarade säästlikku 
kasutamist.

(2) Selleks et vältida, vähendada ja 
võimaluste piires likvideerida tööstuslikest 
tegevusvaldkondadest põhjustatud saastet, 
on vaja kehtestada põhiliste tööstuslike 
tegevusvaldkondade kontrolli raamistik, 
tagades, et vastutus lasub ettevõtjatel, 
arvestades nii tööstusharude kui ka 
ettevõtjate konkreetset eripära, pidades 
esmatähtsaks saaste vähendamist 
tekkekohas ja loodusvarade säästlikku 
kasutamist.

Or. pt

Muudatusettepanek 54
Andres Perello Rodriguez

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(2) Selleks et vältida, vähendada ja 
võimaluste piires likvideerida tööstuslikest 
tegevusvaldkondadest põhjustatud saastet 
kooskõlas „saastaja maksab” põhimõtte ja 
saastuse vältimise põhimõttega, on vaja 
kehtestada põhiliste tööstuslike 
tegevusvaldkondade kontrolli raamistik, 
pidades esmatähtsaks saaste vähendamist 
tekkekohas ja loodusvarade säästlikku 
kasutamist.

(2) Selleks et vältida, vähendada ja 
võimaluste piires likvideerida tööstuslikest 
tegevusvaldkondadest põhjustatud saastet 
kooskõlas „saastaja maksab” põhimõtte ja 
saastuse vältimise põhimõttega, on vaja 
kehtestada põhiliste tööstuslike 
tegevusvaldkondade kontrolli raamistik, 
pidades esmatähtsaks saaste vähendamist 
tekkekohas ja loodusvarade säästlikku 
kasutamist ning võttes vajaduse korral 
arvesse tegevuskoha 
sotsiaalmajanduslikku olukorda ja 
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kohalikku eripära.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada toetust põhjendatud eranditele, mis on 
nõukogu seisukohas juba kirjas.

Muudatusettepanek 55
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht 
Põhjendus 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(2 a) Et tagada saaste vältimine ja 
kontroll, peaks käitistel olema õigus 
toimida 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. el

Muudatusettepanek 56
Åsa Westlund, Jo Leinen

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(3) Eri meetodid õhku, vette või pinnasesse 
juhitava heite piiramiseks eraldi võetuna 
võivad keskkonna kui terviku kaitsmise 
asemel soodustada saastuse suunamist 
ühest keskkonnaelemendist teise. Seepärast 
on asjakohane ette näha kompleksne 
lähenemisviis õhku, vette ja pinnasesse 
juhitava heite vältimiseks ja kontrolliks, 

(3) Eri meetodid õhku, vette või pinnasesse 
juhitava heite piiramiseks eraldi võetuna 
võivad keskkonna kui terviku kaitsmise 
asemel soodustada saastuse suunamist 
ühest keskkonnaelemendist teise. Seepärast 
on asjakohane ette näha kompleksne 
lähenemisviis õhku, vette ja pinnasesse 
juhitava heite vältimiseks ja kontrolliks, 
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jäätmekäitluseks, energia tõhusaks 
kasutamiseks ja õnnetuste vältimiseks.

jäätmekäitluseks, energia tõhusaks 
kasutamiseks ja õnnetuste vältimiseks ning 
luua Euroopa Liidus võrdsed 
konkurentsitingimused, ühtlustades 
tööstusettevõtetele esitatavad 
keskkonnaalased nõudmised.

Or. de

Selgitus

Alles siis, kui kõik ELi tööstusettevõtted vastavad PVT-l põhinevatele keskkonnastandarditele, 
on võimalik saavutada kõrgemal tasemel keskkonnakaitse ilma konkurentsimoonutusteta ELis. 

Muudatusettepanek 57
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht 
Põhjendus 5

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5. Selleks et tagada saaste vältimine ja 
kontroll, peaks igal käitisel olema õigus 
tegutseda ainult juhul, kui tal on selleks 
luba, või orgaanilisi lahusteid kasutavate 
teatavate käitiste ja tegevusvaldkondade 
puhul ainult juhul, kui tal on selleks luba 
või kui ta on registreeritud. 

5. Selleks et tagada saaste vältimine ja 
kontroll, peaks igal käitisel olema õigus 
tegutseda ainult juhul, kui tal on selleks 
luba, või orgaanilisi lahusteid kasutavate 
teatavate käitiste ja tegevusvaldkondade 
puhul ainult juhul, kui tal on selleks luba 
või kui ta on registreeritud. Orgaaniliste 
lahustite üldkasutust tuleks minimeerida.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 9

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(9) Reguleerimise dubleerimise vältimiseks 
ei tohiks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. oktoobri 2003. aasta direktiiviga 
2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses 

(9) Reguleerimise dubleerimise vältimiseks 
ei ole nõutav, et Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta 
direktiiviga 2003/87/EÜ (millega luuakse 
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kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem) hõlmatud käitise luba 
sisaldada kõnealuse direktiivi I lisas 
kehtestatud kasvuhoonegaaside otseheidete 
heite piirväärtust, välja arvatud juhul, kui 
on vaja tagada, et ei põhjustata olulist 
kohalikku saastust või kui käitised on 
kõnealuse süsteemi kohaldamisalast välja 
jäetud.

ühenduses kasvuhoonegaaside 
saastekvootidega kauplemise süsteem) 
hõlmatud käitise luba sisaldaks kõnealuse 
direktiivi I lisas kehtestatud 
kasvuhoonegaaside otseheidete heite 
piirväärtust, välja arvatud juhul, kui on 
vaja tagada, et ei põhjustata olulist 
kohalikku saastust või kui käitised on 
kõnealuse süsteemi kohaldamisalast välja 
jäetud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku aluseks on kodukorra artikli 66 lõike 2 punkt d, et saaks tagada 
õigusliku selguse (i), sest vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 193 ei takista 
liidu seadused liikmesriikidel kohaldamast rangemaid riiklikke nõudeid kasvuhoonegaasidele, 
ning selle (ii), et need liikmesriigid, kes otsustavad selliseid nõudeid kohaldada, saaksid seda 
teha käesoleva direktiivi alusel väljastatud kompleksse loa raames. Pärast esimest lugemist 
Euroopa Parlamendis on Ühendkuningriik, Madalmaad ja komisjon tõlgendanud erinevalt 
artikli 9 lõike 1 sätteid.

Muudatusettepanek 59
João Ferreira

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 9

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(9) Reguleerimise dubleerimise vältimiseks 
ei tohiks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. oktoobri 2003. aasta direktiiviga 
2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem) hõlmatud käitise luba 
sisaldada kõnealuse direktiivi I lisas 
kehtestatud kasvuhoonegaaside otseheidete 
heite piirväärtust, välja arvatud juhul, kui 
on vaja tagada, et ei põhjustata olulist 
kohalikku saastust või kui käitised on 
kõnealuse süsteemi kohaldamisalast välja 
jäetud. 

(1) ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(9) Reguleerimise dubleerimise vältimiseks 
võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. oktoobri 2003. aasta direktiiviga 
2003/87/EÜ (millega luuakse ühenduses 
kasvuhoonegaaside saastekvootidega 
kauplemise süsteem) hõlmatud käitise luba 
– juhul, kui liikmesriigid niimoodi 
otsustavad – sisaldada kõnealuse direktiivi 
I lisas kehtestatud kasvuhoonegaaside 
otseheidete heite piirväärtust, välja arvatud 
juhul, kui on vaja tagada, et ei põhjustata 
olulist kohalikku saastust või kui käitised 
on kõnealuse süsteemi kohaldamisalast 
välja jäetud. 
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(1) ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

Or. pt

Muudatusettepanek 60
Sirpa Pietikäinen, Åsa Westlund, Chris Davies

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 9 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(9 a) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 193 ei takista käesolevas 
direktiivis miski liikmesriikidel säilitamast 
või kasutusele võtmast rangemaid 
kaitsemeetmeid, näiteks nõudeid 
kasvuhoonegaaside heitele direktiivi 
2003/87/EÜ I lisasse hõlmatud käitiste 
osas, kui nimetatud meetmed on 
kooskõlas aluslepingutega ning 
komisjonile on sellest teatatud.

Or. en

Selgitus

Pärast esimest lugemist tekkis mitmes liikmesriigis avalik arutelu seoses eeskirjade 
kehtestamisega uute soojuselektrijaamade süsinikdioksiidiheite osas. Selliste meetmete 
kooskõla osas ELi seadustega ollakse eri meelt. Seega on selle olukorra täpsustamiseks 
õigustatud muudatusettepanek vastavalt parlamendi kodukorra artikli 66 lõike 2 punktile d, et 
võtta arvesse pärast esimest lugemist ilmnenud uut fakti või tekkinud uut õiguslikku olukorda.

Muudatusettepanek 61
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht 
Põhjendus 11

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(11) Luba peaks sisaldama kõiki meetmeid, 
mis on vajalikud keskkonna kui terviku 
kaitse kõrge taseme saavutamiseks ja selle 

(11) Luba peaks sisaldama kõiki meetmeid, 
mis on vajalikud keskkonna kui terviku 
kaitse kõrge taseme saavutamiseks, samuti
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tagamiseks, et käitist käitatakse vastavalt 
käitaja põhikohustusi reguleerivatele 
üldpõhimõtetele. Luba peaks sisaldama
samuti saasteaineheite piirväärtusi või 
võrdväärseid parameetreid või tehnilisi 
meetmeid, asjakohaseid pinnase ja 
põhjavee kaitse nõudeid ning seirenõudeid. 
Loa tingimused tuleks kehtestada tuginedes 
parimale võimalikule tehnikale.

saasteainete heite piirväärtusi, 
asjakohaseid pinnase ja põhjavee kaitse 
nõudeid, seirenõudeid ja kasutatavate 
ohtlike ainete või valmististe loetelu, mis 
on sätestatud nõukogu 27. juuni 
1967. aasta direktiivis 67/548/EMÜ 
ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja 
märgistamist käsitlevate õigus- ja 
haldusnormide ühtlustamise kohta¹. Loa 
tingimused tuleks kehtestada tuginedes 
parimale võimalikule tehnikale.
______________
(1) EÜT L 196, 16.8.1967, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 62
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 15

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(15) Teatavate konkreetsete asjaolude, 
mille puhul tooks parima võimaliku 
tehnoloogiaga saavutatavate heitetasemete 
kohaldamine kaasa ebaproportsionaalselt 
suured kulud sellest saadava 
keskkonnaalase kasuga võrreldes, arvesse 
võtmiseks peaks pädevatel asutustel olema 
võimalik kehtestada nendest heitkogustest 
erinevaid heite piirväärtuseid. Sellised 
erinevad piirväärtused peaksid põhinema 
hindamisel, mille puhul võetakse arvesse 
selgelt määratletud kriteeriume. Käesoleva 
direktiivi kohaseid heite piirväärtusi ei 
tohiks ületada. Igal juhul ei tohiks 
põhjustada olulist saastust ning tuleks 
saavutada keskkonna kui terviku kaitse 
kõrge tase.

(15) Teatavate konkreetsete asjaolude, 
mille puhul tooks parima võimaliku 
tehnoloogiaga saavutatavate heitetasemete 
kohaldamine kaasa märkimisväärset 
negatiivset keskkonnalist ristmõju, arvesse 
võtmiseks peaks pädevatel asutustel olema 
võimalik kehtestada nendest heitkogustest 
erinevaid heite piirväärtuseid. Sellised 
erinevad piirväärtused peaksid olema 
kooskõlas integreeritud lähenemisviisiga,
põhinema üksikasjalisel tehnilisel
hindamisel, mille puhul võetakse arvesse 
selgelt määratletud kriteeriume, ning 
olema tähtajalised. Käesoleva direktiivi 
kohaseid heite piirväärtusi ei tohiks 
ületada. Igal juhul ei tohiks põhjustada 
olulist saastust ning tuleks saavutada 
keskkonna kui terviku kaitse kõrge tase.

Or. en
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Selgitus

Muudetakse nõukogu lisatud uut põhjendust.

Muudatusettepanek 63
Andres Perello Rodriguez

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 15

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(15) Teatavate konkreetsete asjaolude, 
mille puhul tooks parima võimaliku 
tehnoloogiaga saavutatavate heitetasemete 
kohaldamine kaasa ebaproportsionaalselt 
suured kulud sellest saadava 
keskkonnaalase kasuga võrreldes, arvesse 
võtmiseks peaks pädevatel asutustel olema 
võimalik kehtestada nendest heitkogustest 
erinevaid heite piirväärtuseid. Sellised 
erinevad piirväärtused peaksid põhinema 
hindamisel, mille puhul võetakse arvesse 
selgelt määratletud kriteeriume. Käesoleva 
direktiivi kohaseid heite piirväärtusi ei 
tohiks ületada. Igal juhul ei tohiks 
põhjustada olulist saastust ning tuleks 
saavutada keskkonna kui terviku kaitse 
kõrge tase.

(15) Teatavate konkreetsete asjaolude, 
mille puhul tooks parima võimaliku 
tehnoloogiaga saavutatavate heitetasemete 
kohaldamine kaasa ebaproportsionaalselt 
suured kulud ja eriti kahjuliku 
sotsiaalmajandusliku mõju sellest saadava 
keskkonnaalase kasuga võrreldes, arvesse 
võtmiseks peaks pädevatel asutustel olema 
võimalik kehtestada nendest heitkogustest 
erinevaid heite piirväärtuseid. Sellised 
erinevad piirväärtused peaksid põhinema 
hindamisel, mille puhul võetakse arvesse 
selgelt määratletud kriteeriume. Käesoleva 
direktiivi kohaseid heite piirväärtusi ei 
tohiks ületada. Igal juhul ei tohiks 
põhjustada olulist saastust ning tuleks 
saavutada keskkonna kui terviku kaitse 
kõrge tase.

Or. es

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on tugevdada toetust põhjendatud eranditele, mis on 
nõukogu seisukohas juba kirjas.
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Muudatusettepanek 64
Marianne Thyssen

Nõukogu seisukoht 
Põhjendus 18

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(18) Sõnniku laotamisega kaasneb 
märkimisväärne saasteainete heide õhku 
ja vette. Õhusaastet käsitleva temaatilise 
strateegia ja veekaitset käsitlevate liidu 
õigusaktide eesmärkide täitmiseks peab 
komisjon vaatama läbi vajaduse 
kehtestada nimetatud heidete kõige 
sobivam kontroll parima võimaliku 
tehnika rakendamise kaudu.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Täiendav läbivaatamise klausel on ebavajalik. Kui tulevikus peaks selle järele tarvidus 
tekkima, võib Euroopa Komisjon alati direktiivi läbi vaadata. Nitraatide direktiivi 
rakendamine liikmesriigi tasandil tõi juba kaasa piirava ja üksikasjaliku sõnnikupoliitika.

Muudatusettepanek 65
Marianne Thyssen

Nõukogu seisukoht 
Põhjendus 19

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(19) Kodulindude ja kariloomade 
intensiivkasvatusega kaasneb 
märkimisväärne saasteainete heide õhku 
ja vette. Õhusaastet käsitleva temaatilise 
strateegia ja veekaitset käsitlevate liidu 
õigusaktide eesmärkide täitmiseks peab 
komisjon vaatama läbi vajaduse 
kehtestada diferentseeritud 
künnisvõimsused erinevate 
kodulinnuliikide jaoks, et määratleda 
käesoleva direktiivi reguleerimisala, ning 
vaatama läbi vajaduse kehtestada 
loomakasvatuskäitiste heidete kõige 

välja jäetud
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sobivam kontroll.

Or. en

Selgitus

Täiendav läbivaatamise klausel on ebavajalik. Kui tulevikus peaks selle järele tarvidus 
tekkima, võib Euroopa Komisjon alati direktiivi läbi vaadata. Lisaks ei ole käesoleva 
direktiivi rakendusala proportsioonis võimalike keskkonnamõjudega, mida nimetatud 
tegevused võivad põhjustada.

Muudatusettepanek 66
Esther de Lange

Nõukogu seisukoht 
Põhjendus 21

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(21) Erijuhtudel, kui loa uuesti 
läbivaatamisel ja ajakohastamisel tehakse 
kindlaks, et parima võimaliku tehnika 
rakendamiseks on vaja pikemat 
ajavahemikku kui viis aastat pärast PVT-
järeldusi käsitleva otsuse avaldamist, 
võivad pädevad asutused, juhul kui see on 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kriteeriumite alusel õigustatud, kehtestada 
loa tingimustes pikema ajavahemiku.

(21) Erijuhtudel, näiteks neil, mis on 
seotud pika investeerimistsükliga 
olemasolevate käitistega, kui loa uuesti 
läbivaatamisel ja ajakohastamisel tehakse 
kindlaks, et parima võimaliku tehnika 
rakendamiseks on vaja pikemat 
ajavahemikku kui viis aastat pärast PVT-
järeldusi käsitleva otsuse avaldamist, 
võivad pädevad asutused, juhul kui see on 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kriteeriumite alusel õigustatud, kehtestada 
loa tingimustes pikema ajavahemiku.

Or. en

Selgitus

Selleks et olemasolevad käitised saaksid kohaneda PVT-viitedokumentidega on vaja 
mõistlikku aega ja arvesse tuleb võtta investeerimistsükleid.



PE439.994v01-00 12/74 AM\810288ET.doc

ET

Muudatusettepanek 67
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 21

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(21) Erijuhtudel, kui loa uuesti 
läbivaatamisel ja ajakohastamisel tehakse 
kindlaks, et parima võimaliku tehnika 
rakendamiseks on vaja pikemat 
ajavahemikku kui viis aastat pärast PVT-
järeldusi käsitleva otsuse avaldamist, 
võivad pädevad asutused, juhul kui see on 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kriteeriumite alusel õigustatud, kehtestada 
loa tingimustes pikema ajavahemiku.

(21) Erijuhtudel, kui loa uuesti 
läbivaatamisel ja ajakohastamisel tehakse 
kindlaks, et parima võimaliku tehnika 
rakendamiseks on vaja pikemat 
ajavahemikku kui viis aastat pärast PVT-
järeldusi käsitleva otsuse avaldamist, 
võivad pädevad asutused, juhul kui see on 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kriteeriumite alusel õigustatud, näiteks 
investeerimistsüklitega arvestamiseks,
kehtestada loa tingimustes pikema 
ajavahemiku. Samamoodi nagu 
kõrvalekaldel heitetasemest, mis vastab 
heitetasemele parima võimaliku tehnika 
kasutamisel, avaldab pädev asutus 
üldsusele siiski põhjused, mis õigustavad 
pikendatud ajavahemikku. 

Or. en

Selgitus

Investment cycles should, if necessary, be addressed as part of the question of the economic 
viability for a sector (“speed of implementation”) when identifying the best available 
techniques in course of the preparation of a new or revised BREF document (cf. the BREF 
“Economics and cross-media effects” Chapter 5.5). In that context the general time period of 
five years as provided for by Article 21 of the Position will have to be regarded. However the 
characteristics of certain individual installations may justify a distinguished time period. This 
Amendment is admissible because the Commission’s proposal did not contain such a 
provision. 
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Muudatusettepanek 68
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 23

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(23) Selleks et tagada, et käitise tegevus ei 
põhjusta pinnase ja põhjavee kvaliteedi 
halvenemist, on vaja määrata lähteolukorra 
aruande abil kindlaks pinnase ja põhjavee 
saastatuse seisund. Lähteolukorra aruanne 
peaks olema praktiline vahend, mis 
võimaldab võimalikult suurel määral 
kvantitatiivselt võrrelda asjaomases 
aruandes kirjeldatud tegevuskoha seisundit 
ja tegevuskoha seisundit tegevusvaldkonna 
täieliku lõpetamise korral, selleks et 
tuvastada, kas on toimunud pinnase või 
põhjavee saastuse oluline suurenemine. 
Lähteolukorra aruanne peaks seega 
sisaldama teavet, mis kasutab ära 
olemasolevaid andmeid pinnase ja 
põhjaveega seotud mõõtmiste kohta ning 
varasematel andmetel, mis on seotud 
tegevuskohal varem toimunud tegevusega.

(23) Selleks et tagada, et käitise tegevus ei 
põhjusta pinnase ja põhjavee kvaliteedi 
halvenemist, on vaja määrata lähteolukorra 
aruande abil kindlaks pinnase ja põhjavee 
saastatuse seisund. Lähteolukorra aruanne 
peaks olema praktiline vahend, mis 
võimaldab võimalikult suurel määral 
võrrelda asjaomases aruandes kirjeldatud 
tegevuskoha seisundit ja tegevuskoha 
seisundit tegevusvaldkonna täieliku 
lõpetamise korral, selleks et tuvastada, kas 
on toimunud pinnase või põhjavee saastuse 
oluline suurenemine. Lähteolukorra 
aruanne peaks seega sisaldama teavet, mis 
kasutab ära olemasolevaid andmeid 
pinnase ja põhjaveega seotud mõõtmiste 
kohta ning varasematel andmetel, mis on 
seotud tegevuskohal varem toimunud 
tegevusega.

Or. fr

Selgitus

Kooskõla tagamiseks muudatusettepanekuga 2 artikli 22 lõike 2 kohta.

Muudatusettepanek 69
João Ferreira

Nõukogu seisukoht 
Põhjendus 24

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(24) Kui liikmesriigid hindavad kooskõlas 
„saastaja maksab” põhimõttega käitaja 
poolt põhjustatud pinnase ja põhjavee 
saastuse olulisust, mis võib tuua kaasa 
kohustuse viia tegevuskoht tagasi 

(24) Arvestades vajadust tagada, et 
ettevõtte tegevus ei tooks kaasa pinnase 
või põhjavee kvaliteedi olulist 
halvenemist, on vaja hinnata ettevõtja 
põhjustatud pinnase- ja põhjaveereostuse 
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lähteolukorra aruandes kirjeldatud 
seisundisse, peaksid nad võtma arvesse 
kogu asjaomase tegevuse jooksul kehtinud 
loa tingimusi, käitise jaoks saastuse 
vältimiseks võetud meetmeid ning saastuse 
suhtelist suurenemist lähteolukorra 
aruandes kindlaksmääratud saastuse 
tasemega võrreldes. Vastutust seoses 
saastusega, mis ei ole põhjustatud 
asjaomase käitaja poolt, reguleeritakse 
asjakohaste siseriiklike õigusaktidega ja, 
kui see on asjakohane, muude asjakohaste 
liidu õigusaktidega.

taset ning vajaduse korral kohustama teda
viima tegevuskoht tagasi lähteolukorra 
aruandes kirjeldatud seisundisse. Selle 
menetluse käigus peaksid liikmesriigid
võtma arvesse kogu asjaomase tegevuse 
jooksul kehtinud loa tingimusi, käitise 
jaoks saastuse vältimiseks võetud 
meetmeid ning saastuse suhtelist 
suurenemist lähteolukorra aruandes 
kindlaksmääratud saastuse tasemega 
võrreldes Vastutust seoses saastusega, mis 
ei ole põhjustatud asjaomase käitaja poolt, 
reguleeritakse asjakohaste siseriiklike 
õigusaktidega ja, kui see on asjakohane, 
muude asjakohaste liidu õigusaktidega.

Or. pt

Muudatusettepanek 70
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 24

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(24) Kui liikmesriigid hindavad kooskõlas 
„saastaja maksab” põhimõttega käitaja 
poolt põhjustatud pinnase ja põhjavee 
saastuse olulisust, mis võib tuua kaasa 
kohustuse viia tegevuskoht tagasi 
lähteolukorra aruandes kirjeldatud 
seisundisse, peaksid nad võtma arvesse 
kogu asjaomase tegevuse jooksul kehtinud 
loa tingimusi, käitise jaoks saastuse 
vältimiseks võetud meetmeid ning saastuse 
suhtelist suurenemist lähteolukorra 
aruandes kindlaksmääratud saastuse 
tasemega võrreldes. Vastutust seoses 
saastusega, mis ei ole põhjustatud 
asjaomase käitaja poolt, reguleeritakse 
asjakohaste siseriiklike õigusaktidega ja, 
kui see on asjakohane, muude asjakohaste 
liidu õigusaktidega.

(24) Kui liikmesriigid hindavad kooskõlas 
„saastaja maksab” põhimõttega käitaja 
poolt põhjustatud pinnase ja põhjavee 
saastuse olulisust, mis võib tuua kaasa 
kohustuse viia tegevuskoht tagasi 
lähteolukorra aruandes kirjeldatud 
seisundisse, peaksid nad võtma arvesse 
kogu asjaomase tegevuse jooksul kehtinud 
loa tingimusi, käitise jaoks saastuse 
vältimiseks võetud meetmeid ning saastuse 
suhtelist suurenemist lähteolukorra 
aruandes kindlaksmääratud saastuse 
tasemega võrreldes. Vastutust seoses 
saastusega, mis ei ole põhjustatud 
asjaomase käitaja poolt, reguleeritakse 
asjakohaste siseriiklike õigusaktidega ja, 
kui see on asjakohane, muude asjakohaste 
liidu õigusaktidega.ELi tulevasi õigusakte 
pinnase ja põhjavee kaitse kohta tuleb 
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koostada või muuta nii, et see ei piiraks 
käesoleva direktiivi sätete kohaldamist.

Or. fr

Selgitus

Kõik ELi tulevikus kehtestatavad sätted pinnase ja põhjavee kohta peaksid lähtuma üldisest 
loogikast.

Muudatusettepanek 71
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 27

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(27) Kütuse põletamine vähem kui 50 MW 
summaarse nimisoojusvõimsusega 
põletuskäitistes annab märkimisväärse 
osa saasteainete heitest õhku. Õhusaastet 
käsitleva temaatilise strateegia eesmärkide 
saavutamiseks peab komisjon vaatama 
läbi vajaduse kehtestada sellistest 
käitistest pärineva heite kõige sobivam 
kontroll.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Vähem kui 50 MW summaarse nimisoojusvõimsusega põletuskäitis ei tekita märkimisväärses 
koguses heiteid. Pealegi ei ole mingid PVT-viitedokumedid kättesaadavad.

Muudatusettepanek 72
Jutta Haug

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 29

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(29) Komisjon peaks liidu heitkoguste 
piirväärtuste kehtestamise ja teatud suurte 

(29) Komisjon peaks liidu heitkoguste 
piirväärtuste kehtestamise ja teatud suurte 
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põletusseadmete suhtes V lisas sätestatud 
heitkoguste piirväärtuste muutmise 
vajaduse läbi vaatama, võttes arvesse 
asjakohaste PVT-viitedokumentide 
läbivaatamist ja ajakohastamist. Seoses 
sellega peaks komisjon arvesse võtma 
rafineerimistehaste energiasüsteemide 
eripära.

põletusseadmete suhtes V lisas sätestatud 
heitkoguste piirväärtuste muutmise 
vajaduse läbi vaatama, võttes arvesse 
asjakohaste PVT-viitedokumentide 
läbivaatamist ja ajakohastamist. Seoses 
sellega peaks komisjon arvesse võtma 
rafineerimistehaste energiasüsteemide 
eripära. Nende tehaste osas kehtivad 
endiselt direktiivi 2001/80/EÜ heite 
piirväärtused kuni uute standardite 
võimaliku vastuvõtmiseni seadusandliku 
tavamenetluse teel.

Or. en

Selgitus

Õigusliku selguse huvides tuleb korrata, et kõnealuste tehaste jaoks on direktiivi 2001/80/EÜ 
alusel kehtivad sätted lisatud käesoleva õigusakti eelnõu erinevatesse osadesse.

Muudatusettepanek 73
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 29

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(29) Komisjon peaks liidu heitkoguste 
piirväärtuste kehtestamise ja teatud suurte 
põletusseadmete suhtes V lisas sätestatud 
heitkoguste piirväärtuste muutmise 
vajaduse läbi vaatama, võttes arvesse 
asjakohaste PVT-viitedokumentide 
läbivaatamist ja ajakohastamist. Seoses 
sellega peaks komisjon arvesse võtma 
rafineerimistehaste energiasüsteemide 
eripära.

(29) Komisjon peaks liidu heitkoguste 
piirväärtuste kehtestamise ja teatud suurte 
põletusseadmete suhtes V lisas sätestatud 
heitkoguste piirväärtuste muutmise 
vajaduse läbi vaatama, võttes arvesse 
asjakohaste PVT-viitedokumentide 
läbivaatamist ja ajakohastamist. Seoses 
sellega peaks komisjon arvesse võtma 
rafineerimistehaste energiasüsteemide 
eripära. 
Selliste käitise puhul kohaldatakse 
direktiivis 2001/80/EÜ sätestatud heite 
piirväärtusi kuni asjakohaste PVT-
viitedokumentide läbivaatamiseni 
vastavalt käesolevale direktiivile.

Or. it
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Selgitus

Uuesti sõnastatud versioonis viidatakse korduvalt direktiiviga 2001/80/EÜ kehtestatud heite 
piirväärtustele. Õiguskindluse huvides on soovitatav täpsustada ühise seisukoha taga olevat 
kavatsust.

Muudatusettepanek 74
Inés Ayala Sender

Nõukogu seisukoht 
Põhjendus 30

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(30) Teatavate kohalike tahkekütuste 
omaduste tõttu on sellist kütust põletavate 
põletusseadmete suhtes asjakohane 
kohaldada vääveldioksiidi heite 
piirväärtuste asemel väävliärastuse 
minimaalastmeid. Lisaks, kuna põlevkivi 
konkreetsed omadused ei võimalda 
rakendada samasuguseid 
väävliärastustehnikaid või saavutada 
samasugust väävliärastuse tõhusust kui 
muude kütuste puhul, on seda kütust 
kasutavate põletusseadmete suhtes 
asjakohane pisut väiksem väävliärastuse 
minimaalaste.

(30) Teatavate kohalike tahkekütuste 
omaduste tõttu on sellist kütust põletavate 
põletusseadmete suhtes asjakohane 
kohaldada vääveldioksiidi heite 
piirväärtuste asemel väävliärastuse 
minimaalastmeid. Lisaks, kuna põlevkivi 
konkreetsed omadused ei võimalda 
rakendada samasuguseid 
väävliärastustehnikaid või saavutada 
samasugust väävliärastuse tõhusust kui 
muude kütuste puhul, on seda kütust 
kasutavate põletusseadmete suhtes 
asjakohane pisut väiksem väävliärastuse 
minimaalaste. Kuna kohalike 
tahkekütuste, mille lenduv osa moodustab 
alla 10%, eriomadused ei pruugi 
võimaldada kehtivate lämmastikoksiidi 
heite piirväärtuste täitmist, oleks 
asjakohane kehtestada kõrgem 
lämmastikoksiidi heite piirväärtus.

Or. en
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Muudatusettepanek 75
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 37

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(37) Selleks et vältida, vähendada ja 
võimaluste piires likvideerida tööstuslikest 
tegevusvaldkondadest põhjustatud saastet 
kõige kulutõhusamal viisil, tagades samas 
keskkonnakaitse kui terviku kõrge taseme, 
eelkõige parimate võimalike tehnikate 
rakendamise abil, tuleks uurida võimalust 
kasutada turupõhiseid instrumente, 
näiteks lämmastikoksiidide ja 
vääveldioksiidide heitkogustega 
kauplemist. 

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Seda põhjendust ei tuleks direktiivi lisada, kuna see ennetab komisjoni korraldatud ja praegu 
spetsialistide poolt läbiviidava uuringu tulemusi. Sellistele saasteainetele nagu 
lämmastikoksiidid ja vääveldioksiidid ei tuleks turupõhist süsteemi kehtestada, kuna see 
tunduks olevat vastuolus Euroopa lähenemisega riiklikele heitkoguste ülempiiridele.

Muudatusettepanek 76
João Ferreira

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 37

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(37) Selleks et vältida, vähendada ja 
võimaluste piires likvideerida tööstuslikest 
tegevusvaldkondadest põhjustatud saastet 
kõige kulutõhusamal viisil, tagades samas 
keskkonnakaitse kui terviku kõrge taseme, 
eelkõige parimate võimalike tehnikate 
rakendamise abil, tuleks uurida võimalust 
kasutada turupõhiseid instrumente, 
näiteks lämmastikoksiidide ja 
vääveldioksiidide heitkogustega 

(37) Selleks et vältida, vähendada ja 
võimaluste piires likvideerida tööstuslikest 
tegevusvaldkondadest põhjustatud saastet 
kõige kulutõhusamal, õiglasel ja 
tulemuslikul viisil, tagades samas 
keskkonnakaitse kui terviku kõrge taseme, 
eelkõige parimate võimalike tehnikate 
rakendamise abil, tuleks uurida 
mikroettevõtetele ning väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtetele täieliku 
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kauplemist. juurdepääsu ja finantseerimise tagamise 
võimalusi.

Or. pt

Muudatusettepanek 77
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 39

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(39) Selleks, et võimaldada käesoleva 
direktiivi sätete kohandamist teaduse ja 
tehnika arenguga, arvestades parimat 
võimalikku tehnikat, tuleks komisjonile 
anda volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte V, VI ja VII lisa 
teatud osade kohandamise kohta sellise 
teaduse ja tehnika arenguga.
Jäätmepõletus- ja -koospõletustehaste 
puhul võib see hõlmata selliste 
kriteeriumide kehtestamist, millega 
lubatakse erandeid tolmuheite üldkoguste 
pidevast seirest. On eriti oluline, et 
komisjon konsulteeriks eelnõude 
ettevalmistamisel asjatundjatega, tehes 
seda vastavalt kohustusele, mille komisjon 
võttis 9. detsembri 2009. aasta teatisega 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 rakendamise kohta.

(39) Selleks, et võimaldada käesoleva 
direktiivi sätete kohandamist teaduse ja 
tehnika arenguga, arvestades parimat 
võimalikku tehnikat, tuleks komisjonile 
anda volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte PVT-järelduste 
vastuvõtmise ja käesoleva direktiivi heite 
piirväärtuste ning seiret ja vastavust 
käsitlevate eeskirjade täiendamise või
kohandamise kohta vastavalt PVT-
järeldustele.

Or. en

Selgitus

Muudetakse nõukogu lisatud uut põhjendust.
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Muudatusettepanek 78
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht 
Põhjendus 39

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(39) Selleks, et võimaldada käesoleva 
direktiivi sätete kohandamist teaduse ja 
tehnika arenguga, arvestades parimat 
võimalikku tehnikat, tuleks komisjonile 
anda volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte V, VI ja VII lisa 
teatud osade kohandamise kohta sellise 
teaduse ja tehnika arenguga. 
Jäätmepõletus- ja -koospõletustehaste 
puhul võib see hõlmata selliste 
kriteeriumide kehtestamist, millega 
lubatakse erandeid tolmuheite üldkoguste 
pidevast seirest. On eriti oluline, et 
komisjon konsulteeriks eelnõude 
ettevalmistamisel asjatundjatega, tehes 
seda vastavalt kohustusele, mille komisjon 
võttis 9. detsembri 2009. aasta teatisega 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 
290 rakendamise kohta.

(39) Selleks, et võimaldada käesoleva 
direktiivi sätete kohandamist teaduse ja 
tehnika arenguga, arvestades parimat 
võimalikku tehnikat, tuleks komisjonile 
anda volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artikliga 290 vastu 
delegeeritud õigusakte V, VI ja VII lisa 
teatud osade kohandamise kohta sellise 
teaduse ja tehnika arenguga. 
Jäätmepõletus- ja -koospõletustehaste 
puhul võib see hõlmata muu hulgas
selliste kriteeriumide kehtestamist, millega 
lubatakse erandeid tolmuheite üldkoguste 
pidevast seirest. On eriti oluline, et 
komisjon viiks ettevalmistustööde ajal läbi 
vajalikud konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil.

Or. en

Selgitus

Apart from derogations from monitoring requirements of dust for waste incineration plants 
other derogations should be considered as long as adequate in terms of environmental 
protection. This may lead to a further reduction of unnecessary administrative burden notably 
for SMEs, which are strongly affected by the provisions of Chapter IV as that chapter is not 
subject to a de-minimis-threshold. During the preparatory phase of the adoption of delegated 
acts it is essential that the Commission ensures the broad involvement of experts from the 
Member States, industry, NGOs as outlined inter alia in chapter 3.1 of COM (2007) 844 final. 
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Muudatusettepanek 79
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht 
Põhjendus 39 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(39 a) Selleks et võimaldada käesoleva 
direktiivi sätete täiendamist või muutmist 
eesmärgiga tagada kogu liidus PVT-
viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnika ühtlane rakendamine, 
tuleks komisjonile anda volitus võtta 
vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 
290 vastu delegeeritud õigusakte 
konkreetsete kriteeriumide sätestamiseks, 
mille alusel saaks erakorralistel juhtudel 
kalduda kõrvale parima võimaliku 
tehnikaga seotud heitetasemest.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 39 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(39 a) Siseturu konkurentsi moonutamise 
või oluliste keskkonnaprobleemide 
lahendamiseks esitab komisjon, lähtudes 
teatavate tegevuste parima võimaliku 
tehnika rakendamise olukorrast või nende 
tegevuste mõjust keskkonnale tervikuna, 
ettepaneku kogu liitu hõlmavate heite 
piirväärtuste miinimumnõuete ning seiret 
ja vastavust käsitlevate eeskirjade kohta.

Or. en
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Muudatusettepanek 81
Edite Estrela

Nõukogu seisukoht
Põhjendus 39 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(39 a) Et käesoleva direktiivi sätteid saaks 
kohandada komisjoni hinnangutega 
vajaduse kohta kehtestada liidu tasandil 
heite piirväärtuste miinimumnõuded ja 
teatavate asjaomaste PVT-järelduste 
kohaldamisalasse jäävate tegevuste seire 
ja vastavuse eeskirjad, peaks komisjon 
esitama vastavalt Euroopa Liidu 
toimimise lepingu artiklile 294 Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule ettepaneku.

Or. pt

Selgitus

Turvavõrgu kontseptsiooni lisamine direktiiv ettepanekusse tuleks tagada 
kaasotsustamismenetluse kasutamisega, võimaldamaks maksimaalselt kaasata kõiki huvitatud 
osapooli. 

Muudatusettepanek 82
Åsa Westlund, Jo Leinen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 3 – punkt 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(2) „saastus” — inimtegevusest tulenev 
ainete, vibratsiooni, soojuse või müra 
otsene või kaudne väljutamine õhku, vette 
või pinnasesse, mis võib ohustada inimeste 
tervist või keskkonna kvaliteeti, 
põhjustada varalist kahju või kahjustada 
või häirida keskkonna puhkeotstarbelist või 
muud õiguspärast kasutamist;

(2) „saastus” — inimtegevusest tulenev 
ainete, vibratsiooni, soojuse või müra 
otsene või kaudne väljutamine õhku, vette 
või pinnasesse, mis võib ohustada inimeste 
tervist või keskkonna kvaliteeti, 
kahjustada materiaalset vara või 
ökosüsteeme või kahjustada või häirida 
keskkonna puhkeotstarbelist või muud 
õiguspärast kasutamist;

Or. de
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Selgitus

ÜRO läbiviidud uuringus ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse kohta juhitakse 
tähelepanu sellele, et ökosüsteemid kujutavad endast looduskapitali ja annavad suure panuse 
meie keskkonna toimimisse.

Muudatusettepanek 83
Mairead McGuinness

Nõukogu seisukoht
Artikkel 3 – punkt 17

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

17) „ohtlikud ained” – ained või segud, 
mis on määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 2008. aasta
määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb 
ainete ja segude klassifitseerimist, 
märgistamist ja pakendamist) artikli 2 
punktides 7 ja 8;

17) „ohtlikud ained” – ained või
ainerühmad vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta
direktiivi 2000/60/EÜ (millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik) artikli 2 punktis 29 
sätestatud määratlusele;

Or. en

Selgitus

 Numbers 7 and 8 of art. 2 of Directive 1272/2008 only define the terms "substances" and 
"mixture", not the term "hazardous substances". To define the term "hazardous substances", a 
reference to the definition included in the Water Framework Directive would be appropriate. 
The WFD focuses on the protection of the same natural resources as the IPPC Directive. 
According to Art. 2 paragraph 29 of WFD «hazardous substances" are: “substances or 
groups of substances that are toxic, persistent and liable to bio-accumulate, and other 
substances or groups of substances which give rise to an equivalent level of concern”.

Muudatusettepanek 84
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Nõukogu seisukoht
Artikkel 3 – punkt 17

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

17) „ohtlikud ained” – ained või segud, mis 
on määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 2008. aasta 

17) „ohtlikud ained” – ained või segud, mis 
on määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 2008. aasta 
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määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb 
ainete ja segude klassifitseerimist, 
märgistamist ja pakendamist) artikli 2 
punktides 7 ja 8;

määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb 
ainete ja segude klassifitseerimist, 
märgistamist ja pakendamist) artikli 2 
punktides 7 ja 8, või ainerühmad vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiivi 
2000/60/EÜ (millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik) artikli 2 punktis 29 
sätestatud määratlusele;

Or. en

Muudatusettepanek 85
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Nõukogu seisukoht
Artikkel 3 – punkt 22

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

22) „kodulinnud” – kodulinnud, nagu on 
määratletud nõukogu 15. oktoobri 1990. 
aasta direktiivi 90/539/EMÜ (kodulindude 
ja haudemunade ühendusesisest 
kaubandust ning kolmandatest riikidest 
importimist reguleerivate 
loomatervishoiunõuete kohta) artikli 2 
punktis 1;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 86
Mairead McGuinness

Nõukogu seisukoht
Artikkel 3 – punkt 22

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

22) „kodulinnud” – kodulinnud, nagu on 
määratletud nõukogu 15. oktoobri 1990. 
aasta direktiivi 90/539/EMÜ (kodulindude 
ja haudemunade ühendusesisest 

välja jäetud
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kaubandust ning kolmandatest riikidest 
importimist reguleerivate 
loomatervishoiunõuete kohta) artikli 2 
punktis 1;

Or. en

Selgitus

Käesolev kodulindude määratlus laiendab direktiivi kohaldamisala lisaks munakanadele, 
broileritele, kalkunitele ja partidele ka sellistele lindudele nagu põldpüüd, faasanid ja teised 
metslinnud. Teisi nimetatud linde kasvatatakse sisetingimustes üksnes väga lühikese aja 
jooksul ning hoonete vastamine parima võimaliku tehnika standarditele ei oleks kulutasuv.

Muudatusettepanek 87
Françoise Grossetête, Esther Herranz García, Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Artikkel 3 – punkt 22

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(22) „kodulinnud” – kodulinnud, nagu on 
määratletud nõukogu 15. oktoobri 1990. 
aasta direktiivi 90/539/EMÜ (kodulindude 
ja haudemunade ühendusesisest 
kaubandust ning kolmandatest riikidest 
importimist reguleerivate 
loomatervishoiunõuete kohta) artikli 2 
punktis 1;

(22) „kodulinnud” – kodulinnud, nagu on 
määratletud nõukogu 15. oktoobri 1990. 
aasta direktiivi 90/539/EMÜ (kodulindude 
ja haudemunade ühendusesisest 
kaubandust ning kolmandatest riikidest 
importimist reguleerivate 
loomatervishoiunõuete kohta) artikli 2 
punktis 1, välja arvatud vutiliigid;

Or. fr

Selgitus

Direktiivis on vutid (0,25 kg) arvatud kodulindude kategooriasse, millega võrdsustatakse 
vuttide kasvatamine kanade (2kg) või kalkunite (10 kg) kasvatamisega, ehkki selle 
keskkonnamõju on palju väiksem. Seepärast on oluline, et võetaks arvesse vutikasvatuse 
eripära võrreldes teiste kodulindude kasvatusega. Direktiivi kohaldamine vutikasvatusele 
oleks ebaproportsionaalne ning seda ei saaks keskkonnapõhjustega õigustada. Kui neid 
erinevusi eiratakse, on oht, et vutikasvatus Euroopas kaob, ja koos sellega sajad töökohad.
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Muudatusettepanek 88
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 3 – punkt 26

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

26) „töötunnid” – tundides väljendatud 
aeg, mille jooksul põletusseade töötab 
täielikult või osaliselt ja juhib heidet õhku,
välja arvatud käivitus- ja 
seiskamisperioodid;

26) „töötunnid” – tundides väljendatud 
aeg, mille jooksul põletusseade töötab 
täielikult või osaliselt ja juhib heidet õhku,
sealhulgas käivitus- ja seiskamisperioodid;

Or. en

Selgitus

Muudetakse nõukogu lisatud uut definitsiooni.
Käivitamisel ja seiskamisel tekib märkimisväärsel hulgal heidet.

Muudatusettepanek 89
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 3 – punkt 26

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

26) „töötunnid” – tundides väljendatud 
aeg, mille jooksul põletusseade töötab 
täielikult või osaliselt ja juhib heidet õhku,
välja arvatud käivitus- ja 
seiskamisperioodid;

26) „töötunnid” – tundides väljendatud 
aeg, mille jooksul põletusseade töötab 
täielikult või osaliselt ja juhib heidet õhku,
sealhulgas käivitus- ja seiskamisperioodid;

Or. en

Selgitus

Muudetakse nõukogu lisatud teksti.
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Muudatusettepanek 90
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 3 – punkt 26 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

26 a. „käivitamine ja seiskamine” —
tegevused, mis on seotud toimingu, 
seadme või reservuaari käivitamise, 
seiskamise ja tühikäigu sisse- või 
väljalülitamisega. Korrapäraselt 
vahelduvaid faase ei käsitata käivitamise 
ega seiskamisena;

Or. it

Selgitus

On hea mõte lisada üldistele määratlustele ka määratlus käivitamise ja seiskamise kohta, 
mida nimetatakse artikli 57 lõikes 13.

Muudatusettepanek 91
Inés Ayala Sender

Nõukogu seisukoht
Artikkel 3 – punkt 46 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

46 a) „äärepoolseimad piirkonnad” —
Prantsusmaal Prantsuse 
ülemeredepartemangud, Portugalis 
Assoorid ja Madeira ning Hispaanias 
Kanaari saared.

Or. en
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Muudatusettepanek 92
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Kui käitisest pärinevad 
kasvuhoonegaaside heited 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.

1. Kui käitisest pärinevad 
kasvuhoonegaaside heited on direktiivi 
2003/87/EÜ I lisas määratud selles käitises 
toimuva tegevuse alusel, võivad 
liikmesriigid otsustada mitte kehtestada
kõnealuse gaasi otseheidetele heite 
piirväärtust, välja arvatud juhul, kui on 
vaja tagada, et ei põhjustata olulist 
kohalikku saastust.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku aluseks on kodukorra artikli 66 lõike 2 punkt d, et saaks tagada 
õigusliku selguse (i), sest vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 193 ei takista 
liidu seadused liikmesriikidel kohaldamast rangemaid riiklikke nõudeid kasvuhoonegaasidele, 
ning selle (ii), et need liikmesriigid, kes otsustavad selliseid nõudeid kohaldada, saaksid seda 
teha käesoleva direktiivi alusel väljastatud kompleksse loa raames. Pärast esimest lugemist 
Euroopa Parlamendis on Ühendkuningriik, Madalmaad ja komisjon tõlgendanud erinevalt 
artikli 9 lõike 1 sätteid.

Muudatusettepanek 93
Chris Davies

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Kui käitisest pärinevad 
kasvuhoonegaaside heited 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.

1. Kui käitisest pärinevad 
kasvuhoonegaaside heited on direktiivi 
2003/87/EÜ I lisas määratud selles käitises 
toimuva tegevuse alusel, ei võivad 
liikmesriigid otsustada mitte kehtestada
kõnealuse gaasi otseheidetele heite 
piirväärtust, välja arvatud juhul, kui on 
vaja tagada, et ei põhjustata olulist 
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kohalikku saastust.

Or. en

Selgitus

Selgitatakse, et käesoleva õigusaktiga ei takistata liikmesriikidel kehtestamast riiklikul 
tasandil heite taseme standardeid, mis aitavad saavutada sisepoliitikas seatud eesmärke.

Muudatusettepanek 94
João Ferreira

Nõukogu seisukoht
Artikkel 9 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Kui käitisest pärinevad 
kasvuhoonegaaside heited 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.

1. Kui käitisest pärinevad 
kasvuhoonegaaside heited on direktiivi 
2003/87/EÜ I lisas määratud selles käitises 
toimuva tegevuse alusel, ei võidakse loas 
kehtestata – juhul, kui liikmesriigid seda 
soovivad –kõnealuse gaasi otseheidetele 
heite piirväärtust, välja arvatud juhul, kui 
on vaja tagada, et ei põhjustata olulist 
kohalikku saastust.

Or. pt

Muudatusettepanek 95
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
Artikkel 10 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Käesolevat peatükki kohaldatakse I lisas 
sätestatud tegevusvaldkondade suhtes ja 
vajaduse korral vastavalt kõnealuse lisa 
kohastele künnisvõimsustele.

Käesolevat peatükki kohaldatakse I lisas 
sätestatud tegevusvaldkondade suhtes ja 
vajaduse korral vastavalt kõnealuse lisa 
kohastele künnisvõimsustele.

I lisa punktis 1.1 osutatud käitiste 
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summaarse nimisoojusvõimsuse 
arvutamisel ei võeta arvesse ühtegi 
põletusseadet, mille nimisoojusvõimsus on 
alla 50 MW ja mis töötab kuni 500 tundi 
aastas.

Or. en

Selgitus

Kui hinnatakse põletusseadmete võimsuskünnise saavutamist, ei tuleks arvesse võtta 
hädaolukordi, tippkoormust ja üksusi, mis töötavad kuni 500 tundi aastas.

Muudatusettepanek 96
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 11 – punkt h

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

h) võetakse vajalikud meetmed tegevuse 
täieliku lõpetamise järel, et vältida 
saastuse ohtu ja viia tegevuskoht tagasi 
artikli 22 kohaselt määratletud 
rahuldavasse seisukorda.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Pinnasekaitse on väga lokaalne ja asukohaspetsiifiline ning seda peavad korraldama pädevad 
asutused vastavalt ühenduse ja siseriiklikule keskkonnaõigusele. Meetmete väga 
üksikasjalikud kirjeldused (nagu arvandmetes esitatav lähteolukorra aruanne vastavalt 
artiklile 22) seavad ohtu subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte.

Muudatusettepanek 97
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 11 – punkt h

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(h) võetakse vajalikud meetmed tegevuse (h) võetakse vajalikud meetmed tegevuse 
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täieliku lõpetamise järel, et vältida saastuse 
ohtu ja viia tegevuskoht tagasi artikli 22 
kohaselt määratletud rahuldavasse
seisukorda.

täieliku lõpetamise järel, et vältida saastuse 
ohtusid ja viia tegevuskoht tagasi 
korralikku seisukorda.

Or. de

Selgitus

Pinnasekaitse on kohalik ja kohaspetsiifiline ülesanne, mille üle peavad järelevalvet teostama 
riigi pädevad ametiasutused. Bürokraatlikud ja väga üksikasjalised Euroopa eesmärgid (nagu 
lähteolukorra aruanne vastavalt artiklile 22) on vastuolus subsidiaarsuse ja 
proportsionaalsuse põhimõttega. Tegevuskoha tagasiviimine korralikku seisukorda hoiab ära 
ohud tervisele ja keskkonnareostuse.

Muudatusettepanek 98
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt e

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

e) vajaduse korral lähteolukorra aruanne 
kooskõlas artikli 22 lõikega 2;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Pinnasekaitse on väga lokaalne ja asukohaspetsiifiline ning seda peavad korraldama pädevad 
asutused vastavalt ühenduse ja siseriiklikule keskkonnaõigusele. Meetmete väga 
üksikasjalikud kirjeldused (nagu arvandmetes esitatav lähteolukorra aruanne vastavalt 
artiklile 22) seavad ohtu subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte.

Muudatusettepanek 99
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt e

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(e) vajaduse korral lähteolukorra aruanne 
kooskõlas artikli 22 lõikega 2;

välja jäetud
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Or. it

Muudatusettepanek 100
Edite Estrela

Nõukogu seisukoht
Artikkel 12 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

(k a) kui see on asjakohane, siis 
hindamine, mis näitab vajadust 
kehtestada PVT-ga seotud 
künnisväärtustest erinevad heite 
piirmäärad.

Or. pt

Selgitus

Litsentsi taotledes peaks ettevõtja esitama hindamise selle kohta, kuivõrd on taotletud erandid 
õigustatud.

Muudatusettepanek 101
Frédérique Ries

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Võttes arvesse foorumi arvamust, võetakse 
teise lõigu punktides c ja d nimetatud 
suunised vastu vastavalt artikli 75 lõikes 2 
osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

Võttes arvesse foorumi arvamust, võetakse 
teise lõigu punktides c ja d nimetatud 
suunised vastu alati vastavalt artikli 75 
lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee 
menetlusele ning need järgivad foorumi 
arvamust.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et regulatiivkomitee otsused on kooskõlas foorumi arvamusega.
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Muudatusettepanek 102
Vladko Todorov Panayotov

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 5

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5. Otsused PVT-järelduste kohta võetakse 
vastu vastavalt artikli 75 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele.

5. Otsused PVT-järelduste kohta võetakse 
vastu vastavalt seadusandlikule 
tavamenetlusele.

Or. en

Selgitus

Kui võtta arvesse seda, et PVT kohta käivad otsused on seotud tehnoloogia, toorme, heitvee 
töötlemise seadmete, tekitatud jäätmete töötlemise standardite austamise ja jäätmetöötluse 
soovituste valikuga, on äärmiselt oluline, et liikmesriigid pakuksid PVT määratlemisel oma 
oskusteavet. Seadusandlik tavamenetlus võimaldab liikmesriikidel osaleda PVT 
väljatöötamisel ja sellega seotud otsuste vastuvõtmisel. Lisaks on Euroopa Parlamendil 
endiselt õigus vaadata läbi PVT otsustega seotud dokumendid.

Muudatusettepanek 103
Marianne Thyssen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 5

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5. Otsused PVT-järelduste kohta võetakse 
vastu vastavalt artikli 75 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele.

5. PVT-viitedokumentide, mis on 
käesoleva artikli kohaselt korraldatud 
teabevahetuse tulemus pärast artiklis 83 
osutatud kuupäeva, otsused PVT-
järelduste kohta võetakse vastu vastavalt 
artikli 75 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele.

Or. en

Selgitus

Nende ajakohastatud PVT-viitedokumentide, mis on vastuvõtmise ootel või mida vaadatakse 
läbi, osas peetakse läbirääkimisi käesoleva direktiivi raames ning vastavalt Sevilla protsessi 
kehtivatele eeskirjadele. Läbivaatamisprotsessil tekkivate võimalike probleemide vältimiseks 
ja õiguskindluse andmiseks neile sektoritele, mis valmistavad PVT-viitedokumenti ette, tuleks 
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direktiivis selgelt väljendada, et uued eeskirjad PVT-järelduste vastuvõtmiseks kehtivad 
üksnes nende PVT-viitedokumentide osas, mille läbivaatamine algas pärast läbivaadatud 
direktiivi jõustumist.

Muudatusettepanek 104
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 5

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5. Otsused PVT-järelduste kohta võetakse
vastu vastavalt artikli 75 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele.

5. Komisjon võtab otsused PVT-järelduste 
kohta vastu delegeeritud õigusaktide kujul
vastavalt artiklile 76. See kehtib ainult 
PVT-viitedokumentide kohta, mille 
läbivaatamine algab pärast artiklis 83 
viidatud kuupäeva.

Or. de

Selgitus

Es sollte in der Richtlinie explizit klar gestellt werden, dass die BVT-Schlussfolgerungen, die 
unter der bestehenden IVU-Richtlinie erstellt wurden nicht mit den BVT-Schlussfolgerungen 
gleichgestellt werden können, die von der Kommission nach der neuen Richtlinie 
verabschiedet werden. Artikel 13 Absatz 5 und Absatz 7 zusammen sind diesbezüglich nicht 
eindeutig genug. Art. 13 Absatz 5 sollte dahingehend ergänzt werden, dass die neuen 
Regelungen zur Annahme der BVT-Schlussfolgerungen nur für die BVT-Merkblätter gelten,
bei denen der Revisionsprozess nach Inkrafttreten der Richtlinie beginnt.

Muudatusettepanek 105
Frédérique Ries

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 5

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5. Otsused PVT-järelduste kohta võetakse
vastu vastavalt artikli 75 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele.

5. Komisjon võtab PVT-viitedokumentide, 
mis on käesoleva artikli kohaselt 
korraldatud teabevahetuse tulemus pärast 
artiklis 83 osutatud kuupäeva, otsused 
PVT-järelduste kohta vastu delegeeritud 
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õigusaktide abil vastavalt artiklile 76.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et regulatiivkomitee menetlusel oleks otsuste tegemine kooskõlas Sevilla 
protsessi tulemustega.

Muudatusettepanek 106
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 5

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5. Otsused PVT-järelduste kohta võetakse 
vastu vastavalt artikli 75 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele.

5. Otsused PVT-järelduste kohta võetakse 
pärast foorumiga konsulteerimist vastu 
vastavalt artikli 75 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele. 

Käesolevat lõiget kohaldatakse PVT-
viitedokumentide vastuvõtmise ja 
läbivaatamise suhtes pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. it

Selgitus

On vaja tagada, et PVT otsuste vastuvõtmise osas konsulteeritakse sidusrühmadega.

Õiguskindluse huvides on oluline, et käimasolevate PVT läbivaatamismenetluste suhtes 
kohaldataks praegu kehtivat korda.

Muudatusettepanek 107
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 5

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5. Otsused PVT-järelduste kohta võetakse 5. Otsused PVT-järelduste kohta võetakse 
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vastu vastavalt artikli 75 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele.

pärast foorumiga konsulteerimist vastu 
vastavalt artikli 75 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele.

Käesolevat lõiget kohaldatakse PVT-
viitedokumentide vastuvõtmise ja 
läbivaatamise suhtes pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist. 

Or. it

Selgitus

On vaja tagada, et PVT otsuste vastuvõtmise osas konsulteeritakse sidusrühmadega.
Õiguskindluse huvides on oluline, et käimasolevate PVT läbivaatamismenetluste suhtes 
kohaldataks praegu kehtivat korda.

Muudatusettepanek 108
Rovana Plumb

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 5

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5. Otsused PVT-järelduste kohta võetakse 
vastu vastavalt artikli 75 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele.

5. Otsused PVT-järelduste kohta võetakse 
vastu vastavalt artikli 75 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetlusele. See kehtib 
ainult pärast artiklis 83 viidatud kuupäeva 
alanud PVT-viitedokumentide 
läbivaatamise kohta.

Or. en

Selgitus

Nende ajakohastatud PVT-viitedokumentide, mis on vastuvõtmise ootel või mida vaadatakse 
läbi, osas peetakse läbirääkimisi käesoleva direktiivi raames ning vastavalt Sevilla protsessi 
kehtivatele eeskirjadele. Läbivaatamisprotsessil tekkivate võimalike probleemide vältimiseks 
ja õiguskindluse andmiseks neile sektoritele, mis valmistavad PVT-viitedokumenti ette, tuleks 
direktiivis selgelt väljendada, et uued eeskirjad PVT-järelduste vastuvõtmiseks kehtivad 
üksnes nende PVT-viitedokumentide osas, mille läbivaatamine algas pärast läbivaadatud 
direktiivi jõustumist.
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Muudatusettepanek 109
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5 a. Pärast otsuse vastuvõtmist PVT-
järelduste kohta vastavalt lõikele 5 teeb 
komisjon ettepaneku kehtestada kogu liitu 
hõlmavad heite piirväärtuste 
miinimumnõuded vähemalt dioksiini 
heitele, furaani heitele 31. detsembriks 
2011 ja elavhõbeda heitele 31. 
detsembriks 2013.
Pärast otsuse vastuvõtmist PVT-järelduste 
kohta vastavalt lõikele 5 hindab komisjon 
lisaks, kas on olemas vajadus liidu 
tegevuse järele, et kehtestada kogu liitu 
hõlmavad heite piirväärtuste 
miinimumnõuded ja asjaomaste PVT-
järelduste kohaldamisalasse jäävate 
tegevuste seiret ja vastavust käsitlevad 
eeskirjad, tuginedes järgmistele 
kriteeriumidele, mille eesmärk on:
a) hinnata ja ennetada asjaomase 
tegevuse mõju keskkonnale tervikuna ja
b) hinnata asjaomase tegevuse parima 
võimaliku tehnika rakendamise olukorda.
Olles saanud lõikes 3 nimetatud foorumi 
arvamuse ja hiljemalt 12 kuu jooksul 
pärast otsuse vastuvõtmist PVT-järelduste 
kohta, esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
hindamise tulemuste kohta.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on jõuda nõukoguga kompromissile miinimumnõuete osas.
Euroopa turvavõrk tagab minimaalse kaitse parima võimaliku tehnika jätkuva kehva 
rakendamise vastu. On väga oluline, et Euroopa turvavõrk põhineks tehnilistel kaalutlustel, 
mille aluseks on parima võimaliku tehnika kasutamisel saavutatavad tulemused. Elavhõbe, 
dioksiinid ja furaanid on äärmiselt mürgised, püsivad ja bioakumuleeruvad saasteained ning 
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nende saasteainete kasutamise vältimine ja vähendamine tuleks seada esikohale. 

Muudatusettepanek 110
Martin Callanan

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5 a. Pärast otsuse vastuvõtmist PVT-
järelduste kohta vastavalt lõikele 5 hindab 
komisjon, kas on olemas vajadus liidu 
tegevuse järele, et kehtestada kogu liitu 
hõlmavad heite piirväärtuste 
miinimumnõuded ja asjaomaste PVT-
järelduste kohaldamisalasse jäävate 
tegevuste seiret ja vastavuse hindamist 
käsitlevad eeskirjad, tuginedes järgmistele 
kriteeriumidele:
a) asjaomase tegevuse mõju keskkonnale 
tervikuna ja

b) asjaomase tegevuse parima võimaliku 
tehnika rakendamise olukord.

Olles saanud lõikes 3 nimetatud foorumi 
arvamuse ja hiljemalt 18 kuu jooksul 
pärast otsuse vastuvõtmist PVT-järelduste 
kohta, esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
hindamise tulemuste kohta.

Or. en

Selgitus

Käesoleva sõnastusega täpsustatakse seda, et komisjon peaks koostama eeskirju üksnes 
vastavuse hindamiseks õigusaktidega ning laskma liikmesriikidel otsustada, mil moel vastavus 
õigusaktidega saavutatakse. Lisaks ei ole reaalne, et komisjon suudaks 12 kuuga korralikult 
PVT-järeldused läbi vaadata ning eelistada tuleks 18 kuud.



AM\810288ET.doc 39/74 PE439.994v01-00

ET

Muudatusettepanek 111
Martin Callanan

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 5 b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5 b. Kui lõikes 5 a osutatud aruandes 
märgitakse vajadust kogu liitu hõlmavate 
heite piirväärtuste miinimumnõuete või 
seiret ja vastavust käsitlevate eeskirjade 
järele, võib aruandele vajaduse korral 
lisada õigusakti ettepaneku.

Or. en

Selgitus

Tulevased heite piirväärtuse miinimumnõuded tuleks sätestada kaasotsustamismenetlusega, 
mis hõlmaks parlamenti ja nõukogu, mitte ainult delegeeritud õigusaktide abil.

Muudatusettepanek 112
Jutta Haug

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5 a. Kui lõikes 5 a osutatud aruandes 
märgitakse vajadust kogu liitu hõlmavate 
heite piirväärtuste miinimumnõuete ning 
seiret ja vastavust käsitlevate eeskirjade 
järele, siis võtab komisjon delegeeritud 
õigusaktide kujul vastavalt artiklile 76 
vastu heite piirväärtuste miinimumnõuded 
ning seiret ja vastavust käsitlevad 
eeskirjad asjaomaste tegevuste kohta.
Miinimumnõuded kehtestatakse 
asjakohaselt kõrgemad kui parima 
võimaliku tehnikaga seotud heite tase, nii 
et oleks võimalik kehtestada erandeid 
vastavalt artikli 15 lõike 4 esimesele 
lõigule.
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Enne kui heite piirväärtuste 
miinimumnõuded ja asjaomaste tegevuste 
järelevalvet ning vastavust käsitlevad 
eeskirjad vastu võetakse, teavitab 
komisjon käesolevas artiklis viidatud 
teabevahetuse järeldustest.

Or. en

Selgitus

Kogu Euroopat hõlmavate miinimumnõuete osas peab ka Euroopa Komisjon järgima 
kõnealust lähenemisviisi. Lisaks peavad miinimumnõuded ületama parima võimaliku 
tehnikaga seotud heite taseme, et nende vahele jääb minimaalne vahemik, mis on vajalik 
erandite tegemiseks vastavalt artikli 15 lõikele 4, et mitte ületada miinimumnõudeid.

Muudatusettepanek 113
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5 a. Kui lõikes 5 a osutatud aruandes 
märgitakse vajadust kogu liitu hõlmavate 
heite piirväärtuste miinimumnõuete ning 
seiret ja vastavust käsitlevate eeskirjade 
järele, siis võtab komisjon delegeeritud 
õigusaktide kujul vastavalt artiklile 76 
vastu heite piirväärtuste miinimumnõuded 
ning seiret ja vastavust käsitlevad 
eeskirjad asjaomaste tegevuste kohta.
Miinimumnõuded sätestatakse sellisel 
viisil, mis võimaldaks kohaldada artikli 15 
lõiget 4.
Enne kui heite piirväärtuste 
miinimumnõuded ja asjaomaste tegevuste 
järelevalvet ning vastavust käsitlevad 
eeskirjad vastu võetakse, konsulteerib 
komisjon lõikes 3 osutatud foorumiga.
Komisjon koostab saadud teabe kohta 
aruande.

Or. en
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Selgitus

Kogu liitu hõlmavad heite piirväärtuste miinimumnõuded on vajalikud, et tugevdada parima 
võimaliku tehnika kasutamist ja tagada õiglane konkurentsiolukord. Kui tehakse kindlaks 
vajadus kogu liitu hõlmavate miinimumnõuete järele, võtab komisjon need miinimumnõuded 
vastu.

Muudatusettepanek 114
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 5 b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5 b. Komisjon kehtestab heite 
piirväärtuste miinimumnõuded, 
võrdväärsed parameetrid või tehnilised 
meetmed ja lõikes 5 osutatud asjaomaste 
tegevuste järelevalvet ning vastavust 
käsitlevad eeskirjad delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 76.
Need miinimumnõuded keskenduvad 
asjaomaste tegevuste või käitiste 
märkimisväärsetele keskkonnamõjudele 
ja nende aluseks on PVT-SHT.
Miinimumnõuded kehtestatakse 
asjakohaselt kõrgemad kui PVT-SHT, nii 
et oleks võimalik kehtestada leebemaid 
heite piirväärtusi vastavalt artikli 15 
lõikele 4.
Enne kui heite piirväärtuste 
miinimumnõuded ja asjaomaste tegevuste 
järelevalvet ning vastavust käsitlevad 
eeskirjad vastu võetakse, konsulteerib 
komisjon artikli 13 lõikes 3 osutatud 
foorumiga ja annab teada 
konsultatsioonide tulemustest ning sellest, 
kuidas neid arvesse võetakse.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekutega artikli 13 lõigetele 5 a ja 5 b (uued) korratakse 
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muudatusettepanekut 62, mille Euroopa Parlament esimesel lugemisel heaks kiitis. Tuleb ka 
selgeks teha, et miinimumnõuded peavad olema kõrgemad kui " parima võimaliku tehnikaga 
seotud heidete tase” (BATAEL), st tuleb järgida miinimumvahet nende kahe vahel. Sellega 
tagatakse, et miinimumnõudeid ei ületata isegi siis, kui kasutatakse artikli 15 lõike 4 erandit. 

Muudatusettepanek 115
Edite Estrela

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 5 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5 a. Kui otsus PVT järelduste kohta on 
vastavalt lõikele 5 vastu võetud, hindab 
nõukogu, kas EL peaks sekkuma, 
kehtestades liidu tasandil heite 
piirväärtuste miinimumnõuded ja 
teatavate asjaomaste PVT-järelduste 
kohaldamisalasse jäävate tegevuste seire 
ja vastavuse eeskirjad, lähtudes 
järgmistest kriteeriumidest:
a) asjaomase tegevuse mõju keskkonnale 
tervikuna ja 
b) selle tegevusega seotud parima 
võimaliku tehnika rakendamise olukord.
Pärast lõikes 3 osutatud foorumi 
arvamuse saamist edastab komisjon 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule kuue 
kuu jooksul pärast PVT järelduste otsuse 
vastuvõtmist aruande hindamise 
järelduste kohta.

Or. pt

Selgitus

Turvavõrgu vajadust tuleks hinnata alles siis, kui PVT järelduste vastuvõtmisest on möödas 
kuus aastat, arvestades, et ettevõtjatele kehtib vastavalt artikli 21 lõikele 3 viieaastane 
tähtaeg PVTde kohaldamiseks vastavalt läbivaadatud BREF-dokumendile. 
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Muudatusettepanek 116
Edite Estrela

Nõukogu seisukoht
Artikkel 13 – lõige 5 b (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5 b. Kui lõikes 5 a viidatud aruandest 
selgub vajadus kehtestada liidu tasandil 
heite piirväärtuste miinimumnõuded ning 
seire ja vastavuse eeskirjad, esitab 
komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule vastavalt ELi toimimise 
lepingu artiklile 294 ettepaneku liidu 
tasandil heite piirväärtuste 
miinimumnõuete kohta ja teatavate 
asjaomaste PVT-järelduste 
kohaldamisalasse jäävate tegevuste seire 
ja vastavuse eeskirjade kohta.

Or. pt

Selgitus

Turvavõrgu kontseptsiooni lisamine direktiiv ettepanekusse tuleks tagada 
kaasotsustamismenetluse kasutamisega, võimaldamaks maksimaalselt kaasata kõiki huvitatud 
osapooli. 

Muudatusettepanek 117
Christa Klaß

Nõukogu seisukoht
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c – punkt i

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

i) mõõtmismeetodid, -sagedus ja 
hindamismenetlus ja

i) mõõtmismeetodid, -sagedus ja 
hindamismenetlus või samaväärsed 
meetodid ja

Or. en

Selgitus

Artikli 14 lõikes 1 on kirjas, et loaga peavad kaasnema kõik vajalikud mõõtmised. Neid on 
täpsustatud lõike 1 punktis c. Täpsuse huvides tuleks lisada, et ka edaspidi tuleks lubada
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kasutada teisi usaldusväärseid meetodeid, mis vastavad nõutud kõrgetele 
keskkonnastandarditele. See muudatus võimaldaks kasutada ka alternatiivseid meetodeid, nii 
et Saksa süsteem (ei mõõdeta loomakasvatusettevõtete suurust, vaid loendatakse loomi) jääks 
endiselt paigale.

Muudatusettepanek 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Nõukogu seisukoht
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c – punkt i

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

i) mõõtmismeetodid, -sagedus ja 
hindamismenetlus ja

i) mõõtmismeetodid, -sagedus ja 
hindamismenetlus või samaväärsed 
meetodid ja

Or. en

Muudatusettepanek 119
Mairead McGuinness

Nõukogu seisukoht
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 – punkt c – punkt i

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

i) mõõtmismeetodid, -sagedus ja 
hindamismenetlus ja

i) mõõtmismeetodid, -sagedus ja 
hindamismenetlus või samaväärsed 
meetodid ja

Or. en

Selgitus

Artikli 14 lõikes 1 on kirjas, et loa andmisel tuleb läbi viia kõik vajalikud mõõtmised. Seda on 
täpsustatud lõike 1 punktis c. Tuleks lubada ka teisi usaldusväärseid meetodeid, mis vastavad 
nõutud kõrgetele keskkonnastandarditele. See muudatus võimaldaks kasutada ka 
alternatiivseid meetodeid, nii et riiklik süsteem (ei mõõdeta loomakasvatusettevõtete suurust, 
vaid loendatakse loomi) jääks endiselt paigale.
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Muudatusettepanek 120
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 – punkt d

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

d) kohustus esitada pädevale asutusele 
korrapäraselt ja vähemalt üks kord aastas:

d) kohustus esitada pädevale asutusele 
korrapäraselt ja vähemalt üks kord aastas:

i) punktis c osutatud heiteseire tulemustele 
tuginev teave ja muud andmed, mis 
võimaldavad pädeval asutusel kontrollida 
loa tingimuste täitmist, ja

i) punktis c osutatud heiteseire tulemustele 
tuginev teave ja muud vajalikud andmed, 
mis võimaldavad pädeval asutusel 
kontrollida loa tingimuste täitmist, ja

ii) juhul, kui kohaldatakse artikli 15 lõike 3 
punkti b, heiteseire tulemuste kokkuvõte, 
mis võimaldab võrdlust parima võimaliku 
tehnikaga saavutatavate heitetasemega;

ii) juhul, kui kohaldatakse artikli 15 lõike 3 
punkti b, heiteseire tulemuste kokkuvõte, 
mis võimaldab võrdlust parima võimaliku 
tehnikaga saavutatavate heitetasemega;

pädev asutus võib punktis i viidatud teavet 
nõuda ainult iga 24 kuu järel, kui 
teostatud kontrolli ajal ei avastatud 
tõsiseid loa tingimuste rikkumisi.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga üritatakse saavutada kompromiss seoses käitajate 
kohustusega anda korduvalt aru pädevale asutusele. Selles võetakse arvesse parlamendi 
esimese lugemise seisukoha muudatusettepanekut 20 (aruandmine igal teisel aastal sõltuvalt 
kontrollimise tulemustest) ja täpsustatakse, et loa tingimustes tuleks ette näha üksnes sellise 
teabe esitamine, mida pädev asutus tegelikult vajab vastavuse kontrollimiseks.

Muudatusettepanek 121
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 14 – lõige 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Ilma et see piiraks artikli 18 
kohaldamist, võib pädev asutus kehtestada 
rangemad loa tingimused kui need, mida 
on võimalik saavutada PVT-järeldustes 

välja jäetud
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kirjeldatud parima võimaliku tehnika 
kasutamisega.

Or. it

Selgitus

Rangemate loa tingimuste kehtestamine kui need, mida on võimalik saavutada PVT-
järeldustes kirjeldatud parima võimaliku tehnika kasutamisega, ei ole kooskõlas mingite 
keskkonnanõuetega. Lisaks on see säte ülearune, kuna artikliga 193 lubatakse liikmesriikidel 
kehtestada rangemaid meetmeid kui ELi õigusaktid nõuavad.

Muudatusettepanek 122
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 14 – lõige 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Ilma et see piiraks artikli 18 
kohaldamist, võib pädev asutus kehtestada 
rangemad loa tingimused kui need, mida 
on võimalik saavutada PVT-järeldustes 
kirjeldatud parima võimaliku tehnika 
kasutamisega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Võimalus nõuda rangemaid loa tingimusi kui PVT omad ilma mingi eeltingimuseta on 
vastuolus proportsionaalsuse põhimõttega ja vähendab piirväärtuste kehtestamise väärtust.

Muudatusettepanek 123
Rovana Plumb

Nõukogu seisukoht
Artikkel 14 – lõige 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 18 kohaldamist, 
võib pädev asutus kehtestada rangemad 
loa tingimused kui need, mida on 

välja jäetud
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võimalik saavutada PVT-järeldustes 
kirjeldatud parima võimaliku tehnika 
kasutamisega.

Or. en

Selgitus

This article proposes the setting of stricter permit conditions than those achievable by the use 
of BAT (as described in the BREFs) and this without any environmental need (e.g. 
environmental quality standard) to do so. This is against the principle of sustainability and is 
as such not acceptable. Furthermore, Article 14(4) seems to be superfluous in the light of 
Article 193 (ex-Article 176) of the Treaty which already allows Member States to set stricter 
requirements. As such, Article 14(4) may lead to unintentional conclusions as one may argue 
that stricter requirements are not possible where such an explicit provision is missing in any 
other European legislation. 

Muudatusettepanek 124
Antonio Masip Hidalgo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 14 – lõige 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Ilma et see piiraks artikli 18 
kohaldamist, võib pädev asutus kehtestada 
rangemad loa tingimused kui need, mida 
on võimalik saavutada PVT-järeldustes 
kirjeldatud parima võimaliku tehnika 
kasutamisega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 125
Adam Gierek

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks artikli 18 
kohaldamist, põhinevad artikli 14 lõigetes 
1 ja 2 osutatud heite piirväärtused, 

2. Ilma et see piiraks artikli 18 
kohaldamist, põhinevad artikli 14 lõigetes 
1 ja 2 osutatud heite piirväärtused, 
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võrdväärsed parameetrid või tehnilised 
meetmed parimal võimalikul tehnikal, ilma 
et oleks kohustust kasutada konkreetset 
tehnikat või eritehnoloogiat.

võrdväärsed parameetrid või tehnilised 
meetmed parimal võimalikul kohapeal 
kättesaadaval tehnikal ja tehnoloogial, 
ilma et oleks kohustust neid kasutada. Mis 
puudutab parimat võimalikku tehnikat, 
tuleks kõikides enne käesoleva direktiivi 
jõustumist vastu võetud viitedokumentides 
heite piirväärtuste kehtestamiseks arvesse 
võtta asjaomase käitise konkreetseid 
tehnilisi näitajaid, selle geograafilist 
asukohta, kohaliku tooraine geoloogilist 
eripära ja kohalikke keskkonnatingimusi.

Or. pl

Selgitus

Artiklis 15 tuleks sätestada, et heite piirväärtuste kehtestamisel parima võimaliku tehnika 
viitedokumentide alusel, mis on vastu võetud enne tööstuslike heidete direktiivi jõustumist, 
tuleks arvesse võtta tööstuskäitiste tehnilisi näitajaid, geograafilist asukohta, kohaliku 
tooraine geoloogilist eripära ja kohalikke keskkonnatingimusi. 

Muudatusettepanek 126
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Theodoros Skylakakis, Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel 
Fernandes, Bogusław Sonik, Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Enne käesoleva direktiivi jõustumist vastu 
võetud PVT-viidedokumentide osas 
võetakse heite piirväärtuste puhul arvesse 
ka asjaomase käitise tehnilisi näitajaid, 
geograafilist asukohta ja kohalikke 
keskkonnatingimusi.

Or. en

Selgitus

Heite piirväärtuste kehtestamisel nende PVT-viitedokumentide osas, mis võeti vastu enne 
tööstusheidete direktiivi jõustumist, tuleb arvesse võtta tööstusliku käitise tehnilisi näitajaid, 
geograafilist asukohta ja kohalikke keskkonnatingimusi. Selle asjaoluga arvestatakse praegu 
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artikli 15 lõikes 4, mida ei tohiks kohaldada kehtivate PVT-viitedokumentide osas.

Muudatusettepanek 127
Adam Gierek

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 3 – punkt a

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) sätestades heite piirväärtused, mis ei 
ületa parima võimaliku tehnikaga 
saavutatavaid heitetasemeid. Nimetatud 
heite piirväärtusi väljendatakse sama või 
lühema ajavahemiku ning samade 
võrdlustingimuste alusel, kui parima 
võimaliku tehnikaga saavutatavad 
heitetasemed, või

(a) sätestades heite piirväärtused, mis ei 
ületa parima võimaliku tehnikaga 
saavutatavaid heitetasemeid. Nimetatud 
heite piirväärtusi väljendatakse keskmise 
(mediaan) näitajaga kõikidest arvudest, 
mis on saadud parimat võimalikku 
mõõtmistehnikat kasutades 
kindlaksmääratud vaatlusperioodi 
jooksul; või

Or. pl

Selgitus

See tähendab, et mõõdetakse arvuline keskmine, mis võimaldab andmeid digitaalset töödelda, 
ilma et müra häiriks arvutigraafikat.

Muudatusettepanek 128
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võib pädev asutus
keskkonna ja majandusega seotud kulude 
ja tulude hinnangu alusel ning asjaomase 
käitise tehnilisi näitajaid, geograafilist 
asukohta ja kohalikke 
keskkonnatingimusi arvesse võttes 
erijuhtudel kehtestada heite piirväärtused, 
mis erinevad lõike 3 kohaldamisel 
sätestatud heite piirväärtustest.

4. Erandina lõikest 3 ja piiramata artikli 
18 kohaldamist, võib pädev asutus
erakorralistel juhtudel kehtestada kuni 
viieks aastaks heite piirväärtused, mis 
erinevad lõike 3 kohaldamisel sätestatud 
heite piirväärtustest, neile käitistele, mis 
olid olemas PVT-järelduste vastuvõtmise 
ajal. Sellist erandit võib kohaldada üksnes 
siis, kui tehnilisest hinnangust nähtub, et 
geograafilise asukoha või kohalike 
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keskkonnatingimuste tõttu põhjustab 
PVT-viitedokumentidest kirjeldatud 
parima võimaliku tehnika kasutamine 
märkimisväärset negatiivset keskkonnalist 
ristmõju ning ei ole seega kooskõlas 
artiklis 11 sätestatud integreeritud 
lähenemisviisiga.

Or. en

Muudatusettepanek 129
Sirpa Pietikäinen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võib pädev asutus
keskkonna ja majandusega seotud kulude 
ja tulude hinnangu alusel ning asjaomase 
käitise tehnilisi näitajaid, geograafilist 
asukohta ja kohalikke 
keskkonnatingimusi arvesse võttes
erijuhtudel kehtestada heite piirväärtused, 
mis erinevad lõike 3 kohaldamisel 
sätestatud heite piirväärtustest.

4. Erandina lõikest 3 võib pädev asutus
erandkorras erijuhtudel kehtestada
olemasolevatele käitistele leebemad heite 
piirväärtused.

Sellise erandi võib teha üksnes siis, kui 
tehnilisest hinnangust nähtub, et 
geograafilise asukoha või kohalike 
keskkonnatingimuste tõttu põhjustab 
PVT-viitedokumentidest kirjeldatud 
parima võimaliku tehnika kasutamine 
märkimisväärset negatiivset keskkonnalist 
ristmõju ning ei ühti seetõttu selgelt 
artikli 11 punktides c, d ja f ning direktiivi 
2000/60/EÜ¹ artiklis 4 seatud 
eesmärkidega.
_____________
¹Direktiiv nr 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik

Or. en
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Selgitus

Kehtivat paindlikku erandite tegemise korda tuleks rangemaks muuta ning see peaks 
põhinema selgetel kriteeriumidel, et tagada tööstusettevõtetele võrdsed võimalused ja 
edendada keskkonnaalast innovatsiooni.

Muudatusettepanek 130
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võib pädev asutus 
keskkonna ja majandusega seotud kulude 
ja tulude hinnangu alusel ning asjaomase 
käitise tehnilisi näitajaid, geograafilist 
asukohta ja kohalikke keskkonnatingimusi 
arvesse võttes erijuhtudel kehtestada heite 
piirväärtused, mis erinevad lõike 3 
kohaldamisel sätestatud heite 
piirväärtustest.

4. Erandina lõikest 3 ja piiramata artikli 18 
kohaldamist, võib pädev asutus erandina ja 
erijuhtudel kehtestada leebemad heite 
piirväärtused. Sellist erandit võib 
kohaldada ainult juhul, kui hinnang 
näitab järgmist:

a) asjaomase käitise eriline geograafiline 
asukoht või kohalikud 
keskkonnatingimused takistavad 
kõnealuses käitises või selle osas PVT-
viitedokumendis kirjeldatud parima 
võimaliku tehnika rakendamist või
b) asjaomase olemasoleva käitise 
konkreetsed tehnilised näitajad takistavad 
kõnealuses käitises või selle osas PVT-
viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnika rakendamist või
c) kui kõnealuse käitise puhul võetaks 
kasutusele PVT-viitedokumendites 
kirjeldatud parim võimalik tehnika, 
tooksid asjaomase olemasoleva käitise 
konkreetsed tehnilised näitajad, selle 
eriline geograafiline asukoht või erilised 
kohalikud keskkonnatingimused kaasa 
ebaproportsionaalselt kõrged kulud 
võrreldes keskkonnakasuga. Need 
ebaproportsionaalselt kõrged kulud 
peavad olema sellised kulud, mida ei 
võetud arvesse teabe vahetamisel parima 
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võimaliku tehnika osas.

Or. en

(Esitatakse osaliselt uuesti esimese lugemise muudatusettepanek 32)

Selgitus

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Muudatusettepanek 131
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Erandina lõikest 3 võib pädev asutus 
keskkonna ja majandusega seotud kulude 
ja tulude hinnangu alusel ning asjaomase 
käitise tehnilisi näitajaid, geograafilist 
asukohta ja kohalikke 
keskkonnatingimusi arvesse võttes
erijuhtudel kehtestada heite piirväärtused, 
mis erinevad lõike 3 kohaldamisel 
sätestatud heite piirväärtustest.

Erandina lõikest 3 ja ilma et see piiraks 
artikli 18 kohaldamist, võib pädev asutus 
erijuhtudel kehtestada vähem ranged heite 
piirväärtused. Sellist erandit võib 
kohaldada ainult juhul, kui hinnang 
näitab järgmist:

a) asjaomase käitise geograafiline 
asukoht või kohalikud 
keskkonnatingimused takistavad 
kõnealuses käitises või selle osas PVT-
viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnika rakendamist või
b) asjaomase käitise tehnilised näitajad 
takistavad kõnealuses käitises või selle 
osas PVT-viite-dokumentides kirjeldatud 
parima võimaliku tehnika rakendamist
või
c) PVT-viitedokumentides kirjeldatud 
parima võimaliku tehnika rakendamine 
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oleks sellest saadava keskkonnaalase 
kasuga võrreldes ebaproportsionaalselt 
kulukas.

Or. de

Selgitus

Erinevate heite piirväärtuste kindlaksmääramisel vastavalt artikli 15 lõikele 4 on oluline 
tagada võimalikult suur läbipaistvus.

Muudatusettepanek 132
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võib pädev asutus 
keskkonna ja majandusega seotud kulude 
ja tulude hinnangu alusel ning asjaomase 
käitise tehnilisi näitajaid, geograafilist 
asukohta ja kohalikke 
keskkonnatingimusi arvesse võttes 
erijuhtudel kehtestada heite piirväärtused, 
mis erinevad lõike 3 kohaldamisel 
sätestatud heite piirväärtustest.

4. Erandina lõikest 3 võib pädev asutus 
keskkonna ja majandusega seotud kulude 
ja tulude hinnangu alusel erakorralistel 
juhtudel kehtestada heite piirväärtused, 
mis erinevad lõike 3 kohaldamisel 
sätestatud heite piirväärtustest kui:

a) asjaomase käitise geograafiline 
asukoht või kohalikud 
keskkonnatingimused takistavad 
kõnealuses käitises või selle käitise osas 
PVT-viitedokumendis kirjeldatud parima 
võimaliku tehnika rakendamist või
b) asjaomase käitise tehnilised näitajad 
takistavad kõnealuses käitises või selle 
käitise osas PVT-viitedokumendis 
kirjeldatud parima võimaliku tehnika 
rakendamist või
c) PVT-viitedokumentides kirjeldatud 
parima võimaliku tehnika rakendamine 
tooks kaasa ilmselge vastuolu 
majandusega seotud kulude ja 
keskkonnakasu vahel, mis annab põhjust 
rakendamise proportsionaalsust uuesti 
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hinnata.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusega püütakse saavutada kompromissi nõukogu seisukoha artikli 15 lõike 4 ja 
Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha muudatusettepanekute 32 ja 62 vahel.
Seetõttu piiratakse lõike 4 kohaldamisala erakorralistele juhtudele, mida ei võetud 
asjakohaselt arvesse või saanud arvesse võtta artiklis 13 viidatud PVT-viitedokumentide 
läbivaatamise ajal.

Muudatusettepanek 133
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võib pädev asutus 
keskkonna ja majandusega seotud kulude 
ja tulude hinnangu alusel ning asjaomase 
käitise tehnilisi näitajaid, geograafilist 
asukohta ja kohalikke keskkonnatingimusi 
arvesse võttes erijuhtudel kehtestada heite 
piirväärtused, mis erinevad lõike 3 
kohaldamisel sätestatud heite 
piirväärtustest.

4. Erandina lõikest 3 ja piiramata artikli 18 
kohaldamist, võib pädev asutus 
erakorralistel juhtudel kehtestada leebemad 
piirväärtused. Sellist erandit võib 
kohaldada ainult juhul, kui hinnang 
näitab järgmist:

a) asjaomase käitise geograafiline 
asukoht või kohalikud 
keskkonnatingimused takistavad 
kõnealuses käitises või selle osas PVT-
viitedokumendis kirjeldatud parima 
võimaliku tehnika rakendamist või
b) olemasoleva käitise tehnilised näitajad 
takistavad kõnealuses käitises või selle 
osas PVT-viitedokumendis kirjeldatud 
parima võimaliku tehnika rakendamist;
c) kui kohaldatakse punkti a, põhjustaks 
parima võimaliku tehnika kasutamine 
ilmselge ja märkimisväärse keskkonnalise 
ristmõju ning ei ühti seetõttu käesoleva 
direktiivi artikli 11 punktides c, d ja f või 
direktiivi 2000/60/EÜ¹ artiklis 4 seatud 
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eesmärkidega.

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 32 osaline uuesti esitamine.)

Selgitus

Kriteeriumid erandite tegemiseks PVT-st peaksid olema selged ja täpsed, et vähendada loa 
tingimuste rakendamise puudusi ja nende erinevusi ELis. Selliste suurte erinevustega 
kaasnevad tööstusettevõtete ebavõrdsed tingimused siseturul ELi kodanike tervise ning 
negatiivsete keskkonnamõjude arvelt.

Muudatusettepanek 134
Edite Estrela

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võib pädev asutus 
keskkonna ja majandusega seotud kulude 
ja tulude hinnangu alusel ning asjaomase 
käitise tehnilisi näitajaid, geograafilist 
asukohta ja kohalikke 
keskkonnatingimusi arvesse võttes
erijuhtudel kehtestada heite piirväärtused, 
mis erinevad lõike 3 kohaldamisel 
sätestatud heite piirväärtustest.

Erandina lõikest 3 ja ilma et see piiraks 
artikli 18 kohaldamist, võib pädev asutus 
erakorralistel juhtudel kehtestada vähem 
ranged heite piirväärtused. Need erandid 
kehtivad ainult siis, kui hindamise järel 
on selgunud, et:

a) ettevõtte geograafilise asukoha või 
kohalike keskkonnatingimuste tõttu on 
kas osaliselt või täielikult võimatu 
kasutada PVT-viitedokumentides 
kirjeldatud parimat võiamlikku tehnikat;
või
b) ettevõtte tehnilised näitajad ei võimalda 
kas osaliselt või täielikult kasutada PVT-
viitedokumentides kirjeldatud parimat 
võiamlikku tehnikat; või
c) PVT-viitedokumentides kirjeldatud 
võimaliku parima tehnika kasutamine 
tekitaks ilmselge vastuolu majanduslike 
kulude ja keskkonnakasu vahel, mis 
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annab põhjust rakendamise 
proportsionaalsust uuesti hinnata.

Or. pt

Selgitus

Juhul, kui litsentsi taotluse üle konsulteeritakse avalikkusega, peab vastavalt artikli 24 lõikele 
1 avalikkus ka erandite kohaldamises osalema. Lisaks on kaotatud viide artikli 13 lõikele 5b, 
arvestades, et kui kehtestatakse heite piirväärtused teistele sektoritele, esitab komisjon 
ettepaneku seda artiklit vastavalt muuta. Seda olukorda käsitletakse samamoodi nagu 
direktiivi lisades V-VIII käsitletud olukordi. 

Muudatusettepanek 135
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võib pädev asutus
keskkonna ja majandusega seotud kulude 
ja tulude hinnangu alusel ning asjaomase 
käitise tehnilisi näitajaid, geograafilist 
asukohta ja kohalikke 
keskkonnatingimusi arvesse võttes
erijuhtudel kehtestada heite piirväärtused, 
mis erinevad lõike 3 kohaldamisel 
sätestatud heite piirväärtustest.

4. Erandina lõikest 3 ja piiramata artikli 
18 kohaldamist, võib pädev asutus
erandkorras ja erijuhtudel kehtestada
leebemad heite piirväärtused. Sellist 
erandit võib kohaldada ainult juhul, kui 
hinnang näitab järgmist:

a) asjaomase käitise geograafiline 
asukoht või kohalikud 
keskkonnatingimused takistavad 
kõnealuses käitises või selle osas PVT-
viitedokumendis kirjeldatud parima 
võimaliku tehnika rakendamist või
b) asjaomase käitise tehnilised näitajad 
takistavad kõnealuses käitises või selle 
osas PVT-viitedokumendis kirjeldatud 
parima võimaliku tehnika rakendamist.

Or. en

(Esitatakse osaliselt uuesti esimese lugemise muudatusettepanek 32)
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Selgitus

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Muudatusettepanek 136
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Marc Tarabella, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, 
Marianne Thyssen, Françoise Grossetête, José Manuel Fernandes, Bogusław Sonik, 
Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta Korhola

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võib pädev asutus 
keskkonna ja majandusega seotud kulude 
ja tulude hinnangu alusel ning asjaomase 
käitise tehnilisi näitajaid, geograafilist 
asukohta ja kohalikke keskkonnatingimusi 
arvesse võttes erijuhtudel kehtestada heite 
piirväärtused, mis erinevad lõike 3 
kohaldamisel sätestatud heite 
piirväärtustest.

4. Pädev asutus võib keskkonna ja 
majandusega seotud kulude ja tulude 
hinnangu alusel ning asjaomase käitise 
tehnilisi näitajaid, geograafilist asukohta ja 
kohalikke keskkonnatingimusi arvesse 
võttes erijuhtudel kehtestada heite 
piirväärtused, mis erinevad lõike 3 
kohaldamisel sätestatud heite 
piirväärtustest.

Or. en

Selgitus

On väga oluline, et heite piirväärtuste kehtestamisel tagatakse paindlikkus.

Muudatusettepanek 137
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võib pädev asutus 4. Pädev asutus võib keskkonna ja 
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keskkonna ja majandusega seotud kulude 
ja tulude hinnangu alusel ning asjaomase 
käitise tehnilisi näitajaid, geograafilist 
asukohta ja kohalikke keskkonnatingimusi 
arvesse võttes erijuhtudel kehtestada heite 
piirväärtused, mis erinevad lõike 3 
kohaldamisel sätestatud heite 
piirväärtustest.

majandusega seotud kulude ja tulude 
hinnangu alusel ning asjaomase käitise 
tehnilisi näitajaid, geograafilist asukohta ja 
kohalikke keskkonnatingimusi arvesse 
võttes erijuhtudel kehtestada heite 
piirväärtused, mis erinevad lõike 3 
kohaldamisel sätestatud heite 
piirväärtustest.

Or. fr

Selgitus

Sõna “erand” kasutamist tuleks vältida, kuna see viitab ametiasutuse olemasolule, kes on 
pädev niisuguseid erandeid võimaldama. Kõnealuses sättes on otsus kehtestada PVTst 
erinevaid heite piirväärtusi liikmesriikide langetada, kui nad saavad neid erinevusi 
üksikasjalikult põhjendada. 

Muudatusettepanek 138
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võib pädev asutus 
keskkonna ja majandusega seotud kulude 
ja tulude hinnangu alusel ning asjaomase 
käitise tehnilisi näitajaid, geograafilist 
asukohta ja kohalikke keskkonnatingimusi 
arvesse võttes erijuhtudel kehtestada heite 
piirväärtused, mis erinevad lõike 3 
kohaldamisel sätestatud heite 
piirväärtustest.

4. Erandina lõikest 3 võetakse I lisa 
punktis 6.6 käitistele kehtestatud heite 
piirväärtuste puhul arvesse kõnealuste 
käitiste kategooriatega seotud 
asjakohaseid praktilisi kaalutlusi, samuti 
nende meetmete kulusid ja tulusid. Pädev 
asutus võib keskkonna ja majandusega 
seotud kulude ja tulude hinnangu alusel 
ning asjaomase käitise tehnilisi näitajaid, 
geograafilist asukohta ja kohalikke 
keskkonnatingimusi arvesse võttes 
erijuhtudel kehtestada heite piirväärtused, 
mis erinevad lõike 3 kohaldamisel 
sätestatud heite piirväärtustest.

Or. en
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Muudatusettepanek 139
Mairead McGuinness

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Erandina lõikest 3 võib pädev asutus 
keskkonna ja majandusega seotud kulude 
ja tulude hinnangu alusel ning asjaomase 
käitise tehnilisi näitajaid, geograafilist 
asukohta ja kohalikke keskkonnatingimusi 
arvesse võttes erijuhtudel kehtestada heite 
piirväärtused, mis erinevad lõike 3 
kohaldamisel sätestatud heite 
piirväärtustest.

4. Erandina lõikest 3 võetakse I lisa 
punktis 6.6 käitistele kehtestatud heite 
piirväärtuste puhul arvesse kõnealuste 
käitiste kategooriatega seotud 
asjakohaseid praktilisi kaalutlusi, samuti 
nende meetmete kulusid ja tulusid. Pädev 
asutus võib keskkonna ja majandusega 
seotud kulude ja tulude hinnangu alusel 
ning asjaomase käitise tehnilisi näitajaid, 
geograafilist asukohta ja kohalikke 
keskkonnatingimusi arvesse võttes 
erijuhtudel kehtestada heite piirväärtused, 
mis erinevad lõike 3 kohaldamisel 
sätestatud heite piirväärtustest.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 96/61/EÜ artiklis 9 sisalduv erand peaks edasi kehtima. Loomakasvatusettevõtete 
heidete mõõtmine oleks väga kulukas, eelkõige avatud teraskonstruktsioonide puhul. Lisaks 
põhjustab tehnilisi probleeme õhusaaste mõõtmine või jälgimine. Heite piirväärtuste 
kehtestamine muutuvale bioloogilisele protsessile ei ole teostatav ega praktiline. Selle asemel 
tuleks need piirväärtused asendada teiste tehniliste meetmetega, mis võimaldavad direktiivi 
rakendada kaudselt ning jälgida selle kohaldamist.

Muudatusettepanek 140
Esther de Lange

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Erandina lõikest 3 võib pädev asutus 
keskkonna ja majandusega seotud kulude 
ja tulude hinnangu alusel ning asjaomase 
käitise tehnilisi näitajaid, geograafilist 
asukohta ja kohalikke keskkonnatingimusi 

Erandina lõikest 3 ning piiramata artikli 
18 kohaldamist, võib pädev asutus 
keskkonna ja majandusega seotud kulude 
ja tulude hinnangu alusel ning asjaomase 
käitise tehnilisi näitajaid, geograafilist 
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arvesse võttes erijuhtudel kehtestada heite 
piirväärtused, mis erinevad lõike 3 
kohaldamisel sätestatud heite 
piirväärtustest.

asukohta ja kohalikke keskkonnatingimusi 
arvesse võttes erijuhtudel kehtestada heite 
piirväärtused, mis erinevad lõike 3 
kohaldamisel sätestatud heite 
piirväärtustest.

Or. en

Selgitus

Lubada tohiks üksnes äärmiselt põhjendatud erandeid parimatest võimalikest tehnikatest.
Uute käitiste ja käitiste juurdeehituste puhul ei ole erandid õigustatud.

Muudatusettepanek 141
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Pädev asutus esitab esimese lõigu 
kohaldamise põhjendused, millele lisatakse 
hindamise tulemused ja kehtestatud 
tingimuste põhjendused.

Pädev asutus esitab loa tingimuste lisas
esimese lõigu kohaldamise põhjendused, 
millele lisatakse hindamise tulemused ja 
kehtestatud tingimuste põhjendused ning 
edastab selle teabe komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 142
Sirpa Pietikäinen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Pädev asutus esitab esimese lõigu
kohaldamise põhjendused, millele lisatakse 
hindamise tulemused ja kehtestatud 
tingimuste põhjendused.

Pädev asutus esitab loa tingimuste lisas 
erandi kohaldamise põhjendused, millele 
lisatakse hindamise tulemused ja 
kehtestatud tingimuste põhjendused ning 
edastab selle teabe komisjonile.

Or. en
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Selgitus

Kehtivat paindlikku erandite tegemise korda tuleks rangemaks muuta ning see peaks 
põhinema selgetel kriteeriumidel, et tagada tööstusettevõtetele võrdsed võimalused ja 
edendada keskkonnaalast innovatsiooni.

Muudatusettepanek 143
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Pädev asutus esitab esimese lõigu 
kohaldamise põhjendused, millele lisatakse 
hindamise tulemused ja kehtestatud 
tingimuste põhjendused.

Pädev asutus esitab loa tingimuste lisas
esimese lõigu kohaldamise põhjendused, 
millele lisatakse hindamise tulemused ja 
kehtestatud tingimuste põhjendused ning 
edastab selle teabe komisjonile.

Or. en

Selgitus

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Muudatusettepanek 144
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Pädev asutus esitab esimese lõigu 
kohaldamise põhjendused, millele lisatakse 
hindamise tulemused ja kehtestatud 
tingimuste põhjendused.

Pädev asutus dokumenteerib esimese lõigu 
kohaldamise põhjendused, millele lisatakse 
hindamise tulemused ja kehtestatud 
tingimuste põhjendused loa tingimuste 
lisas ja avaldab loa tingimused ning lisa 
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Internetis.

Or. de

Selgitus

Erinevate heite piirväärtuste kindlaksmääramisel vastavalt artikli 15 lõikele 4 on oluline 
tagada võimalikult suur läbipaistvus.

Muudatusettepanek 145
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Pädev asutus esitab esimese lõigu 
kohaldamise põhjendused, millele lisatakse 
hindamise tulemused ja kehtestatud 
tingimuste põhjendused.

Pädev asutus esitab loa tingimuste lisas
esimese lõigu kohaldamise põhjendused, 
millele lisatakse hindamise tulemused ja 
kehtestatud tingimuste põhjendused ning 
edastab selle teabe komisjonile.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 32 osaline uuesti esitamine. Kriteeriumid erandite 
tegemiseks PVT-st peaksid olema selged ja täpsed, et vähendada loa tingimuste rakendamise 
puudusi ja nende erinevusi ELis. Selliste suurte erinevustega kaasnevad tööstusettevõtete 
ebavõrdsed tingimused siseturul ELi kodanike tervise ning negatiivsete keskkonnamõjude 
arvelt.

Muudatusettepanek 146
Edite Estrela

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Pädev asutus esitab esimese lõigu 
kohaldamise põhjendused, millele lisatakse 
hindamise tulemused ja kehtestatud 

Pädev asutus esitab loa kasutamise 
tingimustele lisatud dokumendis esimese 
lõigu kohaldamise põhjendused, millele 
lisatakse hindamise tulemused ja 
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tingimuste põhjendused. kehtestatud tingimuste põhjendused.

Or. pt

Selgitus

Juhul, kui litsentsi taotluse üle konsulteeritakse avalikkusega, peab vastavalt artikli 24 lõikele 
1 avalikkus ka erandite kohaldamises osalema. Lisaks on kaotatud viide artikli 13 lõikele 5b, 
arvestades, et kui kehtestatakse heite piirväärtused teistele sektoritele, esitab komisjon 
ettepaneku seda artiklit vastavalt muuta. Seda olukorda käsitletakse samamoodi nagu 
direktiivi lisades V-VIII käsitletud olukordi. 

Muudatusettepanek 147
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Pädev asutus esitab esimese lõigu 
kohaldamise põhjendused, millele lisatakse 
hindamise tulemused ja kehtestatud 
tingimuste põhjendused.

Pädev asutus esitab esimese lõigu 
kohaldamise põhjendused, millele lisatakse 
hindamise tulemused ja kehtestatud 
tingimuste põhjendused. Neid põhjendusi 
hoitakse komisjoni ja liikmesriikide 
käsutuses, pidades silmas ärisaladuse 
kaitset

Or. fr

Selgitus

Sõna “erand” kasutamist tuleks vältida, kuna see viitab ametiasutuse olemasolule, kes on 
pädev niisuguseid erandeid võimaldama. Kõnealuses sättes on otsus kehtestada PVTst 
erinevaid heite piirväärtusi liikmesriikide langetada, kui nad saavad neid erinevusi 
üksikasjalikult põhjendada. 
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Muudatusettepanek 148
Edite Estrela

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Heite piirväärtused ei tohi siiski ületada 
vastavalt V–VIII lisas sätestatud heite 
piirväärtusi.

välja jäetud

Or. pt

Selgitus

Juhul, kui litsentsi taotluse üle konsulteeritakse avalikkusega, peab vastavalt artikli 24 lõikele 
1 avalikkus ka erandite kohaldamises osalema. Lisaks on kaotatud viide artikli 13 lõikele 5b, 
arvestades, et kui kehtestatakse heite piirväärtused teistele sektoritele, esitab komisjon 
ettepaneku seda artiklit vastavalt muuta. Seda olukorda käsitletakse samamoodi nagu 
direktiivi lisades V-VIII käsitletud olukordi.

Muudatusettepanek 149
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Heite piirväärtused ei tohi siiski ületada 
vastavalt V–VIII lisas sätestatud heite 
piirväärtusi.

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Kolmas lõik on esimese lõiguga vastuolus.
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Muudatusettepanek 150
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Heite piirväärtused ei tohi siiski ületada
vastavalt V–VIII lisas sätestatud heite 
piirväärtusi.

Heite piirväärtused ei tohi siiski ületada
miinimumnõudeid, sealhulgas artikli 13 
lõikes 5 b või, kui see on asjakohane, 
käesoleva direktiivi lisades sätestatud heite 
piirväärtusi.

Liikmesriigid ei kohalda erandit, kui see 
on vajalik siseriiklikke ülemmäärasid 
käsitleva direktiivi 2001/81/EÜ 
järgimiseks.
Igal juhul ei tohiks põhjustada olulist 
saastust ning tuleks saavutada keskkonna 
kui terviku kaitse kõrge tase.
Liikmesriigid tagavad, et asjaomastele 
üldsuse liikmetele antakse varakult 
tõhusad võimalused osaleda 
otsustamisprotsessis, mis hõlmab 
käesolevas lõikes osutatud erandi 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.
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Muudatusettepanek 151
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Heite piirväärtused ei tohi siiski ületada
vastavalt V–VIII lisas sätestatud heite 
piirväärtusi.

Heite piirväärtused ei tohi siiski ületada
miinimumnõudeid artikli 13 lõikes 5 b või,
kui see on asjakohane, käesoleva 
direktiivi lisades sätestatud heite 
piirväärtusi.

Erandite kohaldamise kaalumisel peavad 
liikmesriigid tagama, et ei ületata 
direktiiviga 2001/81/EÜ kehtestatud 
siseriiklikke ülemmäärasid.
Igal juhul ei tohiks põhjustada olulist 
saastust ning tuleks saavutada keskkonna 
kui terviku kaitse kõrge tase.
Liikmesriigid tagavad, et asjaomastele 
üldsuse liikmetele antakse varakult 
tõhusad võimalused osaleda 
otsustamisprotsessis, mis hõlmab 
käesolevas lõikes osutatud erandi 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 32 osaline uuesti esitamine. Kriteeriumid erandite 
tegemiseks PVT-st peaksid olema selged ja täpsed, et vähendada loa tingimuste rakendamise 
puudusi ja nende erinevusi ELis. Selliste suurte erinevustega kaasnevad tööstusettevõtete 
ebavõrdsed tingimused siseturul ELi kodanike tervise ning negatiivsete keskkonnamõjude 
arvelt.
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Muudatusettepanek 152
Sirpa Pietikäinen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Heite piirväärtused ei tohi siiski ületada
vastavalt V–VIII lisas sätestatud heite 
piirväärtusi.

Heite piirväärtused ei tohi siiski ületada
miinimumnõudeid, sealhulgas artikli 13 
lõikes 5 b või, kui see on asjakohane, 
käesoleva direktiivi lisades sätestatud heite 
piirväärtusi.

Or. en

Selgitus

Kehtivat paindlikku erandite tegemise korda tuleks rangemaks muuta ning see peaks 
põhinema selgetel kriteeriumidel, et tagada tööstusettevõtetele võrdsed võimalused ja 
edendada keskkonnaalast innovatsiooni.

Muudatusettepanek 153
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Heite piirväärtused ei tohi siiski ületada
vastavalt V–VIII lisas sätestatud heite 
piirväärtusi.

Heite piirväärtused ei tohi siiski ületada
lisades sätestatud heite piirväärtusi.

Pädevad asutused ei kohalda seda lõiget 
juhul, kui on oht, et keskkonnakvaliteedi 
standardeid ei saavutata, ja nad tagavad 
igal juhul, et ükski kõrvalekalle ei mõjuta 
oluliselt kohalikku keskkonda.
Liikmesriigid tagavad, et asjaomastele 
üldsuse liikmetele antakse varakult 
tõhusad võimalused osaleda 
otsustamisprotsessis, mis hõlmab 
käesolevas lõikes osutatud erandi 
kohaldamist.
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Or. en

Muudatusettepanek 154
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Heite piirväärtused ei tohi siiski ületada 
vastavalt V–VIII lisas sätestatud heite 
piirväärtusi.

Kõnealused heite piirväärtused ei tohi 
siiski ületada vastavalt artikli 13 lõikele 5 
b või, kui see on asjakohane, vastavalt V–
VIII lisas sätestatud heite piirväärtuste 
miinimumnõudeid.

Or. de

Selgitus

Erinevate heite piirväärtuste kindlaksmääramisel vastavalt artikli 15 lõikele 4 on oluline 
tagada võimalikult suur läbipaistvus.

Muudatusettepanek 155
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Heite piirväärtused ei tohi siiski ületada 
vastavalt V–VIII lisas sätestatud heite 
piirväärtusi.

Kõnealused heite piirväärtused ei tohi 
siiski ületada vastavalt V–VIII lisas 
sätestatud või kooskõlas artikliga 74a 
vastu võetud heite piirväärtusi.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga üritatakse saavutada kompromiss nõukogu seisukoha 
artikli 15 lõike 4 ja Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha muudatusettepanekute 
32 ja 62 vahel. Seetõttu piiratakse lõike 4 kohaldamisala erakorralistele juhtudele, mida ei 
võetud asjakohaselt arvesse või saanud arvesse võtta artiklis 13 viidatud PVT-
viitedokumentide läbivaatamise ajal.
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Muudatusettepanek 156
Esther de Lange

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 3 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Erandit ei kehtestata neile käitistele või 
käitiste juurdeehitustele, mis on saanud 
loa pärast artikli 77 lõikes 1 nimetatud 
kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Lubada tohiks üksnes äärmiselt põhjendatud erandeid parimatest võimalikest tehnikatest.
Uute käitiste ja käitiste juurdeehituste puhul ei ole erandid õigustatud.

Muudatusettepanek 157
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 3 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et asjaomastele 
üldsuse liikmetele antakse varakult 
tõhusad võimalused osaleda 
otsustamisprotsessis, mis hõlmab 
käesolevas lõikes osutatud erandi 
kohaldamist. Liikmesriigid esitavad 
komisjonile igal aastal aruande tehtud 
erandite kohta. Komisjon avaldab need 
aruanded Internetis.

Or. de

Selgitus

Erinevate heite piirväärtuste kindlaksmääramisel vastavalt artikli 15 lõikele 4 on oluline 
tagada võimalikult suur läbipaistvus.
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Muudatusettepanek 158
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Gaston Franco

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada juhendi selliste 
kriteeriumite täpsustamiseks, mida tuleb 
käesoleva lõike kohaldamisel arvesse 
võtta.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Sõna “erand” kasutamist tuleks vältida, kuna see viitab ametiasutuse olemasolule, kes on 
pädev niisuguseid erandeid võimaldama. Kõnealuses sättes on otsus kehtestada PVTst 
erinevaid heite piirväärtusi liikmesriikide langetada, kui nad saavad neid erinevusi 
üksikasjalikult põhjendada.

Muudatusettepanek 159
Edite Estrela

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada juhendi selliste 
kriteeriumite täpsustamiseks, mida tuleb 
käesoleva lõike kohaldamisel arvesse 
võtta.

välja jäetud

Or. pt

Selgitus

Juhul, kui litsentsi taotluse üle konsulteeritakse avalikkusega, peab vastavalt artikli 24 lõikele 
1 avalikkus ka erandite kohaldamises osalema. Lisaks on kaotatud viide artikli 13 lõikele 5b, 
arvestades, et kui kehtestatakse heite piirväärtused teistele sektoritele, esitab komisjon 
ettepaneku seda artiklit vastavalt muuta. Seda olukorda käsitletakse samamoodi nagu 
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direktiivi lisades V-VIII käsitletud olukordi.

Muudatusettepanek 160
Sirpa Pietikäinen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada juhendi selliste 
kriteeriumite täpsustamiseks, mida tuleb 
käesoleva lõike kohaldamisel arvesse 
võtta.

Liikmesriigid ei kohalda erandit, kui see 
on vajalik siseriiklikke ülemmäärasid 
käsitleva direktiivi 2001/81/EÜ 
järgimiseks.

Igal juhul ei tohiks põhjustada olulist 
saastust ning tuleks saavutada keskkonna 
kui terviku kaitse kõrge tase.
Liikmesriigid peavad tagama, et 
asjaomasele üldsusele antakse õigeaegselt 
ja tegelikult võimalus osaleda 
otsustusprotsessis, mis on seotud 
käesolevas lõikes osutatud erandi 
tegemisega. 
Komisjon võtab kõige hiljemalt * 
delegeeritud õigusaktide kujul vastavalt 
artiklile 76 vastu konkreetsed kriteeriumid 
käesolevas lõikes osutatud erandi 
tegemiseks.
*ELT: üks aasta pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en

Selgitus

Kehtivat paindlikku erandite tegemise korda tuleks rangemaks muuta ning see peaks 
põhinema selgetel kriteeriumidel, et tagada tööstusettevõtetele võrdsed võimalused ja 
edendada keskkonnaalast innovatsiooni.
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Muudatusettepanek 161
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada juhendi selliste 
kriteeriumite täpsustamiseks, mida tuleb
käesoleva lõike kohaldamisel arvesse 
võtta.

Komisjon võtab kõige hiljemalt 18 kuud 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
delegeeritud õigusaktide abil vastavalt 
artiklile 76 vastu konkreetsed kriteeriumid 
käesolevas lõikes osutatud erandi 
tegemiseks.

Or. en

Selgitus

BREFs are the central element that should be fully taken into account by Member States and 
permitting authorities when they determine BAT. However evaluation on implementation of 
the IPPC Directive found that half of the permits and general binding rules assessed were not 
based on BAT. Therefore the current level of flexibility for derogations needs to be restricted 
and based on and clear criteria in order to level the playing field for industry and to promote 
environmental innovation. It should be possible for Member States to go beyond BAT as 
mentioned in the BREFs, in particular emission ceilings should not be jeopardized.

Muudatusettepanek 162
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada juhendi selliste 
kriteeriumite täpsustamiseks, mida tuleb 
käesoleva lõike kohaldamisel arvesse 
võtta.

Komisjon võtab kõige hiljemalt…* 
delegeeritud õigusaktide abil vastavalt 
artiklile 76 vastu konkreetsed kriteeriumid 
käesolevas lõikes osutatud erandi 
tegemiseks.

_____________
*ELT: üks aasta pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. en



AM\810288ET.doc 73/74 PE439.994v01-00

ET

Muudatusettepanek 163
Corinne Lepage, Frédérique Ries

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada juhendi selliste 
kriteeriumite täpsustamiseks, mida tuleb
käesoleva lõike kohaldamisel arvesse 
võtta.

Komisjon võtab kõige hiljemalt 12 kuud 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
delegeeritud õigusaktide abil vastavalt 
artiklile 76 vastu konkreetsed kriteeriumid 
käesolevas lõikes osutatud erandi 
tegemiseks.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 32 osaline uuesti esitamine. Kriteeriumid erandite 
tegemiseks PVT-st peaksid olema selged ja täpsed, et vähendada loa tingimuste rakendamise 
puudusi ja nende erinevusi ELis. Selliste suurte erinevustega kaasnevad tööstusettevõtete 
ebavõrdsed tingimused siseturul ELi kodanike tervise ning negatiivsete keskkonnamõjude 
arvelt.

Muudatusettepanek 164
Sirpa Pietikäinen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 15 – lõige 4 – lõik 5

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Pädevad asutused hindavad artikli 21 
kohaselt tehtava loa tingimuste iga 
läbivaatamise osana uuesti esimese lõigu 
kohaldamist.

Erandit piiratakse ajaliselt maksimaalselt 
viie aastani ning pädevad asutused 
hindavad artikli 21 kohaselt tehtava loa 
tingimuste iga läbivaatamise osana uuesti 
esimese lõigu kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Kehtivat paindlikku erandite tegemise korda tuleks rangemaks muuta ning see peaks 
põhinema selgetel kriteeriumidel, et tagada tööstusettevõtetele võrdsed võimalused ja 
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edendada keskkonnaalast innovatsiooni.

Muudatusettepanek 165
Marianne Thyssen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Juhul kui vee- ja pinnasekaitset 
käsitlevaid sätteid rakendatakse juba 
riiklikul tasandil, ei kohusta liikmesriigid 
käitajat korrapärast seiret teostama.

Or. en

Selgitus

The additional bureaucratic administrative and monitoring responsibilities involved in 
writing a report on soil condition would result in a great deal of administrative work and very 
high costs for both farmers and national authorities. This bears no relation to the intended 
added value for environmental protection or to the aim of reducing the amount red tape 
contained in the entire IPPC Directive. It is foreseen that the report on soil condition should 
ensure the protection of water and soil. However, the requirements for the protection of water 
are regulated at European level, whereas soil protection is regulated at national level on the 
basis of the subsidiarity principle. Double regulation should be avoided in this case.


