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Muudatusettepanek 166
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
Artikkel 21 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et pädevad
asutused vaatavad vastavalt allpool esitatud 
lõigetele 2–5 kõik loa tingimused 
korrapäraselt uuesti läbi ja vajaduse korral 
ajakohastavad neid, et tagada vastavus 
käesolevale direktiivile.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et pädevad 
asutused vaatavad vastavalt allpool esitatud 
lõigetele 2–5 kõik loa tingimused 
korrapäraselt uuesti läbi ja vajaduse korral 
ajakohastavad neid, et tagada vastavus 
käesolevale direktiivile, võttes arvesse 
investeerimistsükleid ja vältides 
ebaproportsionaalselt suurte kulude 
tekkimist asjaomase seadme või tehase 
käitajatele.

Or. en

Selgitus

Loa tingimuste ajakohastamisel tuleb arvesse võtta tavapäraseid investeerimistsükleid ning 
see ei tohiks põhjustada asjaomase seadme või tehase käitajatele ebaproportsionaalselt suuri 
kulusid sellest saadava keskkonnaalase kasuga võrreldes. Paljudel juhtudel on saasteainete 
olemasolevate püüdeseadmete moderniseerimise võimalused väga piiratud.

Muudatusettepanek167
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 21 – lõige 3

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Viie aasta jooksul alates käitise peamist 
tegevusvaldkonda käsitlevaid PVT-
järeldusi käsitlevate artikli 13 lõike 5 
kohaste otsuste avaldamisest tagab pädev
asutus, et:

3. Kui komisjon avaldab käitise peamist 
tegevusvaldkonda käsitlevaid PVT-
järeldusi käsitlevad artikli 13 lõike 5 
kohased otsused, tagavad liikmesriigid, et
pädev asutus vaatab asjaomase käitise loa 
tingimused uuesti läbi ja vajaduse korral 
ajakohastab need viie aasta jooksul alates 
viitedokumentide avaldamisest.

a) kõik asjaomase käitise loa tingimused Esimest lõiku kohaldatakse ka kõikide 
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vaadatakse läbi ja vajaduse korral 
ajakohastatakse, et tagada vastavus 
käesoleva direktiiviga, eelkõige vajadusel 
artikli 15 lõigetega 3 ja 4;

artikli 15 lõike 4 kohaselt tehtud erandite 
suhtes.

b) käitis vastab kõnealustele loa 
tingimustele.
Läbivaatamisel võetakse arvesse kõik 
uued või ajakohastatud PVT-järeldused, 
mida rakendatakse käitise suhtes ja mis 
on vastu võetud artikli 13 lõike 5 kohaselt 
pärast loa väljaandmist või viimast 
läbivaatamist.

Or. de

Selgitus

Läbivaatamiseks ja nõuete täitmiseks ettenähtud viieaastane tähtaeg on liiga lühike ega 
arvesta ei tööstuse tavapäraseid investeerimistsükleid ega asjaolu, et suurte tööstusprojektide 
kavandamisest kuni elluviimiseni võib kuluda palju rohkem aega kui viis aastat. Ettepanek 
tugineb Euroopa Parlamendi esimese lugemise versiooni artikli 22 lõike 3 sõnastusele.

Muudatusettepanek 168
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Viie aasta jooksul alates käitise peamist 
tegevusvaldkonda käsitlevaid PVT-
järeldusi käsitlevate artikli 13 lõike 5 
kohaste otsuste avaldamisest tagab pädev 
asutus, et:

3. Nelja aasta jooksul alates PVT-järeldusi 
käsitlevate artikli 13 lõike 5 kohaste 
otsuste avaldamisest tagab pädev asutus, 
et:

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 37 osaline uuesti esitamine.)

Selgitus

BREF-dokumendid on pika protsessi tulemus ja kui PVT-järeldusi käsitlev otsus on tehtud, 
tuleb see kiiremini ellu rakendada, et mitte pidurdada keskkonnaalase innovatsiooni hoogu. 
Kavandatud neli aastat pärast avaldamist on seetõttu hea kompromiss komisjoni ja nõukogu 
ettepaneku vahel. Nõukogu teksti puhul võib kaasneda oht, et liikmesriigid rakendavad seda 
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erinevalt, kuna pädevad asutused võivad tõlgendada „peamist tegevusvaldkonda” erinevalt, 
millega kaasneb tööstuse erinev kohtlemine ja ebavõrdsed tingimused.

Muudatusettepanek 169
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Viie aasta jooksul alates käitise peamist
tegevusvaldkonda käsitlevaid PVT-
järeldusi käsitlevate artikli 13 lõike 5 
kohaste otsuste avaldamisest tagab pädev 
asutus, et:

3. Nelja aasta jooksul alates käitise 
tegevusvaldkonda käsitlevaid PVT-
järeldusi käsitlevate artikli 13 lõike 5 
kohaste otsuste avaldamisest tagab pädev 
asutus, et:

Or. en

Selgitus

Nõukogu lisatud teksti muutmine.

Muudatusettepanek 170
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Viie aasta jooksul alates käitise peamist 
tegevusvaldkonda käsitlevaid PVT-
järeldusi käsitlevate artikli 13 lõike 5 
kohaste otsuste avaldamisest tagab pädev 
asutus, et:

3. Nelja aasta jooksul alates käitise peamist 
tegevusvaldkonda käsitlevaid PVT-
järeldusi käsitlevate artikli 13 lõike 5 
kohaste otsuste avaldamisest tagab pädev 
asutus, et:

Or. en
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Muudatusettepanek 171
Inés Ayala Sender

Nõukogu seisukoht
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Viie aasta jooksul alates käitise peamist 
tegevusvaldkonda käsitlevaid PVT-
järeldusi käsitlevate artikli 13 lõike 5 
kohaste otsuste avaldamisest tagab pädev 
asutus, et:

3. Üldjuhul viie aasta jooksul alates käitise 
peamist tegevusvaldkonda käsitlevaid 
PVT-järeldusi käsitlevate artikli 13 lõike 5 
kohaste otsuste avaldamisest tagab pädev 
asutus, et:

Or. en

Selgitus

Viieaastase ajaraamistiku kehtestamine läbivaadatud PVT kohaldamiseks üldreeglina kõikide 
tööstussektorite jaoks kogu Euroopas ei pruugi olla realistlik.

Muudatusettepanek 172
Frédérique Ries

Nõukogu seisukoht
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Erijuhtudel, kui loa tingimuste uuesti 
läbivaatamisel ja ajakohastamisel tehakse 
kindlaks, et parima võimaliku tehnika 
rakendamiseks on vaja pikemat 
ajavahemikku kui viis aastat alates PVT-
järeldusi käsitleva otsuse avaldamisest, 
võivad pädevad asutused, juhul kui see on 
käesolevas direktiivis sätestatud 
kriteeriumite alusel õigustatud, 
kehtestada loa tingimuste uuesti 
läbivaatamiseks ja ajakohastamiseks
pikema ajavahemiku. 

Or. en

Selgitus

Ajakohastatud PVT-järelduste järgmiseks ettenähtud ajavahemiku puhul tuleks arvesse võtta 
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käitaja investeerimistsükleid, nagu on soovitatud nõukogu põhjenduse nr 21 tekstis.

Muudatusettepanek 173
Marianne Thyssen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Pädevad asutused võivad kehtestada loa 
tingimuste uuesti läbivaatamiseks ja 
ajakohastamiseks pikema ajavahemiku, 
kui see on käesolevas direktiivis sätestatud 
kriteeriumite alusel õigustatud.

Or. en

Selgitus

Arvesse tuleb võtta sektorile omast investeeringute tasuvusperioodi. Seetõttu tuleks load anda 
välja pikemaks ajaks, et tagada käitajatele õiguskindlus.

Muudatusettepanek 174
Esther de Lange

Nõukogu seisukoht
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Läbivaatamisel võetakse arvesse kõik uued 
või ajakohastatud PVT-järeldused, mida 
rakendatakse käitise suhtes ja mis on vastu 
võetud artikli 13 lõike 5 kohaselt pärast loa 
väljaandmist või viimast läbivaatamist.

Läbivaatamisel võetakse arvesse kõik uued 
või ajakohastatud PVT-järeldused, mida 
rakendatakse käitise suhtes ja mis on vastu 
võetud artikli 13 lõike 5 kohaselt pärast loa 
väljaandmist või viimast läbivaatamist, 
ning investeerimistsüklid.

Or. en

Selgitus

Olemasolevate käitiste kohandamisel vastavalt BREF-dokumentidele tuleks võtta arvesse 
investeerimistsükleid. 
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Muudatusettepanek 175
Andres Perello Rodriguez

Nõukogu seisukoht
Artikkel 21 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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.

Or. es

Selgitus

Ühise seisukoha põhjendus 21 viiakse üle teksti põhiosasse. Loa tingimuste ajakohastamisel 
tuleks võtta arvesse PVT-järelduste kulusid ja tulusid, kui neid peetakse majanduslikult ja 
tehniliselt otstarbekateks.

Muudatusettepanek 176
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 21 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3 a. 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 
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ajavahemiku.

Or. it

Selgitus

Siinkohal võetakse üle põhjenduse 21 sõnastus, võimaldades seega võtta nõuetekohaselt 
arvesse kulusid ja tulusid, mis on seotud lubade ajakohastamise tehnilise ja rahalise 
teostatavusega.

Muudatusettepanek 177
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
Artikkel 21 – lõige 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Kui käitise kohta ei ole olemas ühtegi 
PVT-järeldust, vaadatakse loa tingimused 
läbi ja vajaduse korral ajakohastatakse, kui 
parima võimaliku tehnika areng võimaldab 
heidet oluliselt vähendada.

4. Kui käitise kohta ei ole olemas ühtegi 
PVT-järeldust, vaadatakse loa tingimused 
läbi ja vajaduse korral ajakohastatakse, kui 
parima võimaliku tehnika areng võimaldab 
heidet oluliselt vähendada põhjustamata 
ebaproportsionaalselt suuri kulusid sellest 
saadava keskkonnaalase kasuga 
võrreldes.

Or. en

Selgitus

Loa tingimuste ajakohastamisel tuleb arvesse võtta tavapäraseid investeerimistsükleid ning 
see ei tohiks põhjustada asjaomase seadme või tehase käitajatele ebaproportsionaalselt suuri 
kulusid sellest saadava keskkonnaalase kasuga võrreldes. Paljudel juhtudel on saasteainete 
olemasolevate püüdeseadmete moderniseerimise võimalused väga piiratud.

Muudatusettepanek 178
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 21 – lõige 5 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) vastavalt artiklile 18 on vaja järgida uut c) kui see on vajalik, et järgida Euroopa 
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või läbivaadatud keskkonnakvaliteedi 
standardit.

Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. 
aasta direktiivi 2001/81/EÜ teatavate 
õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade 
kohta või keskkonnakvaliteedi standardit 
vastavalt artiklile 18.

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 39 uuesti esitamine.)

Selgitus

Siseriiklike ülemmäärade direktiivis püstitatud õhukvaliteedi eesmärgid jäävad ilmselt 
enamikes liikmesriikides saavutamata, seetõttu peaks pädevatel asutustel olema võimalus 
asjaomaste käitiste load ka läbi vaadata ja vajaduse korral ajakohastada, kui see on vajalik, 
et tagada siseriiklike ülemmäärade direktiivis kehtestatud ülemmäärade täitmine.

Muudatusettepanek 179
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 21 – lõige 5 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) vastavalt artiklile 18 on vaja järgida uut
või läbivaadatud keskkonnakvaliteedi 
standardit.

c) kui see on vajalik, et järgida Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. 
aasta direktiivi 2001/81/EÜ teatavate 
õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade 
kohta1 või keskkonnakvaliteedi standardit 
vastavalt artiklile 18.
1 EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 39.
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Muudatusettepanek 180
Sirpa Pietikäinen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 21 – lõige 5 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) vastavalt artiklile 18 on vaja järgida uut
või läbivaadatud keskkonnakvaliteedi 
standardit.

c) kui see on vajalik, et järgida Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. 
aasta direktiivi 2001/81/EÜ teatavate 
õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade 
kohta1 või keskkonnakvaliteedi standardit 
vastavalt artiklile 18.
1EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22.

Or. en

(Esimese lugemise muudatusettepaneku 39 uuesti esitamine.)

Selgitus

Liikmesriikide pädevatel asutustel peaks olema võimalus asjaomaste käitiste load läbi 
vaadata ja vajaduse korral ajakohastada, kui see on vajalik, et tagada siseriiklike 
ülemmäärade direktiivis kehtestatud ülemmäärade täitmine.

Muudatusettepanek 181
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 22 Artikkel on 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.
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Muudatusettepanek 182
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui tegevus on seotud asjakohaste 
ohtlike ainete kasutamise, tootmise või 
keskkonda laskmisega ja pidades silmas 
pinnase ja põhjavee võimalikku saastumist 
käitise tegevuskohas, käitaja koostab ja 
esitab pädevale asutusele lähteolukorra 
aruande enne käitise tegevuse alustamist 
või enne käitise loa esmakordset 
ajakohastamist pärast …*.

2. Kui tegevus on seotud olulises koguses
asjakohaste ohtlike ainete kasutamise, 
tootmise või keskkonda laskmisega ja 
pidades silmas pinnase ja põhjavee 
võimalikku saastumist käitise 
tegevuskohas, koostab ja esitab käitaja
pädevale asutusele lähteolukorra aruande 
enne käitise tegevuse alustamist või enne 
käitise loa esmakordset ajakohastamist 
pärast …*. 

Juhul kui vee- ja pinnasekaitset 
käsitlevaid sätteid rakendatakse juba 
riiklikul tasandil, liikmesriigid 
lähteolukorra aruannet ei koosta.

Or. en

Muudatusettepanek 183
Esther de Lange

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui tegevus on seotud asjakohaste 
ohtlike ainete kasutamise, tootmise või 
keskkonda laskmisega ja pidades silmas 
pinnase ja põhjavee võimalikku saastumist 
käitise tegevuskohas, käitaja koostab ja 
esitab pädevale asutusele lähteolukorra 
aruande enne käitise tegevuse alustamist 
või enne käitise loa esmakordset 
ajakohastamist pärast …*.

2. Kui tegevus on seotud olulises koguses
asjakohaste ohtlike ainete kasutamise, 
tootmise või keskkonda laskmisega ja 
pidades silmas pinnase ja põhjavee 
võimalikku saastumist käitise 
tegevuskohas, koostab ja esitab käitaja
pädevale asutusele lähteolukorra aruande 
enne käitise tegevuse alustamist või enne 
käitise loa esmakordset ajakohastamist 
pärast …*.
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Kui vee- ja pinnasekaitset käsitlevaid 
sätteid rakendatakse juba riiklikul 
tasandil, ei ole pädev asutus kohustatud 
lähteolukorra aruannet taotlema.

Or. en

Selgitus

Topeltreguleerimist tuleks vältida, kuna pinnasekaitset reguleeritakse riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 184
Mairead McGuinness

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui tegevus on seotud asjakohaste 
ohtlike ainete kasutamise, tootmise või 
keskkonda laskmisega ja pidades silmas 
pinnase ja põhjavee võimalikku saastumist 
käitise tegevuskohas, käitaja koostab ja 
esitab pädevale asutusele lähteolukorra 
aruande enne käitise tegevuse alustamist 
või enne käitise loa esmakordset 
ajakohastamist pärast …*.

2. Kui tegevus on seotud olulises koguses
asjakohaste ohtlike ainete kasutamise, 
tootmise või keskkonda laskmisega ja 
pidades silmas pinnase ja põhjavee 
võimalikku saastumist käitise 
tegevuskohas, koostab ja esitab käitaja
pädevale asutusele lähteolukorra aruande 
enne käitise tegevuse alustamist või enne 
käitise loa esmakordset ajakohastamist 
pärast …*.

Juhul kui vee- ja pinnasekaitset 
käsitlevaid sätteid rakendatakse juba 
riiklikul tasandil, liikmesriigid 
lähteolukorra aruannet ei koosta.

Or. en

Selgitus

Pinnase seisundi kohta aruande kirjutamisega seotud bürokraatia põhjustaks palju 
haldusalast tööd ja väga suured kulud nii põllumajandustootjatele kui ka riigi 
ametiasutustele. On ette nähtud, et aruanne peaks tagama vee ja pinnase kaitse. Seda 
reguleeritakse aga juba Euroopa tasandil ja pinnasekaitset reguleeritakse riiklikul tasandil. 
Kõnealusel juhul tuleks topeltreguleerimist vältida. Sõna „kvantitatiivselt” tuleks välja jätta. 
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Muudatusettepanek 185
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Lähteolukorra aruanne sisaldab pinnase ja 
põhjavee saastumise kindlaksmääramiseks 
vajalikke andmeid, et kvantitatiivselt
võrrelda olukorda lõikes 3 sätestatud 
tegevuse täieliku lõpetamise korral.

Lähteolukorra aruanne sisaldab pinnase ja 
põhjavee saastumise kindlaksmääramiseks 
vajalikke andmeid, et võrrelda olukorda 
lõikes 3 sätestatud tegevuse täieliku 
lõpetamise korral.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Esther de Lange

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Lähteolukorra aruanne sisaldab pinnase ja 
põhjavee saastumise kindlaksmääramiseks 
vajalikke andmeid, et kvantitatiivselt
võrrelda olukorda lõikes 3 sätestatud 
tegevuse täieliku lõpetamise korral.

Lähteolukorra aruanne sisaldab pinnase ja 
põhjavee saastumise kindlaksmääramiseks 
vajalikke andmeid, et võrrelda olukorda 
lõikes 3 sätestatud tegevuse täieliku 
lõpetamise korral.

Or. en

Selgitus

Topeltreguleerimist tuleks vältida, kuna pinnasekaitset reguleeritakse riiklikul tasandil.

Muudatusettepanek 187
Mairead McGuinness

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Lähteolukorra aruanne sisaldab pinnase ja Lähteolukorra aruanne sisaldab pinnase ja 
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põhjavee saastumise kindlaksmääramiseks 
vajalikke andmeid, et kvantitatiivselt
võrrelda olukorda lõikes 3 sätestatud 
tegevuse täieliku lõpetamise korral.

põhjavee saastumise kindlaksmääramiseks 
vajalikke andmeid, et võrrelda olukorda 
lõikes 3 sätestatud tegevuse täieliku 
lõpetamise korral.

Or. en

Selgitus

Pinnase seisundi kohta aruande kirjutamisega seotud bürokraatia põhjustaks palju 
haldusalast tööd ja väga suured kulud nii põllumajandustootjatele kui ka riigi 
ametiasutustele. On ette nähtud, et aruanne peaks tagama vee ja pinnase kaitse. Seda 
reguleeritakse aga juba Euroopa tasandil ja pinnasekaitset reguleeritakse riiklikul tasandil. 
Kõnealusel juhul tuleks topeltreguleerimist vältida. Sõna „kvantitatiivselt” tuleks välja jätta. 

Muudatusettepanek 188
Catherine Soullie

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Lähteolukorra aruanne sisaldab pinnase ja 
põhjavee saastumise kindlaksmääramiseks 
vajalikke andmeid, et kvantitatiivselt
võrrelda olukorda lõikes 3 sätestatud 
tegevuse täieliku lõpetamise korral.

Lähteolukorra aruanne sisaldab pinnase ja 
põhjavee saastumise kindlaksmääramiseks 
vajalikke andmeid, et võrrelda olukorda 
lõikes 3 sätestatud tegevuse täieliku 
lõpetamise korral.

Or. fr

Selgitus

Võimalikku tehnikat arvesse võttes ei ole lähteolukorra aruandes iga pinnase ja põhjavee 
komponendi kvantitatiivse võrdluse esitamine süsteemselt nõutav ning kvalitatiivne analüüs 
võib olla piisav.
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Muudatusettepanek 189
Marianne Thyssen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Juhul kui vee- ja pinnasekaitset 
käsitlevaid sätteid rakendatakse juba 
riiklikul tasandil, ei kohusta liikmesriigid 
käitajat lähteolukorra aruannet 
koostama.

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.

Muudatusettepanek 190
Christa Klaß

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Juhul kui vee- ja pinnasekaitset 
käsitlevaid sätteid rakendatakse juba 
riiklikul tasandil, liikmesriigid 
lähteolukorra aruannet ei koosta.

Or. xm

Selgitus

Siinkohal ettenähtud täiendavad bürokraatlikud haldus- ja seirekohustused ei ole 
proportsionaalsed taotletava keskkonnakaitsele antava lisandväärtusega ega eesmärgiga 
vähendada kogu saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivist tulenevat bürokraatiat. 
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Kõnealusel juhul tuleks topeltreguleerimist vältida. Veekaitsenõudeid reguleeritakse aga 
Euroopa tasandil ja pinnasekaitset reguleeritakse subsidiaarsuse põhimõtte alusel riiklikul 
tasandil. 

Muudatusettepanek 191
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Tegevuse täieliku lõpetamise korral 
hindab käitaja pinnase ja põhjavee 
saastumist käitises kasutatud, toodetud või 
keskkonda lastud asjakohaste ohtlike 
ainetega. Kui võrreldes lõikes 2 osutatud 
lähteolukorra aruandes esitatud seisundiga 
on käitis põhjustanud pinnase või põhjavee 
märkimisväärse saastumise, võtab käitaja 
vajalikud meetmed nimetatud saastumise 
vähendamiseks, et taastada tegevuskoha 
lähteolukorra aruandes esitatud seisund. 
Sellel eesmärgil võib arvesse võtta 
nimetatud meetmete tehnilist teostatavust.

3. Tegevuse täieliku lõpetamise korral 
teavitab käitaja pädevat asutust ja hindab 
pinnase ja põhjavee saastumist käitises 
kasutatud, toodetud või keskkonda lastud 
asjakohaste ohtlike ainetega. Kui võrreldes 
lõikes 2 osutatud lähteolukorra aruandes 
esitatud seisundiga on käitis põhjustanud 
pinnase või põhjavee saastumise, võtab 
käitaja vajalikud meetmed nimetatud 
saastumise vähendamiseks, et taastada 
tegevuskoha lähteolukorra aruandes 
esitatud seisund. Liikmesriigid võivad 
nõuda, et käitaja viiks tegevuskoha 
niisugusesse seisundisse, millega kaasneb 
pinnase ja põhjavee kvaliteedi täiendav 
paranemine lähteolukorra aruandes 
esitatud seisundiga võrreldes.

Or. en

Selgitus

Nõukogu uue teksti muudatusettepanek. Parandamine ei peaks põhinema „heakskiidetud 
tulevasel kasutamisviisil”, kuna selline heakskiidetud tulevane kasutamisviis saab harva 
tegelikkuses teoks, kui käitis lõpetab oma tegevuse. Liikmesriikidel, kes on võtnud vastu 
pinnasekaitset käsitlevad siseriiklikud õigusaktid, peaks olema lubatud kehtestada 
ulatuslikumaid nõudeid.
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Muudatusettepanek 192
Catherine Soullie

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Tegevuse täieliku lõpetamise korral 
hindab käitaja pinnase ja põhjavee 
saastumist käitises kasutatud, toodetud või 
keskkonda lastud asjakohaste ohtlike 
ainetega. Kui võrreldes lõikes 2 osutatud 
lähteolukorra aruandes esitatud seisundiga 
on käitis põhjustanud pinnase või põhjavee 
märkimisväärse saastumise, võtab käitaja 
vajalikud meetmed nimetatud saastumise 
vähendamiseks, et taastada tegevuskoha 
lähteolukorra aruandes esitatud seisund. 
Sellel eesmärgil võib arvesse võtta 
nimetatud meetmete tehnilist teostatavust.

3. Tegevuse täieliku lõpetamise korral 
hindab käitaja pinnase ja põhjavee 
saastumist käitises kasutatud, toodetud või 
keskkonda lastud asjakohaste ohtlike 
ainetega. Kui võrreldes lõikes 2 osutatud 
lähteolukorra aruandes esitatud seisundiga 
on käitis põhjustanud pinnase või põhjavee 
märkimisväärse saastumise, võtab käitaja 
vajalikud meetmed nimetatud saastumise 
vähendamiseks, et taastada tegevuskoha 
seisund, mis vastab praegusele või pädeva 
asutuse poolt algse loa andmisel 
heakskiidetud tulevasele kasutamisviisile, 
võttes arvesse ohtu keskkonnale ja 
inimeste tervisele. Sellel eesmärgil võib 
arvesse võtta nimetatud meetmete tehnilist 
ja majanduslikku teostatavust.

Or. fr

Selgitus

Käesolevas lõikes on oluline juhtida tähelepanu asjaolule, et tuleb taastada tegevuskoha 
seisund, mis vastab selle praegusele või heakskiidetud tulevasele kasutamisviisile, võttes 
arvesse ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele. 

Muudatusettepanek 193
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Tegevuse täieliku lõpetamise korral 
hindab käitaja pinnase ja põhjavee 
saastumist käitises kasutatud, toodetud või 
keskkonda lastud asjakohaste ohtlike 
ainetega. Kui võrreldes lõikes 2 osutatud 

3. Tegevuse täieliku lõpetamise korral 
hindab käitaja pinnase ja põhjavee 
saastumist käitises kasutatud, toodetud või 
keskkonda lastud asjakohaste ohtlike 
ainetega ning koostab riskianalüüsi. Kui 
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lähteolukorra aruandes esitatud 
seisundiga on käitis põhjustanud pinnase 
või põhjavee märkimisväärse saastumise, 
võtab käitaja vajalikud meetmed nimetatud
saastumise vähendamiseks, et taastada 
tegevuskoha lähteolukorra aruandes 
esitatud seisund. Sellel eesmärgil võib 
arvesse võtta nimetatud meetmete tehnilist 
teostatavust.

kõnealuse riskianalüüsi alusel on 
tuvastatud, et käitis on põhjustanud 
pinnase või põhjavee märkimisväärse 
saastumise, võtab käitaja vajalikud 
meetmed nimetatud saastumise 
vähendamiseks, et taastada tegevuskoha 
lähteolukorra aruandes esitatud seisund. 
Sellel eesmärgil võib arvesse võtta 
nimetatud meetmete tehnilist teostatavust.

Or. it

Selgitus

Kõik meetmed peaksid põhinema riskianalüüsil ja nende puhul tuleks arvesse võtta 
tegevuskoha tulevast maa kasutamise viisi.

Muudatusettepanek 194
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Tegevuse täieliku lõpetamise korral 
hindab käitaja pinnase ja põhjavee 
saastumist käitises kasutatud, toodetud või 
keskkonda lastud asjakohaste ohtlike 
ainetega. Kui võrreldes lõikes 2 osutatud 
lähteolukorra aruandes esitatud seisundiga 
on käitis põhjustanud pinnase või põhjavee 
märkimisväärse saastumise, võtab käitaja 
vajalikud meetmed nimetatud saastumise 
vähendamiseks, et taastada tegevuskoha 
lähteolukorra aruandes esitatud seisund. 
Sellel eesmärgil võib arvesse võtta 
nimetatud meetmete tehnilist teostatavust.

3. Tegevuse täieliku lõpetamise korral 
hindab käitaja pinnase ja põhjavee 
saastumist käitises kasutatud, toodetud või 
keskkonda lastud asjakohaste ohtlike 
ainetega. Kui võrreldes lõikes 2 osutatud 
lähteolukorra aruandes esitatud seisundiga 
on käitis põhjustanud pinnase või põhjavee 
saastumise, võtab käitaja vajalikud 
meetmed nimetatud saastumise 
vähendamiseks, et taastada tegevuskoha 
lähteolukorra aruandes esitatud seisund. 
Sellel eesmärgil võib arvesse võtta 
nimetatud meetmete tehnilist teostatavust.

Or. en

Selgitus

Nõukogu lisatud teksti muutmine.
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Muudatusettepanek 195
Theodoros Skylakakis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3. Tegevuse täieliku lõpetamise korral 
hindab käitaja pinnase ja põhjavee 
saastumist käitises kasutatud, toodetud või 
keskkonda lastud asjakohaste ohtlike 
ainetega. Kui võrreldes lõikes 2 osutatud 
lähteolukorra aruandes esitatud seisundiga 
on käitis põhjustanud pinnase või põhjavee 
märkimisväärse saastumise, võtab käitaja 
vajalikud meetmed nimetatud saastumise 
vähendamiseks, et taastada tegevuskoha 
lähteolukorra aruandes esitatud seisund. 
Sellel eesmärgil võib arvesse võtta 
nimetatud meetmete tehnilist teostatavust. 

3. Tegevuse täieliku lõpetamise korral 
hindab käitaja pinnase ja põhjavee 
saastumist käitises kasutatud, toodetud või 
keskkonda lastud asjakohaste ohtlike 
ainetega. Kui võrreldes lõikes 2 osutatud 
lähteolukorra aruandes esitatud seisundiga 
on käitis põhjustanud pinnase või põhjavee 
märkimisväärse saastumise, võtab käitaja 
vajalikud meetmed nimetatud saastumise 
vähendamiseks, et taastada tegevuskoha 
lähteolukorra aruandes esitatud seisund. 
Sellel eesmärgil võib arvesse võtta 
nimetatud meetmete tehnilist ja 
majanduslikku teostatavust. 

Or. en

Selgitus

Arvestada tuleb ka majanduslikku teostatavust. Parandamisvõimaluste üle otsustamisel tuleks 
kasutada riskipõhist lähenemisviisi, valides parandamisvõimalused, mis on tehniliselt 
teostatavad ega too endaga kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulusid sellest saadava 
keskkonnaalase kasuga võrreldes.

Muudatusettepanek 196
Marianne Thyssen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Juhul kui vee- ja pinnasekaitset 
käsitlevaid sätteid rakendatakse juba 
riiklikul tasandil, ei kohusta liikmesriigid 
käitajat hindama pinnase ja põhjavee 
saastumist käitises kasutatud, toodetud või 
keskkonda lastud asjakohaste ohtlike 
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ainetega.

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.

Muudatusettepanek 197
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Tegevuse täieliku lõpetamise korral ja 
juhul kui enne käitise loa esmakordset 
ajakohastamist pärast …* käitaja lubatud 
tegevuse tõttu tekkinud tegevuskoha 
pinnase ja põhjavee saastumine kujutab 
olulist ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale, ja võttes arvesse kooskõlas 
artikli 12 lõike 1 punkti d kohaselt 
kehtestatud käitise tegevuskoha tingimusi, 
võtab käitaja, ilma et see piiraks esimese 
lõigu kohaldamist, vajalikud meetmed, 
mille eesmärk on asjaomaste ohtlike ainete 
eemaldamine, nende sisalduse 
kontrollimine, piiramine või vähendamine 
pinnases, nii et tegevuskoht selle praegust 
või heakskiidetud tulevast kasutamisviisi 
arvestades ei kujutaks endast enam 
nimetatud ohtu.

Tegevuse täieliku lõpetamise korral ja 
juhul kui enne käitise loa esmakordset 
ajakohastamist pärast …* käitaja lubatud 
tegevuse tõttu tekkinud tegevuskoha 
pinnase ja põhjavee saastumine kujutab 
ohtu inimeste tervisele või keskkonnale, ja 
võttes arvesse kooskõlas artikli 12 lõike 1 
punkti d kohaselt kehtestatud käitise 
tegevuskoha tingimusi, võtab käitaja, ilma 
et see piiraks esimese lõigu kohaldamist, 
vajalikud meetmed, mille eesmärk on 
asjaomaste ohtlike ainete eemaldamine, 
nende sisalduse kontrollimine, piiramine 
või vähendamine pinnases vähemalt
sellisel määral, et tegevuskoht ei kujutaks 
endast enam nimetatud ohtu.

Or. en
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Selgitus

Nõukogu uue teksti muudatusettepanek. Parandamine ei peaks põhinema „heakskiidetud 
tulevasel kasutamisviisil”, kuna selline heakskiidetud tulevane kasutamisviis saab harva 
tegelikkuses teoks, kui käitis lõpetab oma tegevuse. Liikmesriikidel, kes on võtnud vastu 
pinnasekaitset käsitlevad siseriiklikud õigusaktid, peaks olema lubatud kehtestada 
ulatuslikumaid nõudeid.

Muudatusettepanek 198
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Tegevuse täieliku lõpetamise korral ja 
juhul kui enne käitise loa esmakordset 
ajakohastamist pärast …* käitaja lubatud 
tegevuse tõttu tekkinud tegevuskoha 
pinnase ja põhjavee saastumine kujutab 
olulist ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale, ja võttes arvesse kooskõlas 
artikli 12 lõike 1 punkti d kohaselt 
kehtestatud käitise tegevuskoha tingimusi, 
võtab käitaja, ilma et see piiraks esimese 
lõigu kohaldamist, vajalikud meetmed, 
mille eesmärk on asjaomaste ohtlike ainete 
eemaldamine, nende sisalduse 
kontrollimine, piiramine või vähendamine 
pinnases, nii et tegevuskoht selle praegust 
või heakskiidetud tulevast kasutamisviisi 
arvestades ei kujutaks endast enam 
nimetatud ohtu.

Tegevuse täieliku lõpetamise korral ja 
juhul kui enne käitise loa esmakordset 
ajakohastamist pärast …* käitaja lubatud 
tegevuse tõttu tekkinud tegevuskoha 
pinnase ja põhjavee saastumine kujutab 
ohtu inimeste tervisele või keskkonnale, ja 
võttes arvesse kooskõlas artikli 12 lõike 1 
punkti d kohaselt kehtestatud käitise 
tegevuskoha tingimusi, võtab käitaja, ilma 
et see piiraks esimese lõigu kohaldamist, 
vajalikud meetmed, mille eesmärk on 
asjaomaste ohtlike ainete eemaldamine, 
nende sisalduse kontrollimine, piiramine 
või vähendamine pinnases, nii et 
tegevuskoht ei kujutaks endast enam 
nimetatud ohtu.

Or. en

Selgitus

Nõukogu lisatud teksti muutmine.
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Muudatusettepanek 199
Catherine Soullie

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Tegevuse täieliku lõpetamise korral ja 
juhul kui enne käitise loa esmakordset 
ajakohastamist pärast …* käitaja lubatud 
tegevuse tõttu tekkinud tegevuskoha 
pinnase ja põhjavee saastumine kujutab 
olulist ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale, ja võttes arvesse kooskõlas 
artikli 12 lõike 1 punkti d kohaselt 
kehtestatud käitise tegevuskoha tingimusi, 
võtab käitaja, ilma et see piiraks esimese 
lõigu kohaldamist, vajalikud meetmed, 
mille eesmärk on asjaomaste ohtlike ainete 
eemaldamine, nende sisalduse 
kontrollimine, piiramine või vähendamine 
pinnases, nii et tegevuskoht selle praegust 
või heakskiidetud tulevast kasutamisviisi 
arvestades ei kujutaks endast enam 
nimetatud ohtu.

Tegevuse täieliku lõpetamise korral ja 
juhul kui enne käitise loa esmakordset 
ajakohastamist pärast …* käitaja lubatud 
tegevuse tõttu tekkinud tegevuskoha 
pinnase ja põhjavee saastumine kujutab 
olulist ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale, ja võttes arvesse kooskõlas 
artikli 12 lõike 1 punkti d kohaselt 
kehtestatud käitise tegevuskoha tingimusi, 
võtab käitaja, ilma et see piiraks esimese 
lõigu kohaldamist, vajalikud meetmed, 
mille eesmärk on asjaomaste ohtlike ainete 
eemaldamine, nende sisalduse 
kontrollimine, piiramine või vähendamine 
pinnases, nii et tegevuskoht selle praegust 
või pädeva asutuse poolt algse loa 
andmisel heakskiidetud tulevast 
kasutamisviisi arvestades ei kujutaks 
endast enam nimetatud ohtu.

Or. fr

Selgitus

Käesolevas lõikes on oluline juhtida tähelepanu asjaolule, et tuleb taastada tegevuskoha 
seisund, mis vastab selle praegusele või heakskiidetud tulevasele kasutamisviisile, võttes 
arvesse ohtu keskkonnale ja inimeste tervisele. 

Muudatusettepanek 200
Corinne Lepage, Sirpa Pietikäinen, Vittorio Prodi, Frédérique Ries

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Kui käitaja ei pea koostama lõikes 2 
osutatud lähteolukorra aruannet, võtab ta 

4. Kui käitaja ei pea koostama lõikes 2 
osutatud lähteolukorra aruannet, võtab ta 
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tegevuse täieliku lõpetamise korral lubatud 
tegevuse tulemusena ja kooskõlas artikli 12 
lõike 1 punktis d kehtestatud käitise 
tegevuskoha tingimustega vajalikud 
meetmed, mille eesmärk on asjaomaste 
ohtlike ainete eemaldamine, nende 
sisalduse kontrollimine, piiramine või 
vähendamine, nii et tegevuskoht selle 
praegust või heakskiidetud tulevast 
kasutamisviisi arvestades ei kujutaks 
endast enam märkimisväärset ohtu 
inimeste tervisele ega keskkonnale pinnase 
ja põhjavee saastumise tõttu.

tegevuse täieliku lõpetamise korral lubatud 
tegevuse tulemusena ja kooskõlas artikli 12 
lõike 1 punktis d kehtestatud käitise 
tegevuskoha tingimustega vajalikud 
meetmed, mille eesmärk on asjaomaste 
ohtlike ainete eemaldamine, nende 
sisalduse kontrollimine, piiramine või 
vähendamine vähemalt sellisel määral, et 
tegevuskoht ei kujutaks endast enam ohtu 
inimeste tervisele ega keskkonnale pinnase 
ja põhjavee saastumise tõttu.

Or. en

Selgitus

Nõukogu uue teksti muudatusettepanek. Parandamine ei peaks põhinema „heakskiidetud 
tulevasel kasutamisviisil”, kuna selline heakskiidetud tulevane kasutamisviis saab harva 
tegelikkuses teoks, kui käitis lõpetab oma tegevuse. Liikmesriikidel, kes on võtnud vastu 
pinnasekaitset käsitlevad siseriiklikud õigusaktid, peaks olema lubatud kehtestada 
ulatuslikumaid nõudeid.

Muudatusettepanek 201
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Kui käitaja ei pea koostama lõikes 2 
osutatud lähteolukorra aruannet, võtab ta 
tegevuse täieliku lõpetamise korral lubatud 
tegevuse tulemusena ja kooskõlas artikli 12 
lõike 1 punktis d kehtestatud käitise 
tegevuskoha tingimustega vajalikud 
meetmed, mille eesmärk on asjaomaste 
ohtlike ainete eemaldamine, nende 
sisalduse kontrollimine, piiramine või 
vähendamine, nii et tegevuskoht selle 
praegust või heakskiidetud tulevast 
kasutamisviisi arvestades ei kujutaks 
endast enam märkimisväärset ohtu 
inimeste tervisele ega keskkonnale pinnase 

4. Kui käitaja ei pea koostama lõikes 2 
osutatud lähteolukorra aruannet, võtab ta 
tegevuse täieliku lõpetamise korral lubatud 
tegevuse tulemusena ja kooskõlas artikli 12 
lõike 1 punktis d kehtestatud käitise 
tegevuskoha tingimustega vajalikud 
meetmed, mille eesmärk on asjaomaste 
ohtlike ainete eemaldamine, nende 
sisalduse kontrollimine, piiramine või 
vähendamine, nii et tegevuskoht ei 
kujutaks endast enam ohtu inimeste 
tervisele ega keskkonnale pinnase ja 
põhjavee saastumise tõttu.
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ja põhjavee saastumise tõttu.

Or. en

(Nõukogu lisatud teksti muutmine. (EP, esimene lugemine, artikli 25 lõige 4))

Muudatusettepanek 202
Cristina Gutiérrez-Cortines

Nõukogu seisukoht
Artikkel 22 – lõige 4 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4 a. Käesolevat artiklit tõlgendatakse 
vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 191 lõikes 2 kehtestatud 
põhimõtetele. Lisaks tagavad liikmesriigid 
üldsuse nõuetekohase teavitamise, võttes 
kõik vajalikud meetmed artiklis sätestatu 
täitmiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Christa Klaß

Nõukogu seisukoht
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Tegevuskoha kahe külastuse vaheline 
ajavahemik põhineb asjaomaste 
konkreetsete käitiste keskkonnariskide 
süstemaatilisel hindamisel ja see ei ületa 
kõrgeima riskiga käitiste puhul ühte aastat 
ja madalaima riskiga käitiste puhul kolme
aastat.

Tegevuskoha kahe külastuse vaheline 
ajavahemik põhineb asjaomaste 
konkreetsete käitiste keskkonnariskide 
süstemaatilisel hindamisel ja see ei ületa 
kõrgeima riskiga käitiste puhul ühte aastat 
ja madalaima riskiga käitiste puhul 
kümmet aastat.

Or. xm
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Selgitus

Artiklites 7 ja 8 on juba sätestatud, et käitise käitaja peab teavitama ametivõime loa 
tingimuste täitmisest, samuti õnnetustest ja loa tingimuste rikkumistest, et ametivõimudel 
oleks alati kogu asjakohane teave käepärast. Täiendavad kontrollid tekitavad üksnes 
täiendavat bürokraatiat ja täiendavaid kulusid riigi ametiasutustele ja 
põllumajandustootjatele. Kontrollide vaheline kümneaastane ajavahemik on seega madala 
riskiga käitiste puhul piisav.

Muudatusettepanek 204
Esther de Lange

Nõukogu seisukoht
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Tegevuskoha kahe külastuse vaheline 
ajavahemik põhineb asjaomaste 
konkreetsete käitiste keskkonnariskide 
süstemaatilisel hindamisel ja see ei ületa 
kõrgeima riskiga käitiste puhul ühte aastat 
ja madalaima riskiga käitiste puhul kolme
aastat.

Tegevuskoha kahe külastuse või 
samaväärsete kontrollimeetodite vaheline
ajavahemik põhineb asjaomaste 
konkreetsete käitiste keskkonnariskide 
süstemaatilisel hindamisel ja see ei ületa 
kõrgeima riskiga käitiste puhul ühte aastat 
ja madalaima riskiga käitiste puhul viite 
aastat.

Or. en

Selgitus

Uusi kontrollimeetodeid, näiteks elektrooniline seire, mille puhul kasutatakse ajakohast 
infotehnoloogiat, kasutatakse üha rohkem ning need võivad olla hea alternatiiv 
kontrollkülastustele ja piirata halduskoormust. 

Muudatusettepanek 205
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Nõukogu seisukoht
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Tegevuskoha kahe külastuse vaheline 
ajavahemik põhineb asjaomaste 
konkreetsete käitiste keskkonnariskide 

Tegevuskoha kahe külastuse vaheline 
ajavahemik põhineb asjaomaste 
konkreetsete käitiste keskkonnariskide 
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süstemaatilisel hindamisel ja see ei ületa 
kõrgeima riskiga käitiste puhul ühte aastat 
ja madalaima riskiga käitiste puhul kolme
aastat.

süstemaatilisel hindamisel ja see ei ületa 
kõrgeima riskiga käitiste puhul ühte aastat 
ja madalaima riskiga käitiste puhul viite
aastat.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Mairead McGuinness

Nõukogu seisukoht
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Tegevuskoha kahe külastuse vaheline 
ajavahemik põhineb asjaomaste 
konkreetsete käitiste keskkonnariskide 
süstemaatilisel hindamisel ja see ei ületa 
kõrgeima riskiga käitiste puhul ühte aastat 
ja madalaima riskiga käitiste puhul kolme
aastat.

Tegevuskoha kahe külastuse vaheline 
ajavahemik põhineb asjaomaste 
konkreetsete käitiste keskkonnariskide 
süstemaatilisel hindamisel ja see ei ületa 
kõrgeima riskiga käitiste puhul ühte aastat 
ja madalaima riskiga käitiste puhul viite
aastat.

Or. en

Selgitus

Tegevuskoha külastuste vormis toimuvate kontrollide riskist sõltuv sagedus on 
põllumajandusettevõtete jaoks ebaproportsionaalne. Praeguses ettepanekus on esitatud, et 
käitaja peab kirjutama aruande oma vastavuse kohta õigusaktidele, mis käsitlevad loa 
andmise menetlusi, ja peavad mis tahes rikkumistest viivitamata teada andma. Seetõttu on 
ametiasutustel kogu asjaomane teave alati käepärast. Madala riskiga käitiste puhul piisab iga 
viie aasta järel toimuvatest kontrollidest. Riski hindamistel tuleks tunnistada süsteeme, mille 
raames teostatakse korrapäraseid läbivaatamisi või kontrolle, näiteks 
põllumajandusettevõtete kindlustussüsteemid.
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Muudatusettepanek 207
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Mitterutiinse kontrolli käigus võivad 
pädevad asutused õnnetus- ja 
vahejuhtumite või nõuete täitmatajätmise 
uurimise eesmärgil nõuda käitajatelt 
teavet, sh tervisealast statistikat.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 3 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) osalemine liidu keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS).

c) käitaja osalemine liidu 
keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS) või
samaväärsete
keskkonnajuhtimissüsteemide
rakendamine.

Or. en

Selgitus

Keskkonnajuhtimissüsteemist võib olla abi tegevuskoha parandamisel ja saasteainete seire 
osas. Euroopa Ühenduse juhtimissüsteem EMAS ei ole siiski ainus olemasolev 
keskkonnasüsteem. Muud sarnased keskkonnajuhtimissüsteemid, näiteks ISO, peaksid samuti 
olema lubatud, et hõlbustada direktiivi rakendamist.
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Muudatusettepanek 209
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Nõukogu seisukoht
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 3 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) osalemine liidu keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS).

c) osalemine liidu keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS) või muudes 
tunnustatud tööstuse nõuetele vastavuse 
süsteemides, mille raames teostatakse 
korrapäraseid läbivaatamisi või kontrolle.

Or. en

Muudatusettepanek 210
Mairead McGuinness

Nõukogu seisukoht
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 3 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) osalemine liidu keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS).

c) osalemine liidu keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS) või muudes 
tunnustatud tööstuse nõuetele vastavuse 
süsteemides, mille raames teostatakse 
korrapäraseid läbivaatamisi või kontrolle.

Or. en

Selgitus

Tegevuskoha külastuste vormis toimuvate kontrollide riskist sõltuv sagedus on 
põllumajandusettevõtete jaoks ebaproportsionaalne. Praeguses ettepanekus on esitatud, et 
käitaja peab kirjutama aruande oma vastavuse kohta õigusaktidele, mis käsitlevad loa 
andmise menetlusi, ja peavad mis tahes rikkumistest viivitamata teada andma. Seetõttu on 
ametiasutustel kogu asjaomane teave alati käepärast. Madala riskiga käitiste puhul piisab iga 
viie aasta järel toimuvatest kontrollidest. Riski hindamistel tuleks tunnistada süsteeme, mille 
raames teostatakse korrapäraseid läbivaatamisi või kontrolle, näiteks 
põllumajandusettevõtete kindlustussüsteemid.
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Muudatusettepanek 211
Theodoros Skylakakis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 3 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) osalemine liidu keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS).

c) osalemine liidu keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS) või muus 
samaväärses standarditud 
keskkonnajuhtimissüsteemis.

Or. en

Selgitus

Euroopa tööstusharudes kasutatakse laialdaselt ülemaailmset keskkonnajuhtimissüsteemi ISO 
14001. Seetõttu on oluline lubada õigusaktidega ka muude süsteemiga EMAS samaväärsete 
standarditud keskkonnajuhtimissüsteemide kasutamist.

Muudatusettepanek 212
Christofer Fjellner

Nõukogu seisukoht
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 3 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) osalemine liidu keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS).

c) osalemine liidu keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS) või 
samaväärses standarditud 
keskkonnajuhtimissüsteemis.

Or. en

Selgitus

Nõukogu teeb ettepaneku, et ametivõimude teostatavate kontrollide sageduse puhul võetaks 
muu hulgas arvesse käitiste osalemist Euroopa keskkonnajuhtimissüsteemis EMAS. Mitmes 
riigis on aga rohkem levinud muude keskkonnajuhtimissüsteemide, näiteks ISO 14001 
kasutamine. Osalemist niisugustes samaväärsetes keskkonnajuhtimissüsteemides tuleks 
samuti arvesse võtta.
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Muudatusettepanek 213
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 3 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) osalemine liidu keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS).

c) osalemine liidu keskkonnajuhtimis- ja -
auditeerimissüsteemis (EMAS) või 
süsteemis ISO 14 001.

Or. en

Selgitus

Kontrollikavade koostamisel tuleks lisaks süsteemile EMAS võtta igal juhul arvesse ka 
käitajate poolt ISO 14001 standardi kohase juhtimissüsteemi kohaldamist. Käesoleva 
muudatusettepanekuga püütakse saavutada kompromissi seisukoha ja Euroopa Parlamendi 
esimese lugemise muudatusettepaneku 44 vahel. 

Muudatusettepanek 214
Marianne Thyssen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 23 – lõige 6 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Aruande kavand saadetakse asjaomasele 
käitajale ja lõpparuanne tehakse avalikult 
kättesaadavaks vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. 
aasta direktiivile 2003/4/EÜ 
keskkonnateabele avaliku juurdepääsu 
kohta kolme kuu jooksul pärast 
tegevuskoha külastust.

Aruande kavand saadetakse asjaomasele 
käitajale kahe kuu jooksul pärast 
tegevuskoha külastust ja lõpparuanne 
tehakse avalikult kättesaadavaks kolme 
kuu jooksul pärast tegevuskoha külastust
vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2003. aasta direktiivi
2003/4/EÜ (keskkonnateabele avaliku 
juurdepääsu kohta) artiklile 3.

Or. en

Selgitus

Directive 2003/4 on public access to environmental information requires public authorities to 
make available environmental information held by them to any applicant at his request (Art.3 
- passive dissemination).In addition, Art.7 requires public authorities to progressively 
disseminate actively and systematically at least some kind of environmental information 
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specified in its paragraph 2. Since environmental inspection reports are not included in the 
list set in Art.7 para 2 for which active dissemination is required and considering that IED 
shouldn't go beyond the requirements of Directive 2003/4, a reference to the general regime 
of passive dissemination (Art.3) without any reference to the internet would be needed.

Muudatusettepanek 215
Jo Leinen, Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 24 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c a) erandi tegemine vastavalt artikli 15 
lõikele 4.

Or. de

Selgitus

Võimalus teha PVT osas erandeid on niisuguse tähtsusega, et avalikkus peaks kooskõlas 
Århusi konventsiooniga osalema otsustamisprotsessis. 

Muudatusettepanek 216
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 24 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui otsus loa andmise, läbivaatamise või 
ajakohastamise kohta on tehtud, teeb pädev 
asutus üldsusele kättesaadavaks, sealhulgas 
punktide a ja b osas internetis, järgmise 
teabe:

2. Kui otsus loa andmise, läbivaatamise või 
ajakohastamise kohta on tehtud, teeb pädev 
asutus üldsusele kättesaadavaks, sealhulgas 
punktide a–f ja lõike 3 osas internetis, 
järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 54 osaline uuesti esitamine.
Kõnealuse teabe avalikustamiseks peaks see olema tervikuna internetis kättesaadav.



AM\810289ET.doc 33/78 PE439.995v01-00

ET

Muudatusettepanek 217
Sirpa Pietikäinen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 24 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui otsus loa andmise, läbivaatamise või 
ajakohastamise kohta on tehtud, teeb pädev 
asutus üldsusele kättesaadavaks, sealhulgas 
punktide a ja b osas internetis, järgmise 
teabe:

2. Kui otsus loa andmise, läbivaatamise või 
ajakohastamise kohta on tehtud, teeb pädev 
asutus üldsusele kättesaadavaks, sealhulgas 
punktide a–f ja lõike 3 osas internetis, 
järgmise teabe:

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse Århusi konventsioonist tulenevaid kohustusi ja Euroopa Parlamendi 
seisukohta läbipaistvuse suurendamise kohta, ei tohiks internetis kättesaadavaks tehtavat 
teavet piiritleda punktides a ja b nimetatuga. Kodanike jaoks on dokumentidele juurdepääs 
interneti teel ülimalt oluline, kuna neil puudub tavapäraselt lihtne juurdepääs kohalikele 
registritele ja dokumentidega tutvumise aeg on õigusaktidega piiratud. Samamoodi piiraks 
interneti teel dokumentidele juurdepääsu puudumine tavapärasel tööajal töötavate kodanike 
võimalust tutvuda avalike registritega, mille lahtiolekuajad on tavapäraselt piiritletud sama 
ajaga.

Muudatusettepanek 218
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 24 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Kui otsus loa andmise, läbivaatamise või 
ajakohastamise kohta on tehtud, teeb pädev 
asutus üldsusele kättesaadavaks, sealhulgas 
punktide a ja b osas internetis, järgmise 
teabe:

2. Kui otsus loa andmise, läbivaatamise või 
ajakohastamise kohta on tehtud, teeb pädev 
asutus üldsusele kättesaadavaks, sealhulgas 
punktide a, b ja f osas internetis, järgmise 
teabe:

Or. en

(Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepaneku 54 osaline uuesti esitamine.) 
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Selgitus

Muudatusettepanek 219
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 28 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

Käesolevat peatükki kohaldatakse 
energiatootmiseks ette nähtud ja suurema 
kui 50 MW summaarse tegeliku
soojusvõimsusega põletusseadmete suhtes, 
olenemata kasutatud kütuse liigist.

Or. it

Selgitus

Kõnealuste sätete reguleerimisalast tuleks välja jätta tervishoiusasutused ja eriolukorras 
kasutatavad seadeldised, millel on tavapäraselt varuvõimsus, mis on tegelikult kasutatavast 
võimsusest 30–50% suurem.

Muudatusettepanek 220
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 28 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Taastatakse komisjoni esildatud 20 MW künnisväärtus. Vastuvõtmise korral tuleks käesolevat 
muudatusettepanekut kohaldada kogu teksti suhtes. Vastavalt komisjoni mõjuhinnangule 
hõlmataks võimsuse künnisväärtuse alandamisega 20 MW-le kõige olulisemad heited ja selle 
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abil saavutataks peamiste saasteainete kulutõhus vähendamine. Kaasnev hinnanguline kasu 
tervisele jääks vahemikku 1 kuni 2,6 miljardit eurot (hõlmamata keskkonnaalast kasu).

Muudatusettepanek 221
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 30 – lõige 2 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kõik selliste käitiste load, mis sisaldavad 
põletusseadmeid, millele on tehtud 
direktiivi 2001/80/EÜ artikli 4 lõikes 4 
osutatud erand ja mida käitatakse pärast 
1. jaanuari 2016, sisaldavad tingimusi, 
millega tagatakse, et nimetatud 
põletusseadmete õhkuheide ei ületa V lisa 
2. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Kõik selliste käitiste load, mis sisaldavad 
põletusseadmeid, millele on tehtud 
direktiivi 2001/80/EÜ artikli 4 lõikes 4 
osutatud erand ja mida käitatakse pärast 1. 
jaanuari 2016, sisaldavad tingimusi, 
millega tagatakse, et nimetatud 
põletusseadmete õhkuheide ei ületa V lisa 
1. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Or. it

Selgitus

Arvestades, et tegemist on olemasolevate seadmetega, on kohaldatavateks heite 
piirväärtusteks olemasolevate seadmete heite piirväärtused (V lisa 1. osa), mitte uute 
seadmete heite piirväärtused (V lisa 2. osa).

Muudatusettepanek 222
Inés Ayala Sender

Nõukogu seisukoht
Artikkel 30 – lõige 2 – lõigud 1 a kuni 1 c (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Liikmesriikide õiguspäraselt direktiivi 
2001/80/EÜ artikli 4 lõike 6 kohaselt 
koostatud siseriiklike heitkoguste 
kavadega hõlmatud põletusseadmete 
puhul võib alates 2016. aastast jätkata 
kõnealuse kava kohaldamist, et 
vähendada kõnealuste seadmete aastaste 
heitkoguste tasemeid, mis tuleb saavutada 
V lisa 1. osas sätestatud heitkoguste 
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piirväärtuste kohaldamise abil.
Kõnealuse kavaga hõlmatud 
põletusseadmed võib vabastada V lisa 1. 
osas nimetatud heite piirväärtustele 
vastavuse nõudest või vajadusel artiklis 31 
nimetatud väävliärastuse astmele 
vastavuse nõudest.
Põletusseadme loas tuleb vähemalt 
säilitada eelkõige direktiivide 2001/80/EÜ 
ja 2008/1/EÜ nõuete kohaselt kindlaks 
määratud vääveldioksiidi, 
lämmastikoksiidide ja tolmu heite 
piirväärtused, mida kohaldatakse alates 
31. detsembrist 2015.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 30 – lõige 7

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

7. Kui põletusseadet laiendatakse, 
kohaldatakse laiendusega muudetava 
seadmeosa suhtes V lisa 2. osas sätestatud 
heite piirväärtusi ning määratakse need 
kindlaks kogu põletusseadme summaarse 
nimisoojusvõimsuse suhtes. Põletusseadme 
sellise muutmise korral, mis võib tekitada 
tagajärgi keskkonnale ja mis mõjutab 
rohkem kui 50 MW nimisoojusvõimsusega 
seadme osa, kohaldatakse nimetatud 
muudetud seadme osa suhtes V lisa 2. osas 
sätestatud heite piirväärtusi kogu 
põletusseadme summaarse 
nimisoojusvõimsuse kohta.

7. Kui põletusseadet laiendatakse, 
kohaldatakse laiendusega muudetava 
seadmeosa suhtes V lisa 2. osas sätestatud 
heite piirväärtusi ning määratakse need 
kindlaks kogu põletusseadme summaarse 
nimisoojusvõimsuse suhtes. Põletusseadme 
sellise muutmise korral, mis võib tekitada 
tagajärgi keskkonnale ja mis mõjutab 
rohkem kui 20 MW nimisoojusvõimsusega 
seadme osa, kohaldatakse nimetatud 
muudetud seadme osa suhtes V lisa 2. osas 
sätestatud heite piirväärtusi kogu 
põletusseadme summaarse 
nimisoojusvõimsuse kohta.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 57 uuesti esitamine. Kõnealused seadmed on suured 
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heitkoguste põhjustajad ja seetõttu tuleks need vastavalt komisjoni algsele ettepanekule 
kaasata reguleerimisalasse. Et tagada ka kooskõla ELi heitkogustega kauplemise süsteemi 
käsitleva direktiivi reguleerimisalaga, tuleb künnisväärtuseks seada 20 MW.

Muudatusettepanek 224
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 30 – lõige 7

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

7. Kui põletusseadet laiendatakse, 
kohaldatakse laiendusega muudetava 
seadmeosa suhtes V lisa 2. osas sätestatud 
heite piirväärtusi ning määratakse need 
kindlaks kogu põletusseadme summaarse 
nimisoojusvõimsuse suhtes. Põletusseadme 
sellise muutmise korral, mis võib tekitada 
tagajärgi keskkonnale ja mis mõjutab 
rohkem kui 50 MW nimisoojusvõimsusega
seadme osa, kohaldatakse nimetatud 
muudetud seadme osa suhtes V lisa 2. osas 
sätestatud heite piirväärtusi kogu 
põletusseadme summaarse 
nimisoojusvõimsuse kohta.

7. Kui põletusseadet laiendatakse, 
kohaldatakse laiendusega muudetava 
seadmeosa suhtes V lisa 2. osas sätestatud 
heite piirväärtusi ning määratakse need 
kindlaks kogu põletusseadme summaarse 
nimisoojusvõimsuse suhtes. Põletusseadme 
sellise muutmise korral, mis võib tekitada 
tagajärgi keskkonnale ja mis mõjutab 
rohkem kui 50 MW tegeliku
soojusvõimsusega seadme osa, 
kohaldatakse nimetatud muudetud seadme 
osa suhtes V lisa 2. osas sätestatud heite 
piirväärtusi kogu põletusseadme 
summaarse nimisoojusvõimsuse kohta.

Or. it

Selgitus

Kõnealuste sätete reguleerimisalast tuleks välja jätta tervishoiusasutused ja eriolukorras 
kasutatavad seadeldised, millel on tavapäraselt varuvõimsus, mis on tegelikult kasutatavast 
võimsusest 30–50% suurem.

Muudatusettepanek 225
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
Artikkel 30 – lõige 8 – punkt a

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) diiselmootorid; a) diiselmootorid ja gaasimootorid;
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Or. en

Selgitus

Stationary engines are currently not covered by the LCPD. In many member states, stationary 
engines are already regulated under national jurisdiction. The current BREF for large 
combustion plants does not cover stationary engines. The ELVs for gas engines proposed in 
Annex Vpart 1 and part 2 are too ambitious and cannot be complied with unless secondary 
reduction measures are applied that would cause disproportionately high costs compared to 
the environmental benefits. For these combustion plants, on the basis of the best available 
techniques, the Commission shall review the need to establish Community-wide emission limit 
values and to amend the emission limit values set out in Annex V (see subparagraph Nr. 9 of 
Article 30).

Muudatusettepanek 226
Theodoros Skylakakis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 30 – lõige 8 – punkt a

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) diiselmootorid; a) diiselmootorid äärepoolseimatel aladel 
ja saartel, mis ei ole jaotusvõrku 
ühendatud;

Or. en

Selgitus

Eelkõige niisugustes elektriliselt eraldatud süsteemides nagu jaotusvõrku ühendamata saartel 
on vedelkütustel töötavate sisepõlemismootorite (diiselmootorite) töötamise iseärasused 
laialdaselt tunnustatud.

Muudatusettepanek 227
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 30 – lõige 9

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

9. Järgnevalt nimetatud põletusseadmete 
suhtes vaatab komisjon parima võimaliku
tehnika alusel läbi vajaduse kehtestada 

välja jäetud
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kogu liitu hõlmavad heite piirväärtused 
ning muuta V lisas sätestatud heite 
piirväärtusi:
a) lõikes 8 osutatud põletusseadmed;
b) selliste rafineerimistehaste 

põletusseadmed, kus omatarbeks 
põletatakse nafta rafineerimisel 
tekkivaid destilleerimis- või 
ümbertöötlemisjääke, kas üksinda või 
koos teiste kütustega, võttes arvesse 
rafineerimistehaste energiasüsteemide 
iseärasusi;

c)  põletusseadmed, kus põletatakse muid 
gaase kui maagaas;

d)  keemiatööstusettevõttes asuvad 
põletusseadmed, kus vedelaid 
tootmisjääke kasutatakse omatarbeks 
mittekaubandusliku kütusena.

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 
2013 nimetatud läbivaatamise tulemused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule, 
vajadusel koos õigusakti ettepanekuga.

Or. en

Selgitus

Jäetakse välja nõukogu lisatud läbivaatamine. Ei ole asjakohane näha ette 
rafineerimistehaste või keemiatööstuse väljajätmine III peatüki kohaste piirväärtuste 
kohaldamisalast.

Muudatusettepanek 228
Inés Ayala Sender

Nõukogu seisukoht
Artikkel 30 – lõige 9 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

9. Järgnevalt nimetatud põletusseadmete 
suhtes vaatab komisjon parima võimaliku 
tehnika alusel läbi vajaduse kehtestada 
kogu liitu hõlmavad heite piirväärtused 

9. Järgnevalt nimetatud põletusseadmete 
suhtes vaatab komisjon igale sektorile 
omase parima võimaliku tehnika alusel läbi 
vajaduse kehtestada kogu liitu hõlmavad 
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ning muuta V lisas sätestatud heite 
piirväärtusi:

heite piirväärtused ning muuta V lisas 
sätestatud heite piirväärtusi:

Or. en

Muudatusettepanek 229
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 30 – lõige 9 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

9. Järgnevalt nimetatud põletusseadmete 
suhtes vaatab komisjon parima võimaliku 
tehnika alusel läbi vajaduse kehtestada 
kogu liitu hõlmavad heite piirväärtused 
ning muuta V lisas sätestatud heite 
piirväärtusi:

9. Järgnevalt nimetatud põletusseadmete 
suhtes võib komisjon parima võimaliku 
tehnika alusel vaadata läbi vajaduse 
kehtestada kogu liitu hõlmavad heite 
piirväärtused ning muuta V lisas sätestatud 
heite piirväärtusi, et vajaduse korral viia 
need kooskõlla parima võimaliku 
tehnikaga seotud heite tasemega:

Or. en

Selgitus

Nõukogu lisatud uue läbivaatamist käsitleva artikli muudatusettepanek.
Ei ole vastuvõetav, et nafta- ja keemiatööstus võidakse III peatüki kohaste siduvate heite 
piirväärtuste kohaldamisalast välja jätta. Kui heite piirväärtusi kohandatakse kõnealuse 
sektori tarbeks, tuleb tagada, et see toimuks vastavalt parimale võimalikule tehnikale.

Muudatusettepanek 230
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 30 – lõige 9 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 
2013 nimetatud läbivaatamise tulemused 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule, 
vajadusel koos õigusakti ettepanekuga.

Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 
2013 nimetatud võimaliku läbivaatamise 
tulemused Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, vajadusel koos õigusakti 
ettepanekuga.
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Or. en

Selgitus

Nõukogu lisatud uue läbivaatamist käsitleva artikli muudatusettepanek. Ei ole vastuvõetav, et 
nafta- ja keemiatööstus võidakse III peatüki kohaste siduvate heite piirväärtuste 
kohaldamisalast välja jätta. Kui heite piirväärtusi kohandatakse kõnealuse sektori tarbeks, 
tuleb tagada, et see toimuks vastavalt parimale võimalikule tehnikale.

Muudatusettepanek 231
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 30 – lõige 9 – lõik 2 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Selliste käitise puhul kohaldatakse 
direktiivis 2001/80/EÜ sätestatud heite 
piirväärtusi kuni PVT-viitedokumentide 
läbivaatamiseni vastavalt käesolevale 
direktiivile.

Or. it

Selgitus

Direktiivis 2001/80/EÜ sätestatud heite piirväärtustele osutatakse ümbersõnastamise 
ettepaneku mitmes osas. Õigusliku selguse huvides tuleb ühise seisukoha eesmärk täpselt 
sõnastada.

Muudatusettepanek 232
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 31

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kohalikku tahkekütust põletavatele 
põletusseadmetele, mis ei vasta artikli 30 
lõigetes 2 ja 3 osutatud vääveldioksiidi 
heite piirväärtustele nimetatud kütuse 
omaduste tõttu, võivad liikmesriigid selle 
asemel kohaldada V lisa 5. osas sätestatud 

välja jäetud
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väävliärastuse miinimumastmeid vastavalt 
nimetatud lisa 6. osas sätestatud nõuetele 
vastavuse eeskirjadega.

Or. en

Selgitus

Muudab nõukogu poolt lisatud uut artiklit.

Muudatusettepanek 233
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 31

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kohalikku tahkekütust põletavatele 
põletusseadmetele, mis ei vasta artikli 30 
lõigetes 2 ja 3 osutatud vääveldioksiidi 
heite piirväärtustele nimetatud kütuse 
omaduste tõttu, võivad liikmesriigid selle 
asemel kohaldada V lisa 5. osas sätestatud 
väävliärastuse miinimumastmeid vastavalt 
nimetatud lisa 6. osas sätestatud nõuetele 
vastavuse eeskirjadega.

Kohalikku tahkekütust põletavatele 
põletusseadmetele, mis ei vasta artikli 30 
lõigetes 2 ja 3 osutatud vääveldioksiidi 
heite piirväärtustele nimetatud kütuse 
omaduste tõttu, võivad liikmesriigid selle 
asemel mitte kauem kui 31. detsembrini 
2017 kohaldada V lisa 5. osas sätestatud 
väävliärastuse miinimumastmeid vastavalt 
nimetatud lisa 6. osas sätestatud nõuetele 
vastavuse eeskirjadega ning artikli 72 lõike 
4 punktis a osutatud andmetele, mille on 
eelnevalt heaks kiitnud pädev asutus.

Komisjon annab 31. detsembriks 2013 
hinnangu, kas lubada suurendada V lisa 
5. osas toodud minimaalseid 
väävliärastuse astmeid, võttes eelkõige 
arvesse parimat võimalikku tehnikat ja 
SO2 heitkoguste vähendamisest saadavat 
kasu.  

Or. en

Selgitus

Muudatus nõukogu lisatud uute erandite kohta.
Liikmesriigid, kellel on seadmeid, mille puhul kasutatakse väävliärastuse eriastmeid, peavad 
esitama tehnilise põhjenduse, miks nad ei saa järgida tavalisi heite piirväärtusi.
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Muudatusettepanek 234
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Nõukogu seisukoht
Artikkel 32

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 32 Artikkel välja jäetud

Or. en

Selgitus

Siseriikliku üleminekukava rakendamine tooks kaasa heitkoguste suurenemise. See säte võib 
moonutada ELis konkurentsi, sest mõnedesse põletusseadmetesse on juba tehtud 
investeeringuid, et järgida asjakohaseid heite piirväärtusi, ning ka seepärast, et siseriiklikku 
üleminekukava ei rakenda kõik liikmesriigid. 

Muudatusettepanek 235
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Ajavahemikul 1. jaanuarist 2016 kuni 
31. detsembrini 2020 võivad liikmesriigid 
koostada ja rakendada siseriiklikku 
üleminekukava, mis hõlmab 
põletusseadmed, millele on esimene luba 
antud enne 27. novembrit 2002 või mille 
käitajad olid enne seda kuupäeva esitatud 
täieliku loataotluse, tingimusel et rajatis 
võeti kasutusele hiljemalt 27. novembril 
2003. Iga nimetatud kavaga hõlmatud 
põletusseadme suhtes käsitletakse kavas 
järgnevate saasteainete heidet: 
lämmastikoksiidid, vääveldioksiid ja tolm. 
Gaasiturbiinide osas hõlmatakse kavaga 
vaid lämmastikoksiidide heiteid.

1. Ajavahemikul 1. jaanuarist 2016 kuni 
31. detsembrini 2023 võivad liikmesriigid 
koostada ja rakendada siseriiklikku 
üleminekukava, mis hõlmab 
põletusseadmed, millele on esimene luba 
antud enne 27. novembrit 2002 või mille 
käitajad olid enne seda kuupäeva esitatud 
täieliku loataotluse, tingimusel et rajatis 
võeti kasutusele hiljemalt 27. novembril 
2003. Iga nimetatud kavaga hõlmatud 
põletusseadme suhtes käsitletakse kavas 
järgnevate saasteainete heidet: 
lämmastikoksiidid, vääveldioksiid ja tolm. 
Gaasiturbiinide osas hõlmatakse kavaga 
vaid lämmastikoksiidide heiteid.

Or. it
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Selgitus

Sujuva ülemineku tagamiseks oleks parem, kui siseriiklikud üleminekukavad lõpeksid 2023. 
aastal.

Muudatusettepanek 236
Theodoros Skylakakis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 32 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Ajavahemikul 1. jaanuarist 2016 kuni 
31. detsembrini 2020 võivad liikmesriigid 
koostada ja rakendada siseriiklikku 
üleminekukava, mis hõlmab 
põletusseadmed, millele on esimene luba 
antud enne 27. novembrit 2002 või mille 
käitajad olid enne seda kuupäeva esitatud 
täieliku loataotluse, tingimusel et rajatis 
võeti kasutusele hiljemalt 27. novembril 
2003. Iga nimetatud kavaga hõlmatud 
põletusseadme suhtes käsitletakse kavas 
järgnevate saasteainete heidet: 
lämmastikoksiidid, vääveldioksiid ja tolm. 
Gaasiturbiinide osas hõlmatakse kavaga 
vaid lämmastikoksiidide heiteid.

1. Ajavahemikul 1. jaanuarist 2016 kuni 
31. detsembrini 2022 võivad liikmesriigid 
koostada ja rakendada siseriiklikku 
üleminekukava, mis hõlmab 
põletusseadmed, millele on esimene luba 
antud enne 27. novembrit 2002 või mille 
käitajad olid enne seda kuupäeva esitatud 
täieliku loataotluse, tingimusel et rajatis 
võeti kasutusele hiljemalt 27. novembril 
2003. Iga nimetatud kavaga hõlmatud 
põletusseadme suhtes käsitletakse kavas 
järgnevate saasteainete heidet: 
lämmastikoksiidid, vääveldioksiid ja tolm. 
Gaasiturbiinide osas hõlmatakse kavaga 
vaid lämmastikoksiidide heiteid.

Or. en

Selgitus

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons.Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant 
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons
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Muudatusettepanek 237
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Ajavahemikul 1. jaanuarist 2016 kuni 
31. detsembrini 2020 võivad liikmesriigid 
koostada ja rakendada siseriiklikku 
üleminekukava, mis hõlmab 
põletusseadmed, millele on esimene luba 
antud enne 27. novembrit 2002 või mille 
käitajad olid enne seda kuupäeva esitatud 
täieliku loataotluse, tingimusel et rajatis 
võeti kasutusele hiljemalt 27. novembril 
2003. Iga nimetatud kavaga hõlmatud 
põletusseadme suhtes käsitletakse kavas 
järgnevate saasteainete heidet: 
lämmastikoksiidid, vääveldioksiid ja tolm. 
Gaasiturbiinide osas hõlmatakse kavaga 
vaid lämmastikoksiidide heiteid.

1. Ajavahemikul 1. jaanuarist 2016 kuni 
31. detsembrini 2018 võivad liikmesriigid 
koostada ja rakendada siseriiklikku 
üleminekukava, mis hõlmab 
põletusseadmed, millele on esimene luba 
antud enne 27. novembrit 2002 või mille 
käitajad olid enne seda kuupäeva esitatud 
täieliku loataotluse, tingimusel et rajatis 
võeti kasutusele hiljemalt 27. novembril 
2003. Iga nimetatud kavaga hõlmatud 
põletusseadme suhtes käsitletakse kavas 
järgnevate saasteainete heidet: 
lämmastikoksiidid, vääveldioksiid ja tolm. 
Gaasiturbiinide osas hõlmatakse kavaga 
vaid lämmastikoksiidide heiteid.

Or. en

Selgitus

Seisukohas ettenähtud siseriiklike üleminekukavade rakendamise periood on liiga pikk ja 
takistaks õhusaaste temaatilises strateegias sätestatud õhukvaliteedi eesmärkide saavutamist 
liidus. Muudatus on vastuvõetav, sest see säte ei sisaldunud komisjoni ettepanekus.

Muudatusettepanek 238
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Ajavahemikul 1. jaanuarist 2016 kuni 
31. detsembrini 2020 võivad liikmesriigid 
koostada ja rakendada siseriiklikku 
üleminekukava, mis hõlmab 
põletusseadmed, millele on esimene luba 
antud enne 27. novembrit 2002 või mille 

1. Ajavahemikul 1. jaanuarist 2016 kuni 
31. detsembrini 2020 võivad liikmesriigid 
koostada ja rakendada siseriiklikku 
üleminekukava, mis hõlmab 
põletusseadmed, millele on esimene luba 
antud enne 27. novembrit 2002 või mille 
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käitajad olid enne seda kuupäeva esitatud 
täieliku loataotluse, tingimusel et rajatis 
võeti kasutusele hiljemalt 27. novembril 
2003. Iga nimetatud kavaga hõlmatud 
põletusseadme suhtes käsitletakse kavas 
järgnevate saasteainete heidet: 
lämmastikoksiidid, vääveldioksiid ja tolm. 
Gaasiturbiinide osas hõlmatakse kavaga 
vaid lämmastikoksiidide heiteid.

käitajad olid enne seda kuupäeva esitatud 
täieliku loataotluse, tingimusel et rajatis 
võeti kasutusele hiljemalt 27. novembril 
2003. Iga nimetatud kavaga hõlmatud 
põletusseadme suhtes käsitletakse kavas 
järgnevate saasteainete heidet: 
lämmastikoksiidid, vääveldioksiid * ja 
tolm. Gaasiturbiinide ja gaasimootorite
osas hõlmatakse kavaga vaid 
lämmastikoksiidide ja süsinikmonooksiidi
heiteid.

Or. en

Selgitus

Siseriiklikesse üleminekukavadesse tuleks lisada süsinikmonooksiid, kui direktiivis 
sätestatakse gaasipõletusseadmete süsinikoksiidi heite piirväärtused. Suurte põletusseadmete 
direktiiv ei hõlmanud gaasimootoreid. Kui gaasimootorid jäävad uue direktiivi 
rakendusalasse, siis peaks olema võimalik lisada sellised põletusseadmed siseriiklikesse 
üleminekukavadesse. 

Muudatusettepanek 239
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2016. aasta ülemmäär arvutatakse direktiivi 
2001/80/EÜ III kuni VII lisas sätestatud 
asjakohaste heite piirväärtuste alusel või 
vajaduse korral direktiivi 2001/80/EÜ III 
lisas sätestatud väävliärastuse astmete 
alusel. Gaasiturbiinide suhtes kasutatakse 
direktiivi 2001/80/EÜ VI lisa B osas 
sellistele põletusseadmetele sätestatud 
lämmastikoksiidide heite piirväärtuseid. 
Gaasiturbiinide suhtes kasutatakse 
direktiivi 2001/80/EÜ VI lisa B osas 
sellistele põletusseadmetele sätestatud 
lämmastikoksiidide heite piirväärtuseid.
2019. ja 2020. aasta ülemmäärad 
arvutatakse käesoleva direktiivi V lisa 1. 
osas sätestatud asjakohaste heite 

2016. aasta ülemmäär arvutatakse direktiivi 
2001/80/EÜ III kuni VII lisas sätestatud 
asjakohaste heite piirväärtuste alusel või 
vajaduse korral direktiivi 2001/80/EÜ III 
lisas sätestatud väävliärastuse astmete 
alusel. Gaasiturbiinide suhtes kasutatakse 
direktiivi 2001/80/EÜ VI lisa B osas 
sellistele põletusseadmetele sätestatud 
lämmastikoksiidide heite piirväärtuseid. 
Gaasiturbiinide suhtes kasutatakse 
direktiivi 2001/80/EÜ VI lisa B osas 
sellistele põletusseadmetele sätestatud 
lämmastikoksiidide heite piirväärtuseid.
2022. ja 2023. aasta ülemmäärad 
arvutatakse käesoleva direktiivi V lisa 1. 
osas sätestatud asjakohaste heite 
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piirväärtuste alusel või vajadusel käesoleva 
direktiivi V lisa 5. osas sätestatud 
asjakohaste väävliärastuse astmete alusel.
2017. ja 2018. aasta ülemastmed 
määratakse 2016. ja 2019. aasta vahelise 
ülemastmete lineaarse vähenemisega.

piirväärtuste alusel või vajadusel käesoleva 
direktiivi V lisa 5. osas sätestatud 
asjakohaste väävliärastuse astmete alusel. 
Ülemastmed aastateks 2017–2021
määratakse 2016. ja 2022. aasta vahelise 
ülemastmete lineaarse vähenemisega.

Or. xm

Selgitus

Sujuva ülemineku tagamiseks oleks parem, kui siseriiklikud üleminekukavad lõpeksid 2023. 
aastal.

Muudatusettepanek 240
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2016. aasta ülemmäär arvutatakse direktiivi 
2001/80/EÜ III kuni VII lisas sätestatud 
asjakohaste heite piirväärtuste alusel või 
vajaduse korral direktiivi 2001/80/EÜ III 
lisas sätestatud väävliärastuse astmete 
alusel. Gaasiturbiinide suhtes kasutatakse 
direktiivi 2001/80/EÜ VI lisa B osas 
sellistele põletusseadmetele sätestatud 
lämmastikoksiidide heite piirväärtuseid. 
2019. ja 2020. aasta ülemmäärad 
arvutatakse käesoleva direktiivi V lisa 1. 
osas sätestatud asjakohaste heite 
piirväärtuste alusel või vajadusel käesoleva 
direktiivi V lisa 5. osas sätestatud 
asjakohaste väävliärastuse astmete alusel. 
2017. ja 2018. aasta ülemastmed 
määratakse 2016. ja 2019. aasta vahelise 
ülemastmete lineaarse vähenemisega.

2016. aasta ülemmäär arvutatakse direktiivi 
2001/80/EÜ III kuni VII lisas sätestatud 
asjakohaste heite piirväärtuste alusel või 
vajaduse korral direktiivi 2001/80/EÜ III 
lisas sätestatud väävliärastuse astmete 
alusel. Gaasiturbiinide ja gaasimootorite
suhtes kasutatakse direktiivi 2001/80/EÜ 
VI lisa B osas sellistele põletusseadmetele 
sätestatud lämmastikoksiidide ja
süsinikmonooksiidi heite piirväärtuseid. 
2019. ja 2020. aasta ülemmäärad 
arvutatakse käesoleva direktiivi V lisa 1. 
osas sätestatud asjakohaste heite 
piirväärtuste alusel või vajadusel käesoleva 
direktiivi V lisa 5. osas sätestatud 
asjakohaste väävliärastuse astmete alusel. 
2017. ja 2018. aasta ülemastmed 
määratakse 2016. ja 2019. aasta vahelise 
ülemastmete lineaarse vähenemisega.

Or. en

Selgitus

Siseriiklikesse üleminekukavadesse tuleks lisada süsinikmonooksiid, kui direktiivis 
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sätestatakse gaasipõletusseadmete süsinikoksiidi heite piirväärtused. Suurte põletusseadmete 
direktiiv ei hõlmanud gaasimootoreid. Kui gaasimootorid jäävad uue direktiivi 
rakendusalasse, siis peaks olema võimalik lisada sellised põletusseadmed siseriiklikesse 
üleminekukavadesse. 

Muudatusettepanek 241
Theodoros Skylakakis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2016. aasta ülemmäär arvutatakse direktiivi 
2001/80/EÜ III kuni VII lisas sätestatud 
asjakohaste heite piirväärtuste alusel või 
vajaduse korral direktiivi 2001/80/EÜ III 
lisas sätestatud väävliärastuse astmete 
alusel. Gaasiturbiinide suhtes kasutatakse 
direktiivi 2001/80/EÜ VI lisa B osas 
sellistele põletusseadmetele sätestatud 
lämmastikoksiidide heite piirväärtuseid.
2019. ja 2020. aasta ülemmäärad 
arvutatakse käesoleva direktiivi V lisa 1. 
osas sätestatud asjakohaste heite 
piirväärtuste alusel või vajadusel käesoleva 
direktiivi V lisa 5. osas sätestatud 
asjakohaste väävliärastuse astmete alusel.
2017. ja 2018. aasta ülemastmed 
määratakse 2016. ja 2019. aasta vahelise 
ülemastmete lineaarse vähenemisega. Kui 
siseriikliku üleminekukavaga hõlmatud 
seade kas suletakse või see ei kuulu enam 
III peatüki reguleerimisalasse, ei tohi see 
kaasa tuua kavaga hõlmatud teiste 
seadmete aastase heitkoguse suurenemist.

2016. aasta ülemmäär arvutatakse direktiivi 
2001/80/EÜ III kuni VII lisas sätestatud 
asjakohaste heite piirväärtuste alusel või 
vajaduse korral direktiivi 2001/80/EÜ III 
lisas sätestatud väävliärastuse astmete 
alusel. Gaasiturbiinide suhtes kasutatakse 
direktiivi 2001/80/EÜ VI lisa B osas 
sellistele põletusseadmetele sätestatud 
lämmastikoksiidide heite piirväärtuseid.
2022. aasta ülemmäärad arvutatakse 
käesoleva direktiivi V lisa 1. osas 
sätestatud asjakohaste heite piirväärtuste 
alusel või vajadusel käesoleva direktiivi V 
lisa 5. osas sätestatud asjakohaste 
väävliärastuse astmete alusel. Ülemastmed
aastateks 2017–2021 määratakse 2016. ja
2022. aasta vahelise ülemastmete lineaarse 
vähenemisega. Kui siseriikliku 
üleminekukavaga hõlmatud seade kas 
suletakse või see ei kuulu enam III peatüki 
reguleerimisalasse, ei tohi see kaasa tuua 
kavaga hõlmatud teiste seadmete aastase 
heitkoguse suurenemist.

Or. en

Selgitus

The implementation of a Transitional National Emission Reduction Plan (TNERP) is a vital 
alternative to compliance with Emission Limit Values or to opting-out of plants for the critical 
time period until 2022 for security of supply reasons.Furthermore, the validity of the TNERP 
should be expanded to 2022, so that in one hand the already implemented and recently 
completed environmental investments for compliance with Directive 2001/80/EC to be 
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recovered and, on the other hand, sufficient time to be given for the new investments for 
retrofitting pollution control equipment required for plants, which will not be opted-out, to be 
realized. Such investments require certain years to be completed, as well as substantial plant
outage time to connect with the equipment, therefore, they cannot be carried out 
simultaneously for more than one plants, for security of supply reasons.

Muudatusettepanek 242
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 32 – lõige 3 – lõik 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2016. aasta ülemmäär arvutatakse direktiivi 
2001/80/EÜ III kuni VII lisas sätestatud 
asjakohaste heite piirväärtuste alusel või 
vajaduse korral direktiivi 2001/80/EÜ III 
lisas sätestatud väävliärastuse astmete 
alusel. Gaasiturbiinide suhtes kasutatakse 
direktiivi 2001/80/EÜ VI lisa B osas 
sellistele põletusseadmetele sätestatud 
lämmastikoksiidide heite piirväärtuseid.
2019. ja 2020. aasta ülemmäärad 
arvutatakse käesoleva direktiivi V lisa 1. 
osas sätestatud asjakohaste heite 
piirväärtuste alusel või vajadusel 
käesoleva direktiivi V lisa 5. osas 
sätestatud asjakohaste väävliärastuse 
astmete alusel. 2017. ja 2018. aasta 
ülemastmed määratakse 2016. ja 2019. 
aasta vahelise ülemastmete lineaarse 
vähenemisega.

2016. aasta ülemmäär arvutatakse direktiivi 
2001/80/EÜ III kuni VII lisas sätestatud 
asjakohaste heite piirväärtuste alusel või 
vajaduse korral direktiivi 2001/80/EÜ III 
lisas sätestatud väävliärastuse astmete 
alusel. Gaasiturbiinide suhtes kasutatakse 
direktiivi 2001/80/EÜ VI lisa B osas 
sellistele põletusseadmetele sätestatud 
lämmastikoksiidide heite piirväärtuseid. 
2017. ja 2018. aasta ülemastmed 
määratakse 2016. ja 2018. aasta vahelise 
ülemastmete lineaarse vähenemisega.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust muudatusettepaneku kohta, mis puudutab seisukoha artikli 32 lõiget 1.



PE439.995v01-00 50/78 AM\810289ET.doc

ET

Muudatusettepanek 243
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 32 – lõige 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Siseriiklik üleminekukava sisaldab ka 
seire ja aruandlusega seonduvaid sätteid, 
mis on kooskõlas artikli 41 punkti b 
kohaselt kehtestatud rakenduseeskirjadega, 
ning kõikidele põletusseadmetele ette 
nähtud meetmeid eesmärgiga tagada 
õigeaegselt vastavus alates 1. jaanuarist
2021 kohaldatavatele heite piirväärtustele.

4. Siseriiklik üleminekukava sisaldab ka 
seire ja aruandlusega seonduvaid sätteid, 
mis on kooskõlas artikli 41 punkti b 
kohaselt kehtestatud rakenduseeskirjadega, 
ning kõikidele põletusseadmetele ette 
nähtud meetmeid eesmärgiga tagada 
õigeaegselt vastavus alates 1. jaanuarist
2024 kohaldatavatele heite piirväärtustele.

Or. it

Selgitus

Sujuva ülemineku tagamiseks oleks parem, kui siseriiklikud üleminekukavad lõpeksid 2023. 
aastal.

Muudatusettepanek 244
Jutta Haug

Nõukogu seisukoht
Artikkel 32 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Pädev asutus võib lubada aastas rohkem 
tunde, kui on sätestatud V lisa 1., 2., 4. ja 
6. osas, põletusseadmetele, millele oli 
antud luba enne 27. novembrit 2002 või 
mille käitaja oli esitanud täieliku 
loataotluse enne nimetatud kuupäeva, 
tingimusel et käitis võeti kasutusele 
hiljemalt 27. novembril 2003, ning 
tingimusel et kohaldatakse rangemat heite 
piirväärtust, mis tagab asjaomase 
saastaine osas aastapõhiselt võrdväärse 
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keskkonnakaitse taseme.

Or. en

Selgitus

Erand on mõeldud nendele käitajatele, kes paigaldasid saastetõrjeseadmed varakult ning 
keda ei tohiks tagantjärele karistada investeeringute pärast, mis juba vastavad rangematele 
heite piirväärtustele. Sellele erandile vastavatel käitistel tuleks lubada töötada aastas rohkem 
tunde, kui saavutatakse sama keskkonnakaitse tase. See erand on kooskõlas V lisa 1. osa 
punktidega 2, 4 ja 6 ning Euroopa Parlamendi esimese lugemise ja selle seisukohaga. 

Muudatusettepanek 245
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
Artikkel 32 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Pädev asutus võib lubada aastas rohkem 
tunde, kui on sätestatud V lisa 1. ja 2. 
osas, tahkeid kütuseid kasutavatele 
põletusseadmetele, millele oli antud luba 
enne 27. novembrit 2002 või mille käitaja 
oli esitanud täieliku loataotluse enne 
nimetatud kuupäeva, tingimusel et käitis 
võeti kasutusele hiljemalt 27. novembril 
2003, ning tingimusel, et käitises olid 
kooskõlas direktiividega 2001/80/EÜ ja 
2008/1/EÜ enne…* sisse seatud või 
tagantjärele paigaldatud tehnilised 
vahendid SO2 heite vähendamiseks. 
Sellised põletusseadmed ei pea järgima V 
lisa 1. ja 2. osas osutatud SO2 heite 
piirväärtusi. Kinni tuleb pidada 
asjaomaste põletusseadmete lubades 
nimetatud ja direktiivide 2001/80/EÜ ja 
2008/1/EÜ nõuetele vastavatest heite 
piirväärtustest, kuid need ei tohi ületada 
400 mg/Nm3.
 _________

*ELT: käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.



PE439.995v01-00 52/78 AM\810289ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Tahketel kütustel töötavatele olemasolevatele käitistele tuleks erandid kehtestada nii, et 
käitajaid, kes on vastavalt suurte põletusseadmete direktiivile õigeaegselt sisse seadnud või 
tagantjärele paigaldanud saastetõrjeseadmed, ei karistata selliste varajaste meetmete 
kasutuselevõtu eest tagasiulatuvalt. Sellised käitised peavad siiski saavutama vähemalt suurte 
põletusseadmete direktiivis (III lisa A osa) sätestatud rangeima heite piirväärtuse, mida 
kohaldatakse vastavalt direktiivi 2001/80/EÜ artikli 4 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 3 uute ja 
olemasolevate seadmete suhtes (vastab 400 mg/Nm3-le).

Muudatusettepanek 246
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
Artikkel 32 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 32 a
Pädev asutus võib lubada aastas rohkem 
tunde, kui on sätestatud V lisa 1., 2., 4. ja 
6. osas, põletusseadmetele, millele oli 
antud luba enne 27. novembrit 2002 või 
mille käitaja on esitanud täieliku 
loataotluse enne nimetatud kuupäeva, 
tingimusel et käitis võeti kasutusele 
hiljemalt 27. novembril 2003, ning 
tingimusel et kohaldatakse rangemat heite 
piirväärtust, mis tagab asjaomase 
saastaine osas aastapõhiselt võrdväärse 
keskkonnakaitse taseme.

Or. en

Selgitus

Erandid peaksid olema paindlikumad, et käitajaid, kes võtsid kasutusele varajased 
saastetõrjemeetmeid, ei karistataks tagasiulatuvalt. Sellele erandile vastavatel käitistel, mis 
juba vastavad rangematele heite piirväärtustele, tuleks lubada töötada aastas rohkem tunde, 
tingimusel et nad saavutavad sama keskkonnakaitse taseme.
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Muudatusettepanek 247
José Manuel Fernandes, Maria Da Graça Carvalho

Nõukogu seisukoht
Artikkel 33

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 33 välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolev säte võib ühenduses esile kutsuda konkurentsimoonutusi, sest sättega hõlmatud 
põletuskäitised ei pea asjaomaste heite piirväärtuste järgimiseks investeerima parimasse 
võimalikku tehnikasse. Lisaks sellele võib kõnealune artikkel kahjustada komisjoni õhusaastet 
käsitleva temaatilises strateegias seatud ELi keskkonnaalaseid eesmärke aastaks 2020, mis 
näevad ette vähendada aastaks 2020 SO2 heidet 82% võrra ja NOx heidet 60% võrra 2000. 
aasta tasemetega võrreldes.

Muudatusettepanek 248
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 33 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Ajavahemikus 1. jaanuarist 2016 kuni 
31. detsembrini 2023 võib põletusseadmed 
vabastada artikli 30 lõikes 2 osutatud heite 
piirväärtustele vastavuse nõudest ja 
vajadusel artiklis 31 osutatud 
väävliärastuse astmete nõudest, ning nende 
suhtes artiklis 32 osutatud siseriikliku 
üleminekukava kohaldamise nõudest, kui 
järgmised tingimused on täidetud:

1. Ajavahemikus 1. jaanuarist 2016 kuni 
31. detsembrini 2020 võib põletusseadmed 
vabastada artikli 30 lõikes 2 osutatud heite 
piirväärtustele vastavuse nõudest ja 
vajadusel artiklis 31 osutatud 
väävliärastuse astmete nõudest, ning nende 
suhtes artiklis 32 osutatud siseriikliku 
üleminekukava kohaldamise nõudest, kui 
järgmised tingimused on täidetud:

Or. en

Selgitus

Seisukohas piiratud tööeaga põletuskäitistele ettenähtud üleminekuaeg on liiga pikk ja 
takistaks õhusaastet käsitlevas temaatilises strateegias seatud liidu õhukvaliteedi eesmärkide 
saavutamist. Muudatus on vastuvõetav, sest seda sätet komisjoni ettepanekus ei olnud. 
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Muudatusettepanek 249
Esther de Lange

Nõukogu seisukoht
Artikkel 33 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Ajavahemikus 1. jaanuarist 2016 kuni 
31. detsembrini 2023 võib põletusseadmed 
vabastada artikli 30 lõikes 2 osutatud heite 
piirväärtustele vastavuse nõudest ja 
vajadusel artiklis 31 osutatud 
väävliärastuse astmete nõudest, ning nende 
suhtes artiklis 32 osutatud siseriikliku 
üleminekukava kohaldamise nõudest, kui 
järgmised tingimused on täidetud:

1. Ajavahemikus 1. jaanuarist 2016 kuni 
31. detsembrini 2020 võib põletusseadmed 
vabastada artikli 30 lõikes 2 osutatud heite 
piirväärtustele vastavuse nõudest ja 
vajadusel artiklis 31 osutatud 
väävliärastuse astmete nõudest, ning nende 
suhtes artiklis 32 osutatud siseriikliku 
üleminekukava kohaldamise nõudest, kui 
järgmised tingimused on täidetud:

Or. en

Selgitus

See muudatus on rohkem kooskõlas muude ELi eesmärkidega, nagu õhusaastet käsitlev 
temaatiline strateegia.

Muudatusettepanek 250
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt a

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) põletusseadme käitaja kohustub 
pädevale asutusele hiljemalt 1. jaanuariks 
2014 esitatud kirjalikus avalduses mitte 
kasutama seadet üle 20 000 töötunni 
ajavahemiku jooksul, mis algab 1. jaanuaril 
2016 ning lõpeb hiljemalt 31. detsembril 
2023;

a) põletusseadme käitaja kohustub 
pädevale asutusele hiljemalt 1. jaanuariks 
2014 esitatud kirjalikus avalduses mitte 
kasutama seadet üle 20 000 töötunni 
ajavahemiku jooksul, mis algab 1. jaanuaril 
2016 ning lõpeb hiljemalt 31. detsembril 
2020;

Or. en
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Selgitus

Piiratud tööeaga põletuskäitistele seisukohas ettenähtud üleminekuaeg on liiga pikk ja 
takistaks õhusaastet käsitlevas temaatilises strateegias seatud liidu õhukvaliteedi eesmärkide 
saavutamist. Muudatusettepanek on vastuvõetav, sest seda sätet komisjoni ettepanekus ei 
olnud. 

Muudatusettepanek 251
Esther de Lange

Nõukogu seisukoht
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt a

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) põletusseadme käitaja kohustub 
pädevale asutusele hiljemalt 1. jaanuariks 
2014 esitatud kirjalikus avalduses mitte 
kasutama seadet üle 20 000 töötunni 
ajavahemiku jooksul, mis algab 1. jaanuaril 
2016 ning lõpeb hiljemalt 31. detsembril 
2023;

a) põletusseadme käitaja kohustub 
pädevale asutusele hiljemalt 1. jaanuariks 
2014 esitatud kirjalikus avalduses mitte 
kasutama seadet üle 20 000 töötunni 
ajavahemiku jooksul, mis algab 1. jaanuaril 
2016 ning lõpeb hiljemalt 31. detsembril 
2020;

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on rohkem kooskõlas muude ELi eesmärkidega, nagu õhusaastet 
käsitlev temaatiline strateegia.

Muudatusettepanek 252
Theodoros Skylakakis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 33 – lõige 1 – punkt a

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) põletusseadme käitaja kohustub 
pädevale asutusele hiljemalt 1. jaanuariks 
2014 esitatud kirjalikus avalduses mitte 
kasutama seadet üle 20 000 töötunni 
ajavahemiku jooksul, mis algab 1. jaanuaril 
2016 ning lõpeb hiljemalt 31. detsembril 
2023;

a) põletusseadme käitaja kohustub 
pädevale asutusele hiljemalt 1. jaanuariks 
2014 esitatud kirjalikus avalduses mitte 
kasutama seadet üle 30 000 töötunni 
ajavahemiku jooksul, mis algab 1. jaanuaril 
2016 ning lõpeb hiljemalt 31. detsembril 
2023;
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Or. en

Selgitus

Nõukogu pakutud erandid on väga olulised energiavarustuse kindluse jaoks kriitilisel 
perioodil 2016–2023, kui „rohelise paketi” eesmärgid tuleb saavutada üheaegselt. 
Töötundide arvu olemasolevatele käitistele, kellele erandit kohaldatakse, tuleks suurendada 
(üldiselt) 30 000ni perioodiks 1. jaanuari 2016 – 31. detsember 2023, et oleks tagatud 
energiavarustuse kindlus, võttes arvesse asjaolu, et sellised baaskoormusega töötavad 
käitised töötavad tehniliste piirangutega (nad ei saa töötada minimaalsest tehnilisest 
koormusest väiksema koormusega ega sageli muutuvad koormusega).

Muudatusettepanek 253
Theodoros Skylakakis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 33 – lõige 4

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4. Põletusseadme puhul, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on suurem kui 1500 
MW, mille käitlemine algas enne 31. 
detsembrit 1986 ning mis põletab
kohalikku tahkekütust, mille väikseim 
kütteväärtus on väiksem kui 5800 kJ/kg, 
niiskusesisaldus on üle 45 massiprotsendi, 
kombineeritud niiskuse- ja tuhasisaldus on 
üle 60 massiprotsendi ning kaltsiumoksiidi 
sisaldus tuhas on üle 10 %, on lõike 1 
punktis a nimetatud töötundide arvuks
32 000.

4. Põletusseadmete puhul, mis põletavad
kohalikku tahkekütust, mille väikseim 
kütteväärtus on väiksem kui 5800 kJ/kg, 
niiskusesisaldus on üle 45 massiprotsendi, 
kombineeritud niiskuse- ja tuhasisaldus on 
üle 60 massiprotsendi ning kaltsiumoksiidi 
sisaldus tuhas on üle 10 %, on lõike 1 
punktis a nimetatud töötundide arvuks
50 000.

Or. en

Selgitus

The derogations introduced by the Council are very important for the security of energy 
supply during the critical time period 2016-2023, when the targets of the “green package” 
must be realized simultaneously. Operating hours for existing Units to be opted-out should be 
increased to 30.000 (general case) and 50.000 (specific case for indigenous solid fuel of very 
poor quality) for 01.01.2016-31.12.2023, so that the security of energy supply is guaranteed, 
taking into account of the fact, that such base load Units operate under technical restrictions 
(they are not able to operate below the minimum technical load or in frequently varying 
loads).
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Muudatusettepanek 254
Antonio Masip Hidalgo

Nõukogu seisukoht
Artikkel 33 – lõige 4 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4 a. Põletusseadmete puhul, mille 
summaarne nimisoojusvõimsus on 
suurem kui 900 MW, mis alustasid tööd 
enne 31. detsembrit 1975 ja milles 
põletatakse terasetööstusest pärinevate 
madala kütteväärtusega gaaside ja kivisöe 
segu, nii et kivisöest saadav energia on 1,5 
korda suurem kui gaasist saadav energia, 
on lõike 1 punktis a nimetatud töötundide 
arv 32 000.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Inés Ayala Sender

Nõukogu seisukoht
Artikkel 33 – lõige 4 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4 a. Põletusseadmete puhul, mille 
summaarne nimisoojusvõimsus on 
suurem kui 900 MW, millele anti esimene 
luba pärast 1. juulit 1987 ja milles 
põletatakse terasetööstusest pärinevate 
madala kütteväärtusega gaaside ja kivisöe 
segu, nii et kivisöest saadav energia on 1,5 
korda suurem kui gaasist saadav energia, 
on lõike 1 punktis a nimetatud töötundide 
arv 32 000.

Or. en
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Muudatusettepanek 256
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 35 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Kuni 31. detsembrini 2023 võib 
põletusseadmed vabastada artikli 30 lõikes 
2 nimetatud heite piirväärtustele vastavuse 
nõudest ja artiklis 31 nimetatud 
väävliärastuse astmetele vastavuse nõudest, 
kui järgmised tingimused on täidetud:

1. Kuni 31. detsembrini 2018 võib 
põletusseadmed vabastada artikli 30 lõikes 
2 nimetatud heite piirväärtustele vastavuse 
nõudest ja artiklis 31 nimetatud 
väävliärastuse astmetele vastavuse nõudest, 
kui järgmised tingimused on täidetud:

Or. en

Selgitus

Muudetakse nõukogu lisatud uut artiklit.

Muudatusettepanek 257
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 35 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Kuni 31. detsembrini 2023 võib 
põletusseadmed vabastada artikli 30 lõikes 
2 nimetatud heite piirväärtustele vastavuse 
nõudest ja artiklis 31 nimetatud 
väävliärastuse astmetele vastavuse nõudest, 
kui järgmised tingimused on täidetud:

1. Kuni 31. detsembrini 2020 võib 
põletusseadmed vabastada artikli 30 lõikes 
2 nimetatud heite piirväärtustele vastavuse 
nõudest ja artiklis 31 nimetatud 
väävliärastuse astmetele vastavuse nõudest, 
kui järgmised tingimused on täidetud:

Or. en

Selgitus

Seisukohas ettenähtud üleminekuaeg piiratud tööeaga põletuskäitistele on liiga pikk ja selle 
kohaldamisala liiga lai. Kui see sätestatakse, ohustaks see liidu õhusaaste temaatilises 
strateegias seatud õhukvaliteedi eesmärkide saavutamist. Muudatusettepanek on vastuvõetav, 
sest seda sätet komisjoni ettepanekus ei olnud. 
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Muudatusettepanek 258
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt a 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) põletusseadme summaarne 
nimisoojusvõimsus ei ületa 200 MW;

a) põletusseadme summaarne 
nimisoojusvõimsus ei ületa
keskküttesüsteemide puhul 200 MW, ning 
suure tõhususega soojuse ja energia 
koostootmisjaamade puhul, nagu on 
sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 11. veebruari 2004. aasta 
direktiivis 2004/8/EÜ soojus- ja 
elektrienergia koostootmise 
stimuleerimiseks siseturu kasuliku 
soojuse nõudluse alusel1;
____
1 ELT L 52, 21.2.2004, lk 50.

Or. it

Selgitus

Soojuse tootmise puhul keskkütte eesmärgil tuleb võtta arvesse ka asjaolu, et soojuse ja 
elektri koostootmisjaamad erinevad teistest põletuskäitistest selle poolest, et nad on suure 
tõhususega (nagu on mainitud kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis 2002–2012) ja 
nende heitkogused on väiksemad. Kõiki soojuse ja elektri koostootmisjaamu tuleks käsitada 
samamoodi nagu soojusjaamu, et edendada koostootmist.

Muudatusettepanek 259
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt a

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) põletusseadme summaarne 
nimisoojusvõimsus ei ületa 200 MW;

a) põletusseadme summaarne 
nimisoojusvõimsus ei ületa 150 MW;

Or. en
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Selgitus

Seisukohas ettenähtud üleminekuaeg piiratud tööeaga põletuskäitistele on liiga pikk ja selle 
kohaldamisala liiga lai. Kui see sätestatakse, ohustaks see liidu õhusaaste temaatilises 
strateegias seatud õhukvaliteedi eesmärkide saavutamist. Muudatusettepanek on vastuvõetav, 
sest seda sätet komisjoni ettepanekus ei olnud. 

Muudatusettepanek 260
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt c

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c) vähemalt 50 % toodetud kasulikust 
soojusest, viie aasta libiseva keskmisena, 
on tarnitud auru või kuuma vee kujul 
üldkasutatavasse kaugküttevõrku; ja

c) vähemalt 50 % toodetud kasulikust 
soojusest, viie aasta libiseva keskmisena, 
on tarnitud auru või kuuma vee kujul 
üldkasutatavasse kaugküttevõrku või 
muudesse soojuse ja elektri koostootmisel 
põhinevatesse võrkudesse; ja

Or. it

Selgitus

Soojuse tootmise puhul keskkütte eesmärgil tuleb võtta arvesse ka asjaolu, et soojuse ja 
elektri koostootmisjaamad erinevad teistest põletuskäitistest selle poolest, et nad on suure 
tõhususega (nagu on mainitud kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis 2002–2012) ja 
nende heitkogused on väiksemad. Kõiki soojuse ja elektri koostootmisjaamu tuleks käsitada 
samamoodi nagu soojusjaamu, et edendada koostootmist.

Muudatusettepanek 261
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt d

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

d) kuni 31. detsembrini 2023 tuleb 
vähemalt säilitada põletusseadme loas 
eelkõige direktiivide 2001/80/EÜ ja 
2008/1/EÜ nõuete kohaselt kindlaks 

d) kuni 31. detsembrini 2018 tuleb 
vähemalt säilitada põletusseadme loas 
eelkõige direktiivide 2001/80/EÜ ja 
2008/1/EÜ nõuete kohaselt kindlaks 
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määratud vääveldioksiidi, 
lämmastikoksiidide ja tolmu heite 
piirväärtused, mida kohaldatakse 31. 
detsembril 2015.

määratud vääveldioksiidi, 
lämmastikoksiidide ja tolmu heite 
piirväärtused, mida kohaldatakse 31. 
detsembril 2015.

Or. en

Selgitus

Muudetakse nõukogu lisatud uut artiklit.

Muudatusettepanek 262
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 35 – lõige 1 – punkt d

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

d) kuni 31. detsembrini 2023 tuleb 
vähemalt säilitada põletusseadme loas 
eelkõige direktiivide 2001/80/EÜ ja 
2008/1/EÜ nõuete kohaselt kindlaks 
määratud vääveldioksiidi, 
lämmastikoksiidide ja tolmu heite 
piirväärtused, mida kohaldatakse 31. 
detsembril 2015.

d) kuni 31. detsembrini 2020 tuleb 
vähemalt säilitada põletusseadme loas 
eelkõige direktiivide 2001/80/EÜ ja 
2008/1/EÜ nõuete kohaselt kindlaks 
määratud vääveldioksiidi, 
lämmastikoksiidide ja tolmu heite 
piirväärtused, mida kohaldatakse 31. 
detsembril 2015.

Or. en

Selgitus

Seisukohas ettenähtud üleminekuaeg piiratud tööeaga põletuskäitistele on liiga pikk ja selle 
kohaldamisala liiga lai. Kui see sätestatakse, ohustaks see liidu õhusaaste temaatilises 
strateegias seatud õhukvaliteedi eesmärkide saavutamist. Muudatusettepanek on vastuvõetav, 
sest seda sätet komisjoni ettepanekus ei olnud. 
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Muudatusettepanek 263
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 35 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Hiljemalt 1. jaanuaril 2016 esitab iga 
liikmesriik komisjonile selliste 
põletusseadmete loetelu, mille suhtes 
kohaldatakse lõiget 1, sealhulgas nende 
summaarse nimisoojusvõimsuse, 
kasutatavad kütuseliigid ja kohaldatavad 
vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja 
tolmu heite piirväärtused. Lisaks teatavad 
liikmesriigid iga sellise põletusseadme 
kohta, mille suhtes kohaldatakse lõiget 1, 
üks kord aastas ja kõnealuses lõikes 
osutatud ajavahemiku jooksul komisjonile 
põletusseadmes toodetud kasuliku soojuse, 
mis tarniti auru või sooja vee kujul 
üldkasutatavasse kaugküttevõrku, 
väljendatuna eelneva viie aasta libiseva 
keskmisena.

2. Hiljemalt 1. jaanuaril 2016 esitab iga 
liikmesriik komisjonile selliste 
põletusseadmete loetelu, mille suhtes 
kohaldatakse lõiget 1, sealhulgas nende 
summaarse nimisoojusvõimsuse, 
kasutatavad kütuseliigid ja kohaldatavad 
vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja 
tolmu heite piirväärtused. Lisaks teatavad 
liikmesriigid iga sellise põletusseadme 
kohta, mille suhtes kohaldatakse lõiget 1, 
üks kord aastas ja kõnealuses lõikes 
osutatud ajavahemiku jooksul komisjonile 
põletusseadmes toodetud kasuliku soojuse, 
mis tarniti auru või sooja vee kujul 
üldkasutatavasse kaugküttevõrku või
muusse soojuse ja elektri koostootmisel 
põhinevasse võrku, väljendatuna eelneva 
viie aasta libiseva keskmisena.

Or. it

Selgitus

Soojuse tootmise puhul keskkütte eesmärgil tuleb võtta arvesse ka asjaolu, et soojuse ja 
elektri koostootmisjaamad erinevad teistest põletuskäitistest selle poolest, et nad on suure 
tõhususega (nagu on mainitud kuuendas keskkonnaalases tegevusprogrammis 2002–2012) ja 
nende heitkogused on väiksemad. Kõiki soojuse ja elektri koostootmisjaamu tuleks käsitada 
samamoodi nagu soojusjaamu, et edendada koostootmist.

Muudatusettepanek 264
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 36

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 36 välja jäetud



AM\810289ET.doc 63/78 PE439.995v01-00

ET

Süsinikdioksiidi geoloogiline säilitamine
1. Liikmesriigid tagavad, et käitajad, kes 
käitavad vähemalt 300 megavatise 
elektrilise nimivõimsusega 
põletusseadmeid, millele on pärast 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. aprilli 2009. aasta direktiivi 
2009/31/EÜ (milles käsitletakse 
süsinikdioksiidi geoloogilist säilitamist) 
jõustumist antud esmane ehitusluba või, 
sellise menetluse puudumisel, esmane 
käitamisluba, on läbi viinud hindamise, 
kas järgmised tingimused on täidetud:
 a) sobivad säilitamiskohad on 
kättesaadavad;
b) transpordivahendite kasutamine on 
tehniliselt ja majanduslikult võimalik;
c) süsinikdioksiidi kogumise 
moderniseerimine on tehniliselt ja 
majanduslikult võimalik.
2. Kui lõikes 1 esitatud tingimused on 
täidetud, tagab pädev asutus, et käitise 
asukohas on piisavalt ruumi 
süsinikdioksiidi kogumiseks ja 
kompressiooniks vajalike seadmete jaoks. 
Pädev asutus otsustab tingimuste täitmise, 
võttes aluseks lõikes 1 osutatud hinnangu 
ja muu kättesaadava teabe, eelkõige 
keskkonna ja inimeste tervise kaitset 
käsitleva teabe.

Or. it

Selgitus

Osalist kattumist juba jõustunud direktiividega tuleks vältida.
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Muudatusettepanek 265
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 38 – lõige 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

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

1. Liikmesriigid tagavad, et 
õhusaasteainete seire toimub V lisa 3. osa 
kohaselt. Liikmesriigid teevad tulemuste 
kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 40 – lõige 3 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3 a. Käesolevas artiklis sätestatud 
arvutusmeetodeid ei kohaldata artikli 30 
lõikes 2 osutatud 
mitmekütusepõletusseadmete puhul, 
milles kasutatakse terasetööstuse 
jäätmeheitgaase. Selliste seadmete suhtes 
kohaldatakse artikli 14 lõiget 6.

Or. it

Selgitus

Kuna sellist tüüpi seadmetes tekitavad jäätmeheitgaasid suure rõhu, ei saa kasutada artiklis 
40 sätestatud arvestuskriteeriume. Seetõttu tuleks kohaldada artikli 14 lõiget 6. 



AM\810289ET.doc 65/78 PE439.995v01-00

ET

Muudatusettepanek 267
Horst Schnellhardt, Karl-Heinz Florenz

Nõukogu seisukoht
Artikkel 46 – lõige 2 –lõik 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kohalikku tahkekütust põletavatele 
soojuse ja energia koostootmisjaamadele, 
mis ei vasta VI lisa 4. osas osutatud 
vääveldioksiidi heite piirväärtustele 
nimetatud kütuse omaduste tõttu, võivad 
liikmesriigid selle asemel kohaldada V 
lisa 5. osas sätestatud väävliärastuse 
miinimumastmeid vastavalt nimetatud lisa 
6. osas sätestatud nõuetele vastavuse 
eeskirjadega.

Or. de

Selgitus

Jäätmete põletamine koostootmisjaamades on direktiivide 2000/76/EÜ ja 2001/80/EÜ 
kohaselt lubatud ka põletusseadmetes, mis kasutavad kõrge väävlisisaldusega kütuseid. 
Nõukogu ühises seisukohas sisaldub ka võimalus kasutada kõrge väävlisisaldusega kohalikku 
kivisütt, kuid mitte koostootmisjaamades. Ressursside kokkuhoiu ja võrdse kohtlemise huvides 
peaks olema võimalik kasutada kõrge väävlisisaldusega kohalikku kivisütt ka 
koostootmisjaamades, järgides V lisas sätestatud väävlitustamistingimusi.

Muudatusettepanek 268
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 72 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonile 
tehakse kättesaadavaks teave, milles 
käsitletakse käesoleva direktiivi 
rakendamist, heidete ja muude
saastevormide representatiivseid andmeid, 
heite piirväärtusi ning parima võimaliku 
tehnika rakendamist vastavalt artiklitele 14 
ja 15, ning kujunemisjärgus tehnoloogiate 
arendamisel ja rakendamisel saavutatud 

1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonile 
tehakse kättesaadavaks teave, milles 
käsitletakse käesoleva direktiivi 
rakendamist, heidete ja muude
keskkonnamõjude representatiivseid 
andmeid, heite piirväärtusi ning parima 
võimaliku tehnika rakendamist vastavalt 
artiklitele 14 ja 15, ning artikli 15 lõike 4 
kohaselt tehtud erandeid ning
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edu vastavalt artiklile 27. Liikmesriigid 
teevad teabe kättesaadavaks 
elektroonilises vormis.

kujunemisjärgus tehnoloogiate arendamisel 
ja rakendamisel saavutatud edu vastavalt 
artiklile 27.

Liikmesriigid arendavad välja ja 
uuendavad regulaarselt riiklikke 
teabesüsteeme, selleks et teha komisjonile 
elektroonilises vormis kättesaadavaks 
esimeses lõigus osutatud teave. 
Liikmesriigid teevad üldsusele 
kättesaadavaks kokkuvõtte esitatud 
teabest.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 72 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonile 
tehakse kättesaadavaks teave, milles 
käsitletakse käesoleva direktiivi 
rakendamist, heidete ja muude 
saastevormide representatiivseid andmeid, 
heite piirväärtusi ning parima võimaliku 
tehnika rakendamist vastavalt artiklitele 14 
ja 15, ning kujunemisjärgus tehnoloogiate 
arendamisel ja rakendamisel saavutatud 
edu vastavalt artiklile 27. Liikmesriigid 
teevad teabe kättesaadavaks elektroonilises 
vormis.

1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonile 
tehakse kättesaadavaks teave, milles 
käsitletakse käesoleva direktiivi 
rakendamist, heidete ja muude 
keskkonnamõjude representatiivseid 
andmeid, heite piirväärtusi ning parima 
võimaliku tehnika rakendamist vastavalt 
artiklitele 14 ja 15, ning artikli 15 lõike 4 
kohaselt tehtud erandeid ja nende 
põhjendusi ning kujunemisjärgus 
tehnoloogiate arendamisel ja rakendamisel 
saavutatud edu vastavalt artiklile 27. 
Liikmesriigid teevad teabe kättesaadavaks 
elektroonilises vormis.

Or. it

Selgitus

Pädevate asutuste artikli 15 kohaselt tehtud eranditest tuleks vastavalt artikli 59 lõikele 4 
teavitada komisjoni, et vältida kuritarvitusi seoses orgaanilisi lahusteid kasutavate 
seadmetega.
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Muudatusettepanek 270
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 72 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonile 
tehakse kättesaadavaks teave, milles 
käsitletakse käesoleva direktiivi 
rakendamist, heidete ja muude 
saastevormide representatiivseid andmeid, 
heite piirväärtusi ning parima võimaliku 
tehnika rakendamist vastavalt artiklitele 14 
ja 15, ning kujunemisjärgus tehnoloogiate 
arendamisel ja rakendamisel saavutatud 
edu vastavalt artiklile 27. Liikmesriigid 
teevad teabe kättesaadavaks elektroonilises 
vormis.

1. Liikmesriigid tagavad, et komisjonile 
tehakse kättesaadavaks teave, milles 
käsitletakse käesoleva direktiivi 
rakendamist, heidete ja muude 
saastevormide representatiivseid andmeid, 
heite piirväärtusi ning parima võimaliku 
tehnika rakendamist vastavalt artiklitele 14 
ja 15, eelkõige artikli 15 lõike 4 kohaselt 
tehtud erandeid, ning kujunemisjärgus 
tehnoloogiate arendamisel ja rakendamisel 
saavutatud edu vastavalt artiklile 27. 
Liikmesriigid teevad teabe kättesaadavaks 
elektroonilises vormis.

Or. en

Muudatusettepanek 271
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 72 – lõige 4 – punkt a

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) põletusseadmete kohta, mille suhtes 
kohaldatakse artiklit 31 – kasutatud 
kohalike tahkekütuste väävlisisaldus ja 
saavutatud väävliärastuse aste iga kuu 
keskmisena, ja

a) põletusseadmete kohta, mille suhtes 
kohaldatakse artiklit 31, tehniline 
põhjendus selle kohta, miks ei ole 
võimalik järgida artikli 33 lõigetes 2 ja 3 
osutatud heite piirväärtusi, kasutatud 
kohalike tahkekütuste väävlisisaldus ja 
saavutatud väävliärastuse aste iga kuu 
keskmisena, ja

Or. en

Selgitus

Nõukogu uute erandite muudatusettepanek. Liikmesriigid, kellel on käitisi, mille puhul 
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kasutatakse väävlitustamise eritaset, peavad esitama tehnilise põhjenduse, miks nad ei saa 
järgida tavalisi heite piirväärtusi.

Muudatusettepanek 272
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
Artikkel 72 – lõige 4 – punkt b

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) põletusseadmete kohta, mille aastane 
töötundide arv viie aasta libiseva keskmise 
väärtusena ei ole üle 1500 tunni aastas –
aastane töötundide arv.

b) põletusseadmete kohta, mille aastane
töötundide arv viie aasta libiseva keskmise 
väärtusena ei ole üle 3 000 tunni aastas –
aastane töötundide arv.

Or. it

Selgitus

Arvatakse, et 3000 töötundi aastas iseloomustab neid jõujaamu paremini, hõlmates ka 
tippkoormuse perioodid.

Muudatusettepanek 273
Elena Oana Antonescu; Rareş-Lucian Niculescu

Nõukogu seisukoht
Artikkel 73 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Komisjon vaatab hiljemalt 31. 
detsembriks 2012 läbi vajaduse: 

välja jäetud

a) kontrollida heidet:
i) kütuste põletamisel põletusseadmetes, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 
alla 50 MW; 
ii) intensiivkarjakasvatusel ja 
iii) sõnniku laotamisel ja
b) kehtestada I lisas:
i) tootlikkuse diferentseeritud 
künnisväärtused erinevate 
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kodulinnuliikide kasvatamisel;
ii) tootlikkuse künnisväärtused eri liiki 
loomade samaaegsel kasvatamisel samas 
käitises.
Komisjon esitab kõnealuse läbivaatuse 
tulemused Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, lisades vajaduse korral 
õigusakti ettepaneku.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Mairead McGuinness

Nõukogu seisukoht
Artikkel 73 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Komisjon vaatab hiljemalt 31. 
detsembriks 2012 läbi vajaduse: 

välja jäetud

a) kontrollida heidet:
i) kütuste põletamisel põletusseadmetes, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 
alla 50 MW; 
ii) intensiivkarjakasvatusel ja 
iii) sõnniku laotamisel ja
b) kehtestada I lisas:
i) tootlikkuse diferentseeritud 
künnisväärtused erinevate 
kodulinnuliikide kasvatamisel;
ii) tootlikkuse künnisväärtused eri liiki 
loomade samaaegsel kasvatamisel samas 
käitises.
Komisjon esitab kõnealuse läbivaatuse 
tulemused Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, lisades vajaduse korral 
õigusakti ettepaneku.

Or. en
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Selgitus

Täiendav läbivaatamise klausel on ebavajalik. Kui tulevikus peaks selle järele tarvidus 
tekkima, võib Euroopa Komisjon alati direktiivi läbi vaadata.

Muudatusettepanek 275
Christa Klaß

Nõukogu seisukoht
Artikkel 73 – lõige 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Komisjon vaatab hiljemalt 31. 
detsembriks 2012 läbi vajaduse: 

välja jäetud

a) kontrollida heidet:
i) kütuste põletamisel põletusseadmetes, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 
alla 50 MW; 
ii) intensiivkarjakasvatusel ja 
iii) sõnniku laotamisel ja
b) kehtestada I lisas:
i) tootlikkuse diferentseeritud 
künnisväärtused erinevate 
kodulinnuliikide kasvatamisel;
ii) tootlikkuse künnisväärtused eri liiki 
loomade samaaegsel kasvatamisel samas 
käitises.
Komisjon esitab kõnealuse läbivaatuse 
tulemused Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule, lisades vajaduse korral 
õigusakti ettepaneku.

Or. xm

Selgitus

Gaasiturbiinide puhul ei saa kasutada alati maagaasi, vaid need peavad olema võimelised 
töötama ka vedelkütustega. See on oluline, kui maagaasi ei ole piisavalt. Kavandatud 
piirväärtusi on isegi kaasaegseima tehnika kasutamise korral võimalik saavutada üksnes 
värske vee ja ammoniaagi ebaproportsionaalselt suurtes kogustes kasutamisega. Nõukogu 
esildatud piirväärtused ei vasta suuri põletusseadmeid käsitleva direktiivi piirväärtustele. 
Selles nähakse ette lämmastikoksiidide heitkoguste asjakohase piirväärtusena 120-350 
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mg/Nm ³.

Muudatusettepanek 276
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 73 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a – alapunkt i

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

i) kütuste põletamisel põletusseadmetes, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus on 
alla 50 MW;

välja jäetud

Or. it

Selgitus

Põletusseadmed, mille summaarne nimisoojusvõimsus on alla 50 MW, ei tooda 
märkimisväärsel määral heiteid. Puuduvad ka PVT-viitedokumendid.

Muudatusettepanek 277
Marianne Thyssen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 73 – lõige 2 – punkt a – alapunkt ii

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

ii) intensiivkarjakasvatusel ja välja jäetud

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. 
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Muudatusettepanek 278
Marianne Thyssen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 73 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

iii) sõnniku laotamisel ning 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 279
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 73 – lõige 2 – punkt a – alapunkt iii a – iii d (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

iii a) I lisa punktides 2.1 ja 2.2 nimetatud 
tegevusvaldkondadega, eelkõige 
dioksiinide ja furaanidega tegelevates 
käitistes; ja
iii b) I lisa punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud 
tegevusvaldkondadega, eelkõige 
elavhõbedaga tegelevates käitistes; ja
iii c) I lisa punktides 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.4 
nimetatud tegevusvaldkondadega, 
eelkõige raskmetallide ja nende ühendite, 
nagu arseeni, kaadmiumi, kroomi, 
tsüaniidide, plii, nikli ja vasega; dioksiini 
ja furaanide, perfluorosüsivesinike, 
fenoolide, polütsükliliste aromaatsete 
süsivesinike ja väävelheksafluoriidiga 
tegelevates käitistes; ja
iii d) kõikides muudes I lisas nimetatud 
käitistes, kui Euroopa saasteainete heite-
ja ülekanderegistri aruandeaastal 2007 
määrati kindlaks, et teatav I lisa tegevus 
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annab vähemalt [20%] I lisa tegevuste 
heitkogustest. 

Or. en

Selgitus

Nõukogu uue teksti muudatusettepanek. Euroopa turvavõrk tagab olulise minimaalse kaitse 
parima võimaliku tehnika jätkuva kehva rakendamise vastu. On väga oluline, et komisjon 
hindaks I lisa tegevuste põhjustatud koguheidet ja teeks ettepanekuid õigusaktide 
vastuvõtmiseks, et reostuse vältimise põhimõtte kohaselt hoida kontrolli all heidet nendest 
sektoritest, mis koguheidet kõige rohkem suurendavad.

Muudatusettepanek 280
Marianne Thyssen

Nõukogu seisukoht
Artikkel 73 – lõige 2 – punkt b

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) kehtestada I lisas: välja jäetud
i) tootlikkuse diferentseeritud 
künnisväärtused erinevate 
kodulinnuliikide kasvatamisel;
ii) tootlikkuse künnisväärtused eri liiki 
loomade samaaegsel kasvatamisel samas 
käitises.

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.
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Muudatusettepanek 281
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
Artikkel 74

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Selleks, et võimaldada käesoleva direktiivi 
sätete kohandamist teaduse ja tehnika 
arenguga, arvestades parimat võimalikku 
tehnikat, võtab komisjon vastavalt artiklile 
76 vastu delegeeritud aktid V lisa 3. ja 4. 
osa, VI lisa 2., 6.,7. ja 8. osa ning VII lisa 
5., 6., 7. ja 8. osa teaduse ja tehnika 
arenguga kohandamise kohta.

1. Selleks, et võimaldada käesoleva 
direktiivi sätete kohandamist teaduse ja 
tehnika arenguga, arvestades parimat 
võimalikku tehnikat, võtab komisjon, 
piiramata artikli 13 lõike 5 a kohaldamist, 
artikli 76 kohaselt delegeeritud
õigusaktidega vastu, täiendab ja vajaduse 
korral kohandab käesoleva direktiivi 
lisades sätestatud miinimumnõuded 
vähemalt järgmiselt:
a) kehtestab 31. detsembriks 2011 heite 
piirväärtused ning kontrolli- ja 
järgimisnõuded I lisa punktides 2.1 ja 2.2 
osutatud tegevusi teostavate käitiste poolt 
keskkonda paisatavatele dioksiinidele ja 
furaanidele;
b) kehtestab 31. detsembriks 2013 
vältimismeetmed, sealhulgas I lisa 
punktides 1.1 ja 1.2 osutatud tegevusi 
teostavate käitiste poolt keskkonda 
paisatavale elavhõbedale.
2. Enne lõikes 1 osutatud meetmete 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
asjaomase tööstusharu ja 
keskkonnakaitset edendavate 
valitsusväliste organisatsioonidega ning 
annab teada konsultatsioonide tulemusest 
ja sellest, kuidas neid arvesse on võetud.

Or. en

Selgitus

Partial reinstatement of first reading amendment 61. The European Safety net provides for an 
important minimal safeguard against continuing poor implementation of BAT. It is essential 
that the European Safety net is based on technical considerations derived from what can be 
achieved by BAT and set in accordance to the pollution prevention and polluter pays 
principle. A coherent approach would be to set minimum binding requirements for particular 
polluting substances in priority for those particular industry sectors where it is established 
that they contribute most to the total share of industrial emissions.



AM\810289ET.doc 75/78 PE439.995v01-00

ET

Muudatusettepanek 282
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
Artikkel 74 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 74 a
Lisa I tegevuste miinimumnõuded

1. Olenemata artikli 74 sätetest, juhul kui 
hinnang parima võimaliku tehnika 
rakendamise kohta I lisas nimetatud 
tegevustes või nende tegevuste mõju kohta 
keskkonnale kui tervikule näitab, et on 
vaja liidu meetmeid, esitab komisjon PVT-
viitedokumentide alusel ettepaneku võtta 
vastu õigusakt heite piirväärtuste ning 
kontrolli- ja järgimisnõuete 
kehtestamiseks üle kogu liidu kehtivate 
miinimumnõuetena. Heite piirväärtusi 
võib täiendada võrdväärsete parameetrite 
või tehniliste meetmetega, kui selliste 
võrdväärsete parameetritega on võimalik 
tagada keskkonnakaitse võrdväärne tase.
2. Hindamaks lõikes 1 osutatud 
miinimumnõuete vajadust võtab komisjon 
eelkõige arvesse liikmesriikidelt artikli 72 
lõike 1 kohaselt saadud teavet.
3. Enne lõikes 1 osutatud ettepaneku 
esitamist konsulteerib komisjon 
asjaomaste liikmesriikide ekspertide, 
asjaomase tööstusharu ja 
keskkonnakaitset edendavate 
valitsusväliste organisatsioonidega ning 
annab teada konsultatsioonide tulemusest 
ja sellest, kuidas neid arvesse on võetud.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusega püütakse saavutada kompromissi seisukoha artikli 15 lõike 4 ja Euroopa 
Parlamendi esimese lugemise seisukoha muudatusettepaneku 62 vahel. Erinevalt 
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muudatusettepanekust 62 võetakse miinimumnõuded, nagu sätestatud kehtiva direktiivi 
2008/1/EÜ artiklis 19, I lisas loetletud tegevuste kohta vastu individuaalselt ning 
kaasotsustamismenetlusega. Vajadus miinimumnõude järele tuleks eelkõige teha kindlaks 
liikmesriikide poolt rakendamise kohta antud teabe alusel. 

Muudatusettepanek 283
Kriton Arsenis

Nõukogu seisukoht
Artikkel 74 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 74 a
Miinimumnõuded

1. Ilma et see piiraks artikli 67 
kohaldamist, kehtestab komisjon 
kaheteistkümne kuu jooksul alates PVT-
viitedokumendi avaldamisest vastavalt 
artiklile 14 ning PVT-viitedokumendis 
toodud PVT-järelduste alusel 
miinimumnõueteks heite piirväärtused 
ning kontrolli- ja järgimisnõuded. Heite 
piirväärtusi võivad täiendada 
samaväärsed parameetrid või tehnilised 
meetmed, kui samaväärsete 
parameetritega on võimalik tagada 
keskkonnakaitse samaväärne tase.
Miinimumnõuded keskenduvad 
asjaomaste tegevuste või käitiste 
märkimisväärsetele keskkonnamõjudele 
ja nende aluseks on PVT-SHT. 
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi 
elemente, kiidetakse heaks vastavalt 
artikli 69 lõikes 2 viidatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.
2. Enne lõikes 1 osutatud 
rakendusmeetmete vastuvõtmist 
konsulteerib komisjon asjaomase 
tööstusharu ja keskkonnakaitset 
edendavate valitsusväliste 
organisatsioonidega ning annab teada 
konsultatsioonide tulemusest ja sellest, 
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kuidas neid arvesse on võetud.
3. Vastavalt lõigetele 1 ja 2 kehtestab 
komisjon 31. detsembriks 2011 eelkõige 
heite piirväärtused ning kontrolli- ja 
järgimisnõuded I lisa punktides 2.1 ja 2.2 
osutatud tegevusi teostavate käitiste poolt 
keskkonda paisatavatele dioksiinidele ja 
furaanidele. 
Liikmesriigid või nende pädevad asutused 
võivad dioksiinide ja furaanide heitmetele 
kehtestada rangemaid heite piirväärtusi.
Need meetmed, mille eesmärk on muuta 
käesoleva direktiivi vähemolulisi 
elemente, kiidetakse heaks vastavalt 
artikli 69 lõikes 2 viidatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Elisabetta Gardini

Nõukogu seisukoht
Artikkel 80 – lõige 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Liikmesriigid jõustavad artikli 2, artikli 3 
punktide 10 kuni 13, punktide 17 kuni 22, 
punktide 25 kuni 29 ja punktide 33 kuni 
35, artikli 4 lõigete 2 ja 3, artikli 5 lõike 1, 
artikli 7, artiklite 8 ja 10, artikli 11 
punktide e ja h, artikli 12 lõike 1 punktide 
e ja h, artikli 13 lõike 7, artikli 14 lõike 1 
punkti c alapunkti ii, artikli 14 lõike 1 
punktide d, e, f ja h, artikli 14 lõigete 2 
kuni 7, artikli 15 lõigete 2 kuni 5, artiklite 
16, 17 ja 19, artikli 21 lõigete 2 kuni 5, 
artiklite 22 ja 23, artikli 24 lõigete 2, 3 ja 4, 
artiklite 27, 28 ja 29, artikli 30 lõigete 3, 4, 
7, 8 ja 9, artiklite 31, 32, 33, 34, 35 ja 36, 
artikli 38, artikli 40 lõigete 2 ja 3, artiklite 
41, 42 ja 43, artikli 45 lõigete 1 ja 2, artikli 
57 lõike 1, artikli 58, artikli 59 lõike 5, 
artikli 63, artikli 70 lõigete 2 ja 3, artiklite 

Liikmesriigid jõustavad artikli 2, artikli 3 
punktide 10 kuni 13, punktide 17 kuni 22, 
punktide 25 kuni 29 ja punktide 33 kuni 
35, artikli 4 lõigete 2 ja 3, artikli 5 lõike 1, 
artikli 7, artiklite 8 ja 10, artikli 11 
punktide e ja h, artikli 12 lõike 1 punktide 
e ja h, artikli 13 lõike 7, artikli 14 lõike 1 
punkti c alapunkti ii, artikli 14 lõike 1 
punktide d, e, f ja h, artikli 14 lõigete 2 
kuni 7, artikli 15 lõigete 2 kuni 5, artiklite 
16, 17 ja 19, artikli 21 lõigete 2 kuni 5, 
artiklite 22 ja 23, artikli 24 lõigete 2, 3 ja 4, 
artiklite 27, 28 ja 29, artikli 30 lõigete 3, 4, 
7, 8 ja 9, artiklite 31, 32, 33, 34, 35 ja 36, 
artikli 38, artikli 40 lõigete 2 ja 3, artiklite 
41, 42 ja 43, artikli 45 lõigete 1 ja 2, artikli 
57 lõike 1, artikli 58, artikli 59 lõike 5, 
artikli 63, artikli 70 lõigete 2 ja 3, artiklite 
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71, 72 ja 79, ning I lisa esimese osa ja 
punkti 1.4, punkti 2.5 alapunkti b, punktide 
3.1, 4, 5, punkti 6.1 alapunkti c, punkti 6.4 
alapunkti b, punktide 6.9, 6.10 ja 6.11, II 
lisa, III lisa punkti 12, V lisa, VI lisa 1. osa 
punkti b, 4. osa punktide 2.2, 2.4, 3.1 ja 
3.2, 6. osa punktide 2.5 ja 2.6 ja 8. osa 
punkti 1.1 alapunkti d, VII lisa 4. osa 
punkti 2, 5. osa punkti 1, 7. osa punkti 3, 
VIII lisa 1. osa punkti 1 ja punkti 2 
alapunkti c, 2. osa punktide 2 ja 3 ning 3. 
osa järgimiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt …*.

71, 72 ja 79, ning I lisa esimese osa ja 
punkti 1.4, punkti 2.5 alapunkti b, punktide 
3.1, 4, 5, punkti 6.1 alapunkti c, punkti 6.4 
alapunkti b, punktide 6.9, 6.10 ja 6.11, II 
lisa, III lisa punkti 12, V lisa, VI lisa 1. osa 
punkti b, 4. osa punktide 2.2, 2.4, 3.1 ja 
3.2, 6. osa punktide 2.5 ja 2.6 ja 8. osa 
punkti 1.1 alapunkti d, VII lisa 4. osa 
punkti 2, 5. osa punkti 1, 7. osa punkti 3, 
VIII lisa 1. osa punkti 1 ja punkti 2 
alapunkti c, 2. osa punktide 2 ja 3 ning 3. 
osa järgimiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt 1. jaanuariks 2016.

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 
samast kuupäevast.

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates 
samast kuupäevast.

Kui liikmesriigid need sätted vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse või nende 
ametliku avaldamise korral nende juurde 
viite käesolevale direktiivile. Sellise 
viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Kui liikmesriigid need sätted vastu 
võtavad, lisavad nad nendesse või nende 
ametliku avaldamise korral nende juurde 
viite käesolevale direktiivile. Sellise 
viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

* Väljaannete talitus: kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Or. it

Selgitus

Uute sätete jõustumise kuupäev peaks olema sama igat tüüpi käitistele. Käesoleva 
muudatusettepanekuga kõrvaldatakse ka vastuolu, mis puudutab direktiivi 2001/80/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kuupäeva, millele on osutatud artikli 81 lõikes 1.


