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Muudatusettepanek 285
Martin Callanan

Nõukogu seisukoht
I lisa  – sissejuhatav osa – esimene a lõik (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Punktis 1.1 osutatud käitiste summaarse 
nimisoojusvõimsuse arvutamisel võetakse 
tervishoiuasutustes kasutatavate 
põletusseadmete puhul arvesse ainult 
tavatöövõimsust.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek võeti parlamendis vastu esimesel lugemisel. Sellega tunnistatakse 
vajadust suure varuvõimsuse järele haiglates, mis on hädavajalik patsientide ravi jätkumise 
tagamiseks elektrikatkestuse korral. Sellega välditakse ka haiglate karistamist nende 
potentsiaalsete heitkoguste arvestamisega, selle asemel et arvestada tegelikke heitkoguseid.

Muudatusettepanek 286
Martin Callanan

Nõukogu seisukoht
I lisa  – sissejuhatav osa – esimene b lõik (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Punktis 1.1 osutatud käitiste summaarse 
nimisoojusvõimsuse arvutamisel ei võeta 
arvesse põletusseadmeid, mille 
nimisoojusvõimsus on alla 50 MW ja mis 
töötavad kuni 500 tundi aastas.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga taastatakse komisjoni esitatud algne tekst ja Euroopa 
Parlamendi esimesel lugemisel tehtud muudatusettepanek 63, millega võetakse arvesse 
varuvõimsuse probleeme, mis on seotud nt haiglates kasutatavate varugeneraatoritega. Need 
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seadmed ei tekita märkimisväärselt heiteid, sest üldiselt töötavad need ainult suuremate 
voolukatkestuste korral ja/või katsetamise eesmärgil mõni tund aastas Muudatusettepanekuga 
ei võeta arvesse väga väikesi, alla 3 MW võimsusega seadmeid, kuna nende puhul oleksid 
kulud ja halduskoorem märgatavalt suuremad kui kasu.

Muudatusettepanek 287
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
I lisa – punkt 1.1.

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1.1. Kütuste põletamine käitistes 
summaarse nimisoojusvõimsusega 
vähemalt 50 MW

1.1. Kütuste põletamine käitistes 
summaarse nimisoojusvõimsusega 
vähemalt 20 MW

Or. en

Selgitus

Käesolevaga taasesitatakse Euroopa Parlamendi seisukoht esimesel lugemisel ja komisjoni 
ettepaneku tekst. Need seadmed on suured heidete põhjustajad ja seetõttu tuleks need 
vastavalt komisjoni algsele ettepanekule kaasata direktiivi reguleerimisalasse. Selleks, et 
tagada ka kooskõla ELi heitkogustega kauplemise süsteemi käsitleva direktiivi 
reguleerimisalaga, tuleb künnisväärtuseks seada 20 MW.

Muudatusettepanek 288
Sirpa Pietikäinen

Nõukogu seisukoht
I lisa – punkt 1.1.

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1.1. Kütuste põletamine käitistes 
summaarse nimisoojusvõimsusega 
vähemalt 50 MW

1.1. Kütuste põletamine käitistes 
summaarse nimisoojusvõimsusega 
vähemalt 20 MW

Or. en

Selgitus

Esitatakse uuesti esimese lugemise muudatusettepanek. Need seadmed on suured heidete 
põhjustajad. Selleks, et tagada ka kooskõla ELi heitkogustega kauplemise süsteemi käsitleva 
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direktiivi reguleerimisalaga, tuleb künnisväärtuseks seada 20 MW. Tervishoiuasutustes 
kasutatavate põletusseadmete puhul võetakse summaarse nimisoojusvõimsuse arvutamisel 
arvesse vaid tavatöövõimsust.

Muudatusettepanek 289
Sirpa Pietikäinen

Nõukogu seisukoht
I lisa – punkt 1.1. – esimene -1 a lõik (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Punktis 1.1 osutatud käitiste summaarse 
nimisoojusvõimsuse arvutamisel võetakse 
tervishoiuasutustes kasutatavate 
põletusseadmete puhul arvesse ainult 
tavatöövõimsust.

Or. en

Selgitus

Esitatakse uuesti esimese lugemise muudatusettepanek. Need seadmed on suured heidete 
põhjustajad. Selleks, et tagada ka kooskõla ELi heitkogustega kauplemise süsteemi käsitleva 
direktiivi reguleerimisalaga, tuleb künnisväärtuseks seada 20 MW. Tervishoiuasutustes 
kasutatavate põletusseadmete puhul võetakse summaarse nimisoojusvõimsuse arvutamisel 
arvesse vaid tavatöövõimsust.

Muudatusettepanek 290
Anja Weisgerber

Nõukogu seisukoht
I lisa – punkt 3.5.

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3.5. Keraamiliste toodete valmistamine 
põletamise teel, eelkõige katusekivide, 
telliste, tulekindlate telliste, kahhelkivide, 
keraamiliste materjalide või portselani 
põletamine tootmisvõimsusega üle 75 tonni 
ööpäevas ja/või rohkem kui 4 m3 
mahtuvusega põletusahjudes
laadimistihedusega üle 300 kg/m3 
põletusahju kohta

3.5. Keraamiliste toodete valmistamine 
põletamise teel, eelkõige katusekivide, 
telliste, tulekindlate telliste, kahhelkivide, 
keraamiliste materjalide või portselani 
põletamine tootmisvõimsusega üle 75 tonni 
ööpäevas ja laadimistihedusega üle 300 
kg/m3 põletusahju kohta
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Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 117 taasesitamine. 
Väga väikesed seadmed, nagu vahelduvalt töötavad põletusahjud ja käsitöökodades 
kasutatavad mittetööstuslikud põletusahjud peaksid jääma selle direktiivi reguleerimisalast 
välja. Selle  muudatusettepaneku rakendamisega ühtlustataks ja lihtsustataks 
keraamikatoodete seadmete määratlemist kogu Euroopas ning kindlustataks ühtlasi 
keskkonnakaitset ja vähendataks  halduskoormust.

Muudatusettepanek 291
Richard Seeber

Nõukogu seisukoht
I lisa – punkt 3.5.

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3.5. Keraamiliste toodete valmistamine 
põletamise teel, eelkõige katusekivide, 
telliste, tulekindlate telliste, kahhelkivide, 
keraamiliste materjalide või portselani 
põletamine tootmisvõimsusega üle 75 tonni 
ööpäevas ja/või rohkem kui 4 m3 
mahtuvusega põletusahjudes 
laadimistihedusega üle 300 kg/m3 
põletusahju kohta

3.5. Keraamiliste toodete valmistamine 
põletamise teel, eelkõige katusekivide, 
telliste, tulekindlate telliste, kahhelkivide, 
keraamiliste materjalide või portselani 
põletamine tootmisvõimsusega üle 75 tonni 
ööpäevas ja rohkem kui 4 m3 mahtuvusega 
põletusahjudes laadimistihedusega üle 300 
kg/m3 põletusahju kohta 

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga korratakse osaliselt esimesel lugemisel esitatud
muudatusettepanekut 117; selguse huvides asendatakse „ja/või” sõnaga „ja”.

Muudatusettepanek 292
Salvatore Tatarella

Nõukogu seisukoht
I lisa – punkt 3.5.

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

3.5. Keraamiliste toodete valmistamine 3.5. Keraamiliste toodete valmistamine 
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põletamise teel, eelkõige katusekivide, 
telliste, tulekindlate telliste, kahhelkivide, 
keraamiliste materjalide või portselani 
põletamine tootmisvõimsusega üle 75 tonni 
ööpäevas ja/või rohkem kui 4 m3

mahtuvusega põletusahjudes 
laadimistihedusega üle 300 kg/m3 

põletusahju kohta

põletamise teel, eelkõige katusekivide, 
telliste, tulekindlate telliste, kahhelkivide, 
keraamiliste materjalide või portselani 
põletamine tootmisvõimsusega üle 75 tonni 
ööpäevas ja rohkem kui 4 m3 mahtuvusega 
põletusahjudes laadimistihedusega üle 300 
kg/m3 põletusahju kohta

Or. it

Selgitus

Nõukogu sõnastus tekitab samamoodi segadust ja ebakindlust nagu praeguse direktiivi 
sõnastus, sest endiselt jab selgusetuks, kas kaks reguleerimisala määravat kriteeriumi on 
alternatiivid või täiendavad teineteist.

Muudatusettepanek 293
Miroslav Ouzký

Nõukogu seisukoht
I lisa – punkt 5.3. – punkt a – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) Tavajäätmete kõrvaldamine 
tootmisvõimsusega üle 50 tonni ööpäevas, 
kasutades ühte või mitut järgmist meetodit, 
välja arvatud nõukogu 21. mai 1991. aasta 
direktiivis 91/271/EMÜ (asulareovee 
puhastamise kohta)1 hõlmatud meetodid:

a) Tavajäätmete kõrvaldamine 
tootmisvõimsusega üle 50 kuiva tonni 
ööpäevas, kasutades ühte või mitut 
järgmist meetodit, välja arvatud nõukogu 
21. mai 1991. aasta direktiivis 
91/271/EMÜ (asulareovee puhastamise 
kohta)1 hõlmatud meetodid:

Or. en

Muudatusettepanek 294
Miroslav Ouzký

Nõukogu seisukoht
I lisa – punkt 5.3. – punkt b – esimene lõik – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) Tavajäätmete taaskasutusse võtmine või 
taaskasutusse võtmise ja kõrvaldamise 

b) Tavajäätmete taaskasutusse võtmine või 
taaskasutusse võtmise ja kõrvaldamise 
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kombinatsioon tootmisvõimsusega üle 75 
tonni ööpäevas, kasutades ühte või mitut 
järgmist meetodit, välja arvatud direktiivis 
91/271/EMÜ hõlmatud meetodid:

kombinatsioon tootmisvõimsusega üle 75 
kuiva tonni ööpäevas, kasutades ühte või 
mitut järgmist meetodit, välja arvatud 
direktiivis 91/271/EMÜ hõlmatud 
meetodid:

Or. en

Muudatusettepanek 295
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
I lisa – punkt 5.3. – punkt b – esimene lõik – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) Tavajäätmete taaskasutusse võtmine või 
taaskasutusse võtmise ja kõrvaldamise 
kombinatsioon tootmisvõimsusega üle 75
tonni ööpäevas, kasutades ühte või mitut 
järgmist meetodit, välja arvatud direktiivis 
91/271/EMÜ hõlmatud meetodid:

b) Tavajäätmete taaskasutusse võtmine või 
taaskasutusse võtmise ja kõrvaldamise 
kombinatsioon tootmisvõimsusega üle 50
tonni ööpäevas, kasutades ühte või mitut 
järgmist meetodit, välja arvatud direktiivis 
91/271/EMÜ hõlmatud meetodid:

Or. en

Selgitus

Käesolevaga taastatakse komisjoni esildatud künnisväärtus.

Muudatusettepanek 296
Miroslav Ouzký

Nõukogu seisukoht
I lisa – punkt 5.3. – punkt b – esimene lõik – punkt i

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

i) bioloogiline töötlus; välja jäetud

Or. en
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Muudatusettepanek 297
Miroslav Ouzký

Nõukogu seisukoht
I lisa – punkt 5.3. – punkt b – teine lõik

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui ainsaks teostatavaks 
jäätmetöötlustegevuseks on anaeroobne 
kääritamine, on selle tegevuse võimsuse 
künnisväärtuseks 100 tonni päevas.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 298
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
I lisa – punkt 5.3. – punkt b – teine lõik

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kui ainsaks teostatavaks 
jäätmetöötlustegevuseks on anaeroobne 
kääritamine, on selle tegevuse võimsuse 
künnisväärtuseks 100 tonni päevas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Käesolevaga taastatakse komisjoni esildatud künnisväärtus.

Muudatusettepanek 299
Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Esther Herranz García

Nõukogu seisukoht
I lisa – punkt 6.6 – alapunkt a

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) kus on üle 40 000 kodulinnu koha; a) kus on üle 40 000 kodulinnu (välja 
arvatud vutid) koha;
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Or. fr

Selgitus

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

Muudatusettepanek 300
Inés Ayala Sender

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 2 – tabel – veerg „Vedelkütused” – märkused 1 ja 2

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Vedelkütused Vedelkütused
350 3501

250 2502

200 200
1 Välja arvatud äärepoolseimad piirkonnad, kus 
kohaldatakse piirväärtust 850 mg/Nm3.
2 Välja arvatud äärepoolseimad piirkonnad, kus 
kohaldatakse piirväärtusi 850–200 mg/Nm3 
(sirgjooneline vähenemine).

Or. en

Muudatusettepanek 301
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 2 – esimene a lõik (uus) (pärast tabelit)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Tahkeid kütuseid kasutavate 
põletusseadmete puhul, millele oli antud 
luba enne 27. novembrit 2002 või mille 
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käitaja oli esitanud täieliku loataotluse 
enne nimetatud kuupäeva, tingimusel et 
seade 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, ei pea eelnevas tabelis 
näidatud SO2 heite piirväärtusi järgima.  
Põletusseadme loas tuleks vähemalt 
säilitada eelkõige direktiivide 2001/80/EÜ 
ja 2008/1/EÜ nõuete kohaselt kindlaks 
määratud heite piirväärtused, kuid need ei 
tohi ületada 400 mg/Nm³.
*ELT: käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

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 
direktiivi 2001/80/EÜ (teatavate suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete 
piiramise kohta) III lisa A osas sätestatud rangeima heitkoguste piirväärtuse (400 mg/Nm³), 
mida uued ja olemasolevad käitised on kohustatud järgima vastavalt selle direktiivi artikli 4 
lõigetele 1 ja 3 .

Muudatusettepanek 302
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 2 – teine lõik 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2. Põletusseadmete suhtes, milles 
kasutatakse tahkekütuseid ja millele on 
luba antud enne 27. novembrit 2002, või 
mille käitajad on esitanud täieliku 
loataotluse enne nimetatud kuupäeva, 
tingimusel et see käitis võeti kasutusele 
hiljemalt 27. novembril 2003, ning mille 
aastane töötundide arv viie aasta libiseva 

2. Põletusseadmete suhtes, milles 
kasutatakse tahkekütuseid ja millele on 
luba antud enne 27. novembrit 2002, või 
mille käitajad on esitanud täieliku 
loataotluse enne nimetatud kuupäeva, 
tingimusel et see käitis võeti kasutusele 
hiljemalt 27. novembril 2003, ning mille 
aastane töötundide arv viie aasta libiseva 
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keskmise väärtusena ei ole üle 1500 tunni 
aastas, kohaldatakse vääveldioksiidi heite 
piirväärtust 800 mg/Nm3.

keskmise väärtusena ei ole üle 3000 tunni 
aastas, kohaldatakse vääveldioksiidi heite 
piirväärtust 800 mg/Nm3.

Or. it

(Kooskõlas muudatusettepanekuga 6.)

Muudatusettepanek 303
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 2 – kolmas lõik 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Vedelkütusel töötavate põletusseadmete 
suhtes, millele on antud luba enne 
27. novembrit 2002 või mille käitaja on 
esitanud täieliku loataotluse enne 
nimetatud kuupäeva, tingimusel et see 
käitis võeti kasutusele hiljemalt 27. 
novembril 2003, ning mille aastane 
töötundide arv viie aasta libiseva keskmise 
väärtusena ei ole üle 1500 tunni aastas, 
kohaldatakse vääveldioksiidi heite 
piirväärtust 850 mg/Nm3 mitte suuremate 
kui 300 MW summaarse 
nimisoojusvõimsusega käitiste puhul ja 
400 mg/Nm3 üle 300 MW summaarse 
nimisoojusvõimsusega käitiste puhul.

Vedelkütusel töötavate põletusseadmete 
suhtes, millele on antud luba enne 
27. novembrit 2002 või mille käitaja on 
esitanud täieliku loataotluse enne 
nimetatud kuupäeva, tingimusel et see 
käitis võeti kasutusele hiljemalt 27. 
novembril 2003, ning mille aastane 
töötundide arv viie aasta libiseva keskmise 
väärtusena ei ole üle 3000 tunni aastas, 
kohaldatakse vääveldioksiidi heite 
piirväärtust 850 mg/Nm3 mitte suuremate 
kui 300 MW summaarse 
nimisoojusvõimsusega käitiste puhul ja 
400 mg/Nm3 üle 300 MW summaarse 
nimisoojusvõimsusega käitiste puhul.

Or. it

(Kooskõlas muudatusettepanekuga 6.)

Muudatusettepanek 304
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 2 – neljas lõik 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Põletusseadme osa suhtes, mis väljutab Põletusseadme osa suhtes, mis väljutab 
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oma heitgaasid ühise korstna ühte või 
mitmesse eraldi lõõri, ja mille aastane 
töötundide arv viie aasta libiseva keskmise 
väärtusena ei ole üle 1500 tunni aastas, 
võib kohaldada kahes eelnevas lõigus 
sätestatud heite piirväärtuseid kogu 
põletusseadme summaarse 
nimisoojusvõimsuse suhtes. Sellistel 
juhtudel toimub heiteseire lõõride kaupa 
eraldi.

oma heitgaasid ühise korstna ühte või 
mitmesse eraldi lõõri, ja mille aastane 
töötundide arv viie aasta libiseva keskmise 
väärtusena ei ole üle 3000 tunni aastas, 
võib kohaldada kahes eelnevas lõigus 
sätestatud heite piirväärtuseid kogu 
põletusseadme summaarse 
nimisoojusvõimsuse suhtes. Sellistel 
juhtudel toimub heiteseire lõõride kaupa 
eraldi.

Or. it

(Kooskõlas muudatusettepanekuga 6.)

Muudatusettepanek 305
Antonio Masip Hidalgo

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 2 – neljas a lõik (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Põletusseadmete puhul, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on suurem kui 900 
MW ning mis hakkasid tööle enne 31. 
detsembrit 1975  ja milles põletatakse 
terasetööstusest pärinevaid madala 
kütteväärtusega gaaside ja kivisöe segu, 
nii et kivisöest saadav energia on 1,5 
korda suurem kui gaasist saadav energia 
ning mille aastane töötundide arv viie 
aasta libiseva keskmise väärtusena ei ole 
üle 1500 tunni aastas, kohaldatakse SO2
heite piirväärtust 1000 mg/Nm3.

Or. en
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Muudatusettepanek 306
Antonio Masip Hidalgo

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 3 – teine a lõik (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Põletusseadmete puhul, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on suurem kui 900 
MW ning mis hakkasid tööle enne 31. 
detsembrit 1975  ja milles põletatakse 
terasetööstusest pärinevaid madala 
kütteväärtusega gaaside ja kivisöe segu, 
nii et kivisöest saadav energia on 1,5 
korda suurem kui gaasist saadav energia 
ning mille aastane töötundide arv viie 
aasta libiseva keskmise väärtusena ei ole 
üle 1500 tunni aastas, kohaldatakse SO2
heite piirväärtust 1000 mg/Nm3.

Or. en

Muudatusettepanek 307
Inés Ayala Sender

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 4 – tabel – veerg „Vedelkütused” – märkus 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Vedelkütused Vedelkütused
450 450

200 (1) 200 1 1a

150 (1) 150 1 1a

(1a) 1 Välja arvatud äärepoolseimad piirkonnad, kus 
kohaldatakse piirväärtust 450 mg/Nm3.

Or. en
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Muudatusettepanek 308
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 4 – kolmas lõik 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Tahke- või vedelkütusel töötavate 
põletusseadmete suhtes, mille 
summaarne nimisoojusvõimsus ei ole 
suurem kui 500 MW ja millele on antud 
luba enne 27. novembrit 2002 või mille 
käitaja on esitanud täieliku loataotluse enne 
nimetatud kuupäeva, tingimusel et see 
käitis võeti kasutusele hiljemalt 27. 
novembril 2003, ning mille töötundide arv 
aastas on kuni 1500 tundi viie aasta 
libiseva keskmisena, kohaldatakse NOx 
heite piirväärtust 450 mg/Nm3.

Tahke- või vedelkütusel töötavate 
põletusseadmete suhtes, mille 
summaarne nimisoojusvõimsus ei ole 
suurem kui 500 MW ja millele on antud 
luba enne 27. novembrit 2002 või mille 
käitaja on esitanud täieliku loataotluse enne 
nimetatud kuupäeva, tingimusel et see 
käitis võeti kasutusele hiljemalt 27. 
novembril 2003, ning mille töötundide arv 
aastas on kuni 3000 tundi viie aasta 
libiseva keskmisena, kohaldatakse NOx 
heite piirväärtust 450 mg/Nm3.

Or. it

(Kooskõlas muudatusettepanekuga 6.)

Muudatusettepanek 309
Inés Ayala Sender

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 4 – kolmas lõik 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Tahke- või vedelkütusel töötavate 
põletusseadmete suhtes, mille 
summaarne nimisoojusvõimsus ei ole 
suurem kui 500 MW ja millele on antud 
luba enne 27. novembrit 2002 või mille 
käitaja on esitanud täieliku loataotluse enne 
nimetatud kuupäeva, tingimusel et see 
käitis võeti kasutusele hiljemalt 27. 
novembril 2003, ning mille töötundide arv 
aastas on kuni 1500 tundi viie aasta 
libiseva keskmisena, kohaldatakse NOx 
heite piirväärtust 450 mg/Nm3.

Tahke- või vedelkütusel töötavate 
põletusseadmete suhtes, mille 
summaarne nimisoojusvõimsus ei ole 
suurem kui 500 MW ja millele on antud 
luba enne 27. novembrit 2002 või mille 
käitaja on esitanud täieliku loataotluse enne 
nimetatud kuupäeva, tingimusel et see 
käitis võeti kasutusele hiljemalt 27. 
novembril 2003, ning mille töötundide arv 
aastas on kuni 1500 tundi viie aasta 
libiseva keskmisena, kohaldatakse NOx 
heite piirväärtust 450 mg/Nm3 (900 
mg/Nm3 nende seadmete suhtes, kus 
kasutatakse kohalikke tahkekütuseid, 



PE440.003v01-00 16/43 AM\810395ET.doc

ET

mille lenduvainete sisaldus on alla 10 %).

Or. en

Muudatusettepanek 310
Inés Ayala Sender

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 4 – neljas lõik 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Tahkekütusel töötavate põletusseadmete 
suhtes, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on üle 500 MW ja 
millele on antud luba enne 1. juulit 1987 
ning mille töötundide arv aastas on kuni 
1500 tundi viie aasta libiseva keskmisena, 
kohaldatakse NOx heite piirväärtust 450 
mg/Nm3. 

Tahkekütusel töötavate põletusseadmete 
suhtes, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on üle 500 MW ja 
millele on antud luba enne 1. juulit 1987 
ning mille töötundide arv aastas on kuni 
1500 tundi viie aasta libiseva keskmisena, 
kohaldatakse NOx heite piirväärtust 450 
mg/Nm3 (900 mg/Nm3 nende seadmete 
suhtes, kus kasutatakse kohalikke 
tahkekütuseid, mille lenduvainete sisaldus 
on alla 10 %).

Or. en

Muudatusettepanek 311
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 4 – viies lõik 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Vedelkütusel töötavate põletusseadmete 
suhtes, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on üle 500 MW ja 
millele on antud luba enne 27. novembrit 
2002 või mille käitaja on esitanud täieliku 
loataotluse enne nimetatud kuupäeva, 
tingimusel et see käitis võeti kasutusele 
hiljemalt 27. novembril 2003, ning mille 
töötundide arv aastas on kuni 1500 tundi 
viie aasta libiseva keskmisena, 

Vedelkütusel töötavate põletusseadmete 
suhtes, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on üle 500 MW ja 
millele on antud luba enne 27. novembrit 
2002 või mille käitaja on esitanud täieliku 
loataotluse enne nimetatud kuupäeva, 
tingimusel et see käitis võeti kasutusele 
hiljemalt 27. novembril 2003, ning mille 
töötundide arv aastas on kuni 3000 tundi 
viie aasta libiseva keskmisena, 
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kohaldatakse NOx heite piirväärtust 400 
mg/Nm3.

kohaldatakse NOx heite piirväärtust 400 
mg/Nm3.

Or. it

(Kooskõlas muudatusettepanekuga 6.)

Muudatusettepanek 312
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 4 – kuues lõik 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Põletusseadme osa suhtes, mis väljutab 
oma heitgaasid ühise korstna ühte või 
mitmesse eraldi lõõri, ja mille aastane 
töötundide arv viie aasta libiseva keskmise 
väärtusena ei ole üle 1500 tunni aastas, 
võib kohaldada kolmes eelnevas lõigus 
sätestatud heite piirväärtuseid kogu 
põletusseadme summaarse 
nimisoojusvõimsuse suhtes. Sellistel 
juhtudel toimub heiteseire lõõride kaupa 
eraldi.

Põletusseadme osa suhtes, mis väljutab 
oma heitgaasid ühise korstna ühte või 
mitmesse eraldi lõõri, ja mille aastane 
töötundide arv viie aasta libiseva keskmise 
väärtusena ei ole üle 3000 tunni aastas, 
võib kohaldada kolmes eelnevas lõigus 
sätestatud heite piirväärtuseid kogu 
põletusseadme summaarse 
nimisoojusvõimsuse suhtes. Sellistel 
juhtudel toimub heiteseire lõõride kaupa 
eraldi.

Or. it

(Kooskõlas muudatusettepanekuga 6.)

Muudatusettepanek 313
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 4 – kuues a lõik (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Kohalikel tahkekütustel töötavate 
põletusseadmete suhtes, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on suurem kui 
300MW, kohaldatakse NOx heite 
piirväärtust 400 mg/Nm3.

Or. it



PE440.003v01-00 18/43 AM\810395ET.doc

ET

(Kooskõlas muudatusettepanekuga 6.)

Selgitus

Kuna kohalikku tahkekütust kasutavatele jõuseadmetele tehakse SO2 piirmäära suhtes erand 
(artikkel 31), võiks erandi teha ka NOx piirmäära suhtes, arvestades asjaolu, et kohalikel 
tahkekütustel on harilikult madal kütteväärtus.

Muudatusettepanek 314
Christa Klaß

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 5 – esimene lõik 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Gaasiturbiinide (sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid) suhtes, milles 
vedelkütusena kasutatakse kergeid ja 
keskmisi destillaate, kohaldatakse NOx 
heite piirväärtust 90 mg/Nm3 ja CO heite 
piirväärtust 100 mg/Nm3.

Gaasiturbiinide (sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid) suhtes, milles 
vedelkütusena kasutatakse kergeid ja 
keskmisi destillaate, kohaldatakse NOx 
heite piirväärtust 120 mg/Nm3 ja CO heite 
piirväärtust 100 mg/Nm3, juhul kui neis 
seadmetes kasutatakse asenduskütust 
vähem kui 500 töötunni vältel aastas.

Or. de

Selgitus

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.
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Muudatusettepanek 315
Christa Klaß

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 5 – teine lõik 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Eriolukorras kasutatavate gaasiturbiinide 
suhtes, mis töötavad kuni 500 tundi aastas, 
ei kohaldata käesolevas punktis sätestatud 
heite piirväärtuseid. Nende seadmete 
käitaja säilitab andmed kasutatud 
töötundide kohta.

Eriolukorras või ainult tippkoormuse ajal 
energiavarustuse tagamiseks kasutatavate 
gaasiturbiinide suhtes, mis töötavad kuni 
500 tundi aastas, ei kohaldata käesolevas 
punktis sätestatud heite piirväärtuseid. 
Nende seadmete käitaja säilitab andmed 
kasutatud töötundide kohta.

Or. de

Selgitus

Gasturbinen können nicht immer ausschließlich mit Erdgas betrieben werden, sondern 
müssen auch mit Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit 
von Erdgas etwa bei einem Boykott wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch 
den Einsatz selbst modernster Technik nur durch unverhältnismäßig hohen 
Ressourcheneinsatz von Frischwasser und Ammoniak erreicht werden. Die  vom Rat 
vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht denen in der Richtlinie für 
Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene Stickoxidemissionen zwischen 
120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.

Muudatusettepanek 316
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 6 – tabel – pealkiri 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Gaaskütusel töötavate põletusseadmete 
NOx ja CO heite piirväärtused (mg/Nm3)

Gaaskütusel töötavate põletusseadmete 
NOx heite piirväärtused (mg/Nm3)

Or. en

Selgitus

CO heite piirväärtuste kohaldamist gaaskütustel töötavate põletusseadmete suhtes, mille 
kohta hiljuti ettepanek tehti, tuleks vältida. Subsidiaarsuse põhimõtet silmas pidades peaksid 
CO heited jääma täielikult riikide jurisdiktsiooni alla
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Muudatusettepanek 317
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 6 – tabel – veerg „CO”

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

CO välja jäetud
100
-
-
100
-
100

Or. en

Selgitus

CO heite piirväärtuste kohaldamist gaaskütustel töötavate põletusseadmete suhtes, mille 
kohta hiljuti ettepanek tehti, tuleks vältida. Subsidiaarsuse põhimõtet silmas pidades peaksid 
CO heited jääma täielikult riikide jurisdiktsiooni alla.

Muudatusettepanek 318
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 6 – tabel

Nõukogu seisukoht

6. Gaaskütusel töötavate põletusseadmete NOx ja CO heite piirväärtused (mg/Nm3)

NOx CO

Maagaasiküttel põletusseadmed, v.a 
gaasiturbiinid ja gaasimootorid 

100 100

Kõrgahjugaasi-, koksiahjugaasi- või 
rafineerimistehase jääkide gaasistamisel tekkiva 
gaasi küttel põletusseadmed, v.a gaasiturbiinid 
ja gaasimootorid

200 (4) --

Muul gaasil töötavad põletusseadmed, v.a 200 (4) --
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gaasiturbiinid ja gaasimootorid 
Maagaasiküttel 1 gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga gaasiturbiinid)

50 (2)(3) 100

Muul gaasil 4 töötavad gaasiturbiinid 
(sealhulgas kombineeritud tsükliga 
gaasiturbiinid)

120 --

Gaasimootorid 100 100

Parlamendi muudatusettepanek
NOx CO

Maagaasiküttel põletusseadmed summaarse 
soojusmahtuvusega mitte üle 300 MW, v.a 
gaasiturbiinid ja gaasimootorid  

150 100

Kõrgahjugaasi-, koksiahjugaasi- või 
rafineerimistehase jääkide gaasistamisel tekkiva 
gaasi küttel põletusseadmed, v.a gaasiturbiinid 
ja gaasimootorid

200 (4) --

Muul gaasil töötavad põletusseadmed, v.a 
gaasiturbiinid ja gaasimootorid 

200 (4) --

Maagaasiküttel1 gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga gaasiturbiinid)

50 (2)(3) 100

Muul gaasil4 töötavad gaasiturbiinid 
(sealhulgas kombineeritud tsükliga 
gaasiturbiinid)

120 --

Gaasimootorid 200 200

Or. en

Selgitus

Gaaskütusel töötavate põletusseadmete NOx heite piirväärtused peaksid olema saavutatavad,  
ilma et see tekitaks ebaproportsionaalselt suuri kulusid võrreldes sellest saadava kasuga 
keskkonnale. Heidete piirväärtusi, mida on esildatud kohaldada olemasolevate alla 300 MW 
põletuskatelde ja gaasimootorite suhtes, ei ole võimalik saavutada ainuüksi esmaseid 
meetmeid rakendades, vaid selleks tuleks kasutusele võtta ebaproportsionaalsed 
sekundaarsed saastetõrjeseadmed.
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Muudatusettepanek 319
Inés Ayala Sender

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 6 – tabel – seitsmes a rida (uus)

Parlamendi muudatusettepanek

NOx CO

Terasetööstusest pärinevatel madala 
kütteväärtusega gaasidel ja maagaasil 
töötavad gaasimootorid

200 -

Or. en

Muudatusettepanek 320
Antonio Masip Hidalgo

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 6 – märkus 4 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

4 a) 200 mg/Nm3 terasetööstusest 
pärinevatel madala kütteväärtusega 
gaasidel ja maagaasil töötavatele 
gaasimootoritele

Or. en

Muudatusettepanek 321
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 6 – teine lõik (pärast märkusi)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Gaasiturbiinide (sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinide) puhul 
kohaldatakse käesoleva punkti tabelis 
esitatud NOx ja CO heite piirväärtusi 
ainult üle 70 % koormuse korral.

Gaasiturbiinide (sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinide) puhul 
kohaldatakse käesoleva punkti tabelis 
esitatud NOx heite piirväärtusi ainult üle 
70 % koormuse korral (määratud ISO 
tingimuste alusel).
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Or. en

Selgitus

CO heite piirväärtuste kohaldamist gaaskütustel töötavate põletusseadmete suhtes, mille 
kohta hiljuti ettepanek tehti, tuleks vältida. Subsidiaarsuse põhimõtet silmas pidades peaksid 
CO heited jääma täielikult riikide jurisdiktsiooni alla

Muudatusettepanek 322
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 6 – kolmas lõik (pärast märkusi) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Gaasiturbiinide (sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinide) suhtes, millele on 
antud luba enne 27. novembrit 2002 või 
mille käitaja on esitanud täieliku 
loataotluse enne nimetatud kuupäeva, 
tingimusel et see käitis võeti kasutusele 
hiljemalt 27. novembril 2003, ja mille 
töötundide arv aastas on kuni 1500 tundi 
viie aasta libiseva keskmisena, 
kohaldatakse NOx heite piirväärtust 
150 mg/Nm3 juhul, kui põletatakse 
maagaasi ning 200 mg/Nm3 juhul, kui 
põletatakse muid gaase või vedelkütuseid.

Gaasiturbiinide (sealhulgas gaasikütusel 
töötavate põletusseadmete) suhtes, millele 
on antud luba enne 27. novembrit 2002 või 
mille käitaja on esitanud täieliku 
loataotluse enne nimetatud kuupäeva, 
tingimusel et see käitis võeti kasutusele 
hiljemalt 27. novembril 2003, ja mille 
töötundide arv aastas on kuni 1500 tundi 
viie aasta libiseva keskmisena, 
kohaldatakse NOx heite piirväärtust 
150 mg/Nm3 juhul, kui põletatakse 
maagaasi ning 200 mg/Nm3 juhul, kui 
põletatakse muid gaase või vedelkütuseid.

Or. en

Selgitus

Kõikide seadmete ja kütuste võrdse käsitlemise huvides tuleks olemasolevate gaasiturbiinide 
suhtes kohaldatavat erandit laiendada, nii et see hõlmaks gaasikütustel töötavate 
põletusseadmete kõiki tüüpe, sealhulgas põletuskatlaid, gaasiturbiine ja gaasimootoreid. 
Samasugused erandid on ette nähtud ka tahke- või vedelkütustel töötavatele 
põletusseadmetele.
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Muudatusettepanek 323
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 6 – kolmas lõik (pärast märkusi) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Gaasiturbiinide (sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinide) suhtes, millele on 
antud luba enne 27. novembrit 2002 või 
mille käitaja on esitanud täieliku 
loataotluse enne nimetatud kuupäeva, 
tingimusel et see käitis võeti kasutusele 
hiljemalt 27. novembril 2003, ja mille 
töötundide arv aastas on kuni 1500 tundi 
viie aasta libiseva keskmisena, 
kohaldatakse NOx heite piirväärtust 
150 mg/Nm3 juhul, kui põletatakse 
maagaasi ning 200 mg/Nm3 juhul, kui 
põletatakse muid gaase või vedelkütuseid.

Gaasiturbiinide (sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinide) suhtes, millele on 
antud luba enne 27. novembrit 2002 või 
mille käitaja on esitanud täieliku 
loataotluse enne nimetatud kuupäeva, 
tingimusel et see käitis võeti kasutusele 
hiljemalt 27. novembril 2003, ja mille 
töötundide arv aastas on kuni 3000 tundi 
viie aasta libiseva keskmisena, 
kohaldatakse NOx heite piirväärtust 
150 mg/Nm3 juhul, kui põletatakse 
maagaasi ning 200 mg/Nm3 juhul, kui 
põletatakse muid gaase või vedelkütuseid.

Or. it

(Kooskõlas muudatusettepanekuga 6.)

Muudatusettepanek 324
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 6 – neljas lõik (pärast märkusi)  

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Põletusseadme osa suhtes, mis väljutab 
oma heitgaasid ühise korstna ühe või 
mitme eraldi lõõri kaudu, ja mille aastane 
töötundide arv viie aasta libiseva keskmise 
väärtusena ei ole üle 1500 tunni aastas, 
võib kohaldada eelnevas lõigus sätestatud 
heite piirväärtuseid kogu põletusseadme 
summaarse nimisoojusvõimsuse suhtes. 
Sellistel juhtudel toimub heiteseire lõõride 
kaupa eraldi.

Põletusseadme osa suhtes, mis väljutab 
oma heitgaasid ühise korstna ühe või 
mitme eraldi lõõri kaudu, ja mille aastane 
töötundide arv viie aasta libiseva keskmise 
väärtusena ei ole üle 3000 tunni aastas, 
võib kohaldada eelnevas lõigus sätestatud 
heite piirväärtuseid kogu põletusseadme 
summaarse nimisoojusvõimsuse suhtes. 
Sellistel juhtudel toimub heiteseire lõõride 
kaupa eraldi.

Or. it
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(Kooskõlas muudatusettepanekuga 6.)

Muudatusettepanek 325
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 6 – viies lõik (pärast märkusi) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Eriolukorras kasutatavate gaasiturbiinide 
ja gaasimootorite puhul, mis töötavad 
aastas alla 500 töötunni, ei kehti käesolevas 
punktis esitatud heite piirväärtused. Nende 
seadmete käitaja säilitab andmed 
kõnealusel viisil kasutatud töötundide 
kohta.

Gaaskütusel töötavate põletusseadmete
puhul, mis töötavad aastas alla 500 
töötunni, ei kehti käesolevas punktis 
esitatud heite piirväärtused.  Nende 
seadmete käitaja säilitab andmed 
kõnealusel viisil kasutatud töötundide 
kohta.

Or. en

Selgitus

500 töötunni erand peaks hõlmama kõiki gaaskütusel töötavaid seadmeid ja kasutusviise. 
Arvestades, et sõnu „eriolukorras kasutatavad” võidakse eri liikmesriikides erinevalt 
tõlgendada, tuleks eriolukorra nimetamisest loobuda.

Muudatusettepanek 326
Oreste Rossi

Nõukogu seisukoht
V lisa – 1. osa – punkt 6 – viies a lõik (uus) (pärast märkusi) 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Gaaskütusel töötavatel põletusseadmetel, 
mille summaarne nimisoojusvõimsus ei 
ületa 500 MW ja millele on antud luba 
enne 27. novembrit 2002 või mille käitaja 
on esitanud täieliku loataotluse enne 
nimetatud kuupäeva, tingimusel et see 
seade võeti kasutusele hiljemalt 27. 
novembril 2003, ning mille töötundide arv 
aastas on kuni 3000 tundi viie aasta 
libiseva keskmisena, on NOx heite 
piirväärtus 200 mg/Nm3.
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Or. it

(Kooskõlas muudatusettepanekuga 6.)

Selgitus

Käesolevas direktiivis ei ole arvesse võetud gaaskütusel töötavaid jõuseadmeid ja seadmeid, 
mida kasutatakse tootmise tippkoormuse ajal. Selle puuduse saab kõrvaldada asjakohase 
lõigu lisamisega.

Muudatusettepanek 327
Christa Klaß

Nõukogu seisukoht
V lisa – 2. osa – punkt 5 – esimene lõik 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Gaasiturbiinide (sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid) suhtes, milles 
vedelkütusena kasutatakse kergeid ja 
keskmisi destillaate, kohaldatakse NOx 
heite piirväärtust 50 mg/Nm3 ja CO heite 
piirväärtust 100 mg/Nm3.

Gaasiturbiinide (sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid) suhtes, milles 
vedelkütusena kasutatakse kergeid ja 
keskmisi destillaate, kohaldatakse NOx 
heite piirväärtust 120 mg/Nm3 ja CO heite 
piirväärtust 100 mg/Nm3, juhul kui neis 
seadmetes kasutatakse asenduskütust 
vähem kui 500 töötunni vältel aastas.

Or. de

Selgitus

Gasturbinen können nicht immer mit Erdgas betrieben werden, sondern müssen auch mit 
Flüßigbrennstoffen arbeiten können. Dies ist bei mangelnder Verfügbarkeit von Erdgas 
wichtig. Die vorgeschlagenen Grenzwerte können durch den Einsatz selbst modernster 
Technik nur durch unverhältnismäßig hohen Ressourceneinsatz von Frischwasser und 
Ammoniak erreicht werden. Die vom Rat vorgeschlagenen Grenzwerte entsprechen nicht 
denen in der Richtlinie für Großfeuerungsanlagen. Dort wird dargestellt, dass gemessene 
Stickoxidemissionen zwischen 120 – 350 mg/Nm³ zu liegen haben.
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Muudatusettepanek 328
Christa Klaß

Nõukogu seisukoht
V lisa – 2. osa – punkt 5 – teine lõik 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Eriolukorras kasutatavate gaasiturbiinide 
suhtes, mis töötab kuni 500 tundi aastas, ei 
kohaldata käesolevas punktis sätestatud 
heite piirväärtuseid. Nende seadmete 
käitaja säilitab andmed kasutatud 
töötundide kohta.

Eriolukorras või ainult tippkoormuse ajal 
energiavarustuse tagamiseks kasutatavate 
gaasiturbiinide suhtes, mis töötavad kuni 
500 tundi aastas, ei kohaldata käesolevas 
punktis sätestatud heite piirväärtuseid. 
Nende seadmete käitaja säilitab andmed 
kasutatud töötundide kohta.

Or. de

Selgitus

Vt selgitust eespool: V lisa – 2. osa – punkt 5 – esimene lõik. 

Muudatusettepanek 329
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
V lisa – 2. osa – punkt 6 – tabel – pealkiri ja veerg „CO”

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

6. Gaaskütusel töötavate põletusseadmete 
NOx ja CO heite piirväärtused (mg/Nm3)

6. Gaaskütusel töötavate põletusseadmete 
NOx heite piirväärtused (mg/Nm3)

CO
100
100
100

Or. en

Selgitus

CO heite piirväärtuste kohaldamist gaaskütustel töötavate põletusseadmete suhtes, mille 
kohta hiljuti ettepanek tehti, tuleks vältida. Subsidiaarsuse põhimõtet silmas pidades peaksid 
CO heited jääma täielikult riikide jurisdiktsiooni alla
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Muudatusettepanek 330
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
V lisa – 2. osa – punkt 6 – tabel 

Nõukogu seisukoht

NOx CO

Põletusseadmed, v.a gaasiturbiinid ja 
gaasimootorid 

100 100

Gaasiturbiinid (sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid)

50 1 100

Gaasimootorid 75 100

Märkus:
1) Ühetsükliliste gaasiturbiinide korral, mille kasutegur on üle 35 % (määratud ISO tingimuste alusel), on NOx 
heitkoguse piirväärtus 50 × η/35, kus η on ISO tingimustele vastav gaasiturbiini kasutegur, väljendatuna 
protsentides.

Parlamendi muudatusettepanek
NOx

1 CO
Põletusseadmed summaarse 
soojusmahtuvusega mitte üle 300 MW, v.a 
gaasiturbiinid ja gaasimootorid  

150 100

Maagaasiküttel põletusseadmed summaarse 
soojusmahtuvusega mitte üle 300 MW, v.a 
gaasiturbiinid ja gaasimootorid 

100 100

Gaasiturbiinid (sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid)

50 100

Gaasimootorid 200 200
Märkus:
1) Gaasiturbiinide korral, mille kasutegur on üle 35 % (määratud ISO tingimuste alusel), on NOx heitkoguse 
piirväärtus 50 × η/35, kus η on ISO tingimustele vastav gaasiturbiini kasutegur, väljendatuna protsentides.

Or. en

Selgitus

NOx-ELVs for existing gas-fired combustion plants should be achievable without causing 
disproportionately high cost compared to the environmental benefit. The proposed ELVs for 
existing boilers < 300 MW and gas engines cannot be complied with using only primary 
measures, but would require the introduction of disproportionate secondary abatement 
equipment. In contrast to existing plant requirements (see part 1), the requirements for new 
gas turbines do not differenciate into different ELVs for CHP, CCGT or mechanical drives. 
As a consequence, the efficiency correction factor shall be applicable to all types of gas 
turbines.
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Muudatusettepanek 331
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
V lisa – 2. osa – punkt 6 – teine lõik

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Gaasiturbiinide (sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinide) puhul 
kohaldatakse käesoleva punkti tabelis 
esitatud NOx ja CO heite piirväärtusi 
ainult üle 70 % koormuse korral.

Gaasiturbiinide (sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinide) puhul 
kohaldatakse käesoleva punkti tabelis 
esitatud NOx heite piirväärtusi ainult üle 
70 % koormuse korral (määratud ISO 
tingimuste alusel).

Or. en

Selgitus

Vt selgitust eespool: V lisa – 2. osa – punkt 6 – tabel – pealkiri ja veerg „CO”.

Muudatusettepanek 332
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
V lisa – 2. osa – punkt 6 – teine lõik

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Gaasiturbiinide (sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinide) puhul 
kohaldatakse käesoleva punkti tabelis 
esitatud NOx ja CO heite piirväärtusi ainult 
üle 70 % koormuse korral.

Gaasiturbiinide (sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinide) puhul 
kohaldatakse käesoleva punkti tabelis 
esitatud NOx ja CO heite piirväärtusi ainult 
üle 70 % koormuse korral (määratud ISO 
tingimuste alusel).

Or. en

Selgitus

Vt selgitust eespool: V lisa – 2. osa – punkt 6 – tabel. 
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Muudatusettepanek 333
Thomas Ulmer

Nõukogu seisukoht
V lisa – 2. osa – punkt 6 – kolmas lõik

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Eriolukorras kasutatavate gaasiturbiinide 
ja gaasimootorite puhul, mis töötavad 
aastas alla 500 töö tunni, ei kehti 
käesolevas punktis esitatud heite 
piirväärtused. Nende seadmete käitaja 
säilitab andmed kasutatud töötundide 
kohta.

Gaaskütusel töötavate põletusseadmete
puhul, mis töötavad aastas alla 500 
töötunni, ei kehti käesolevas punktis 
esitatud heite piirväärtused.  Nende 
seadmete käitaja säilitab andmed kasutatud 
töötundide kohta.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust eespool: V lisa – 2. osa – punkt 6 – tabel. 

Muudatusettepanek 334
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
V lisa – 3. osa – punkt 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. SO2, NOx ja tolmu kontsentratsiooni 
mõõdetakse pidevalt heitgaasis, mis lähtub 
põletusseadmetest summaarse 
nimisoojusvõimsusega alates 100 MW.

1. SO2, NOx, CO ja tolmu 
kontsentratsiooni mõõdetakse pidevalt 
jäätmegaasis, mis lähtub põletusseadmetest 
nimisoojuskoormusega alates 100 MW.

CO kontsentratsiooni mõõdetakse pidevalt 
heitgaasis, mis lähtub igast gaaskütusel 
töötavast põletusseadmest summaarse 
nimisoojusvõimsusega alates 100 MW. 

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 76.
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Muudatusettepanek 335
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
V lisa – 4. osa – punkt 1

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Pidevate mõõtmiste puhul loetakse, et 1. 
ja 2. osaga ettenähtud heite piirväärtustest 
on kinni peetud, kui mõõtmiste hindamise 
tulemused näitavad, et kalendriaasta 
töötundide jooksul on kõik järgmised 
tingimused olnud täidetud:

1. Pidevate mõõtmiste puhul loetakse, et 1. 
ja 2. osaga ettenähtud heite piirväärtustest 
on kinni peetud, kui mõõtmiste hindamise 
tulemused näitavad, et kalendriaasta 
töötundide jooksul on kõik järgmised 
tingimused olnud täidetud:

a) ükski valideeritud kuu keskmine väärtus 
ei ületa 1. ja 2. osaga ettenähtud 
asjakohaseid heite piirväärtusi;

a) ükski valideeritud päeva keskmine 
väärtus ei ületa 1. ja 2. osaga ettenähtud 
asjakohaseid heite piirväärtusi;

b) ükski valideeritud päeva keskmine 
väärtus ei ületa 110 % 1. ja 2. osaga 
ettenähtud asjakohastest heite 
piirväärtustest;
c) selliste põletusseadmete puhul, mis 
koosnevad üksnes kateldest, mida 
köetakse kivisöega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on alla 50 MW, ükski 
valideeritud päeva keskmine väärtus ei 
ületa 150 % 1. ja 2. osaga ettenähtud 
asjakohastest heite piirväärtustest;
d) 95 % kõigist valideeritud keskmistest 
tunniväärtustest aasta jooksul ei ületa 
200 % 1. ja 2. osaga ettenähtud vastavatest 
arvulistest väärtustest.

d) 95 % kõigist valideeritud keskmistest 
tunniväärtustest aasta jooksul ei ületa 
200 % 1. ja 2. osaga ettenähtud vastavatest 
arvulistest väärtustest.

Valideeritud keskmised väärtused 
määratakse 3. osa punkti 10 kohaselt.

Valideeritud keskmised väärtused 
määratakse 3. osa punkti 10 kohaselt.

Keskmiste heite väärtuste arvutamisel ei 
võeta arvesse väärtusi, mis on mõõdetud 
artikli 30 lõigetes 5 ja 6 ning artiklis 37 
osutatud ajavahemikel või käivitamise ja 
seiskamise ajal.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 77 uuesti esitamine. Kui BREFi PVT tasemed 
kajastavad päeva keskmisi, siis V lisas nõutakse, et heite piirväärtused tuleb tagada kuu 
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baasil. Lisaks ei tohi päeva keskmised väärtused ületada 110% heite piirväärtustest ning 95% 
keskmistest tunniväärtustest ei tohi aasta jooksul ületada heite piirväärtusi rohkem kui kaks 
korda. Komisjoni ettepanekus ei tehta vahet 2016. aasta eelsetel ja 2016. aasta järgsetel 
seadmetel. Säilitades samad järgimisnõuded uutele ja olemasolevatele seadmetele, on need 
siiski vaja viia kooskõlla BREF-dokumentide PVT-järeldustega, mis põhinevad päeva 
keskmistel väärtustel, aga mitte kuu keskmistel.

Muudatusettepanek 336
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
V lisa – 4. osa – punkt 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Pidevate mõõtmiste puhul loetakse, et 1. 
ja 2. osaga ettenähtud heite piirväärtustest 
on kinni peetud, kui mõõtmiste hindamise 
tulemused näitavad, et kalendriaasta 
töötundide jooksul on kõik järgmised 
tingimused olnud täidetud:

1. Pidevate mõõtmiste puhul loetakse, et 1. 
ja 2. osaga ettenähtud heite piirväärtustest 
on kinni peetud, kui mõõtmiste hindamise 
tulemused näitavad, et kalendriaasta 
töötundide jooksul on kõik järgmised 
tingimused olnud täidetud:

a) ükski valideeritud kuu keskmine väärtus 
ei ületa 1. ja 2. osaga ettenähtud 
asjakohaseid heite piirväärtusi;

a) ükski valideeritud päeva keskmine 
väärtus ei ületa 1. ja 2. osaga ettenähtud 
asjakohaseid heite piirväärtusi;

b) ükski valideeritud päeva keskmine 
väärtus ei ületa 110 % 1. ja 2. osaga 
ettenähtud asjakohastest heite 
piirväärtustest;
c) selliste põletusseadmete puhul, mis 
koosnevad üksnes kateldest, mida 
köetakse kivisöega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on alla 50 MW, ükski 
valideeritud päeva keskmine väärtus ei 
ületa 150 % 1. ja 2. osaga ettenähtud 
asjakohastest heite piirväärtustest;
d) 95 % kõigist valideeritud keskmistest 
tunniväärtustest aasta jooksul ei ületa 
200 % 1. ja 2. osaga ettenähtud vastavatest 
arvulistest väärtustest.

b) 95 % kõigist valideeritud keskmistest 
tunniväärtustest aasta jooksul ei ületa 
200 % 1. ja 2. osaga ettenähtud vastavatest 
arvulistest väärtustest.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 77.



AM\810395ET.doc 33/43 PE440.003v01-00

ET

Muudatusettepanek 337
Sirpa Pietikäinen

Nõukogu seisukoht
V lisa – 4. osa – punkt 1 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1. Pidevate mõõtmiste puhul loetakse, et 1. 
ja 2. osaga ettenähtud heite piirväärtustest 
on kinni peetud, kui mõõtmiste hindamise 
tulemused näitavad, et kalendriaasta 
töötundide jooksul on kõik järgmised 
tingimused olnud täidetud:

1. Pidevate mõõtmiste puhul loetakse, et 1. 
ja 2. osaga ettenähtud heite piirväärtustest 
on kinni peetud, kui mõõtmiste hindamise 
tulemused näitavad, et kalendriaasta 
töötundide jooksul on kõik järgmised 
tingimused olnud täidetud:

a) ükski valideeritud kuu keskmine väärtus 
ei ületa 1. ja 2. osaga ettenähtud 
asjakohaseid heite piirväärtusi;

a)  ükski valideeritud päeva keskmine 
väärtus ei ületa 1. ja 2. osaga ettenähtud 
asjakohaseid heite piirväärtusi ning

b) ükski valideeritud päeva keskmine 
väärtus ei ületa 110 % 1. ja 2. osaga 
ettenähtud asjakohastest heite 
piirväärtustest;
c) selliste põletusseadmete puhul, mis 
koosnevad üksnes kateldest, mida 
köetakse kivisöega ja mille summaarne 
nimisoojusvõimsus on alla 50 MW, ükski 
valideeritud päeva keskmine väärtus ei 
ületa 150 % 1. ja 2. osaga ettenähtud 
asjakohastest heite piirväärtustest;
d) 95 % kõigist valideeritud keskmistest 
tunniväärtustest aasta jooksul ei ületa 
200 % 1. ja 2. osaga ettenähtud vastavatest 
arvulistest väärtustest.

b) 95 % kõigist valideeritud keskmistest 
tunniväärtustest aasta jooksul ei ületa 
200 % 1. ja 2. osaga ettenähtud vastavatest 
arvulistest väärtustest.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 77 uuesti esitamine. Kui BREFi PVT tasemed 
kajastavad päeva keskmisi, siis V lisas nõutakse, et heite piirväärtused tuleb tagada kuu 
baasil. Lisaks ei tohi päeva keskmised väärtused ületada 110% heite piirväärtustest ning 95% 
keskmistest tunniväärtustest ei tohi aasta jooksul ületada heite piirväärtusi rohkem kui kaks 
korda. Komisjoni ettepanekus ei tehta vahet 2016. aasta eelsetel ja 2016. aasta järgsetel 
seadmetel. Säilitades samad järgimisnõuded uutele ja olemasolevatele seadmetele, on need 
siiski vaja viia kooskõlla BREF-dokumentide PVT-järeldustega, mis põhinevad päeva 
keskmistel väärtustel, aga mitte kuu keskmistel.
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Muudatusettepanek 338
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
V lisa – 5. osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

5. osa välja jäetud

Or. en

Selgitus

Sellega jäetakse välja nõukogu esitatud uus, 5. osa, mis on seotud artikliga 31.

Muudatusettepanek 339
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
V lisa – 5. osa – tabel 1

Nõukogu seisukoht
1. Artikli 30 lõikes 2 osutatud põletusseadmete minimaalne väävliärastuse aste

Minimaalne väävliärastuse asteSummaarn
e 
nimisoojus 
võimsus 
(MW)

Põletusseadmed, millele on luba antud enne 27. 
novembrit 2002, või mille käitajad oli esitanud 
täieliku loataotluse enne nimetatud kuupäeva, 

tingimusel et selline seade võeti kasutusele 
hiljemalt 27. novembril 2003

Muud 
põletusseadme
d

50-100 80 % 92 %

100-300 90 % 92 %

> 300 96 % (1) 96 %

Märkus:

1) Põlevkivi põletavate põletusseadmete puhul on minimaalseks väävliärastuse astmeks 95 %.
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Muudatusettepanek
1.  Artikli 30 lõikes 2 osutatud põletusseadmete minimaalne väävliärastuse aste ja heite 
maksimaalsed piirväärtused

Minimaalne väävliärastuse aste ja heite maksimaalsed piirväärtusedSummaarn
e 
nimisoojus 
võimsus 
(MW)

Põletusseadmed, millele on luba antud enne 27. 
novembrit 2002, või mille käitajad oli esitanud 
täieliku loataotluse enne nimetatud kuupäeva, 

tingimusel et selline seade võeti kasutusele 
hiljemalt 27. novembril 2003

Muud 
põletusseadme
d

50-100 80 % heite maksimaalse piirväärtusega 
650mg/Nm3

92 % heite 
maksimaalse 

piirväärtusega 
600mg/Nm3

100-300 90 % heite maksimaalse piirväärtusega 
450mg/Nm3

92 % heite 
maksimaalse 

piirväärtusega 
400mg/Nm3

> 300 96 % heite maksimaalse piirväärtusega 
450mg/Nm3 1)

96 % heite 
maksimaalse 

piirväärtusega 
400mg/Nm3

Märkus:

1) Põlevkivi põletavate põletusseadmete puhul on minimaalseks väävliärastuse astmeks 95 % koos heite 
maksimaalse piirväärtusega 450 mg/Nm3.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek seoses nõukogu esildatud uute eranditega.
Suured põletusseadmed, milles kasutatakse kõrge väävlisisaldusega kohalikke tahkekütuseid 
(s.o pruunsüsi), on suurimad väävliheite tekitajad Euroopas. Keskkonnakaitse eesmärkidel on 
vaja tagada, et väävliärastuse maksimummäärad oleksid seotud vähemalt nende vähem 
ambitsioonikate heite piirväärtustega, mida rakendatakse madala väävlisisaldusega kütuste 
suhtes. 
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Muudatusettepanek 340
Inés Ayala Sender

Nõukogu seisukoht
V lisa – 5. osa – tabel 5 – märkus 1 a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

1 a) Nende seadmete puhul, millele on 
luba antud enne 1. juulit 1987 ning milles 
on  vedelgaasi väävliärastuse seadmed 
kasutusele võetud enne 2000. aastat ja 
milles on enne 2008. aasta jaanuari 
rakendatud ka direktiivile 2001/80 
vastavat tehnoloogiat, on minimaalne 
väävliärastuse aste 93 %.

Or. en

Muudatusettepanek 341
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
V lisa – 5. osa – tabel 2

Nõukogu seisukoht
2. Artikli 30 lõikes 3 osutatud põletusseadmete minimaalne väävliärastuse aste

Summaarne nimisoojus võimsus (MW) Minimaalne väävliärastuse aste

50-100 93 %

100-300 93 %

> 300 97 %

Muudatusettepanek
2. Artikli 30 lõikes 3 osutatud põletusseadmete minimaalne väävliärastuse aste ja heite 

maksimaalsed piirväärtused
Summaarne nimisoojus võimsus (MW) Minimaalne väävliärastuse aste

50-100 93 % heite maksimaalse piirväärtusega 
600mg/Nm3
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100-300 93 % heite maksimaalse piirväärtusega 
400mg/Nm3

> 300 97 % heite maksimaalse piirväärtusega 
400mg/Nm3

Or. en

Selgitus

Vt selgitust eespool: V lisa – 5. osa – tabel 1.

Muudatusettepanek 342
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
V lisa – 6. osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

Käesoleva lisa 5. osas sätestatud 
minimaalseid väävliärastuse astmeid 
kohaldatakse ühe kuu keskmise 
piirväärtusena.

Käesoleva lisa 5. osas sätestatud 
minimaalseid väävliärastuse astmeid 
kohaldatakse ühe päeva keskmise 
piirväärtusena.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek seoses nõukogu esildatud uute eranditega. Kui BREFi PVT tasemed 
kajastavad päeva keskmisi, siis V lisas nõutakse, et heite piirväärtused tuleb tagada kuu 
baasil. Vaja on tekst viia kooskõlla BREFiga, mis põhineb ühe päeva ja mitte ühe kuu 
keskmistel väärtustel.

Muudatusettepanek 343
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
V lisa – 7. osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

7. osa välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Sellega muudetakse nõukogu lisatud uut artiklit.

Muudatusettepanek 344
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
V lisa – 7. osa – punkt a 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) põletusseadmete suhtes, millele oli luba 
antud enne 27. novembrit 2002 või mille 
käitaja oli esitanud täieliku loataotluse 
enne nimetatud kuupäeva, tingimusel et 
selline seade võeti kasutusele hiljemalt 27. 
novembril 2003: 1000 mg/Nm3;

a) 350 mg/Nm3;

Or. en

Selgitus

Nõukogu uue teksti kohta käiv muudatusettepanek. Ei tohiks olla eraldi eeskirju rafineerimis-
ja keemiatööstuse suurte põletusseadmete kohta, mis erineksid muude suurte põletusseadmete
suhtes kehtivatest eeskirjadest. See häirib tarbetult heite vähendamist. Keemiatööstuse ja ka 
rafineerimistehaste suurte põletusseadmete jäägid saab saata sellistesse käitistesse, kus on 
parimad väävlitõrje- või väävliärastusseadmed. Kui käitised soovivad kõrge 
väävlisisaldusega odavaid rafineerimisjääke kasutada ka väiksemate põletuskatelde ja 
kütteseadmete tarbeks, tuleks neil kasutusele võtta saastetõrjeseadmeid, mida saaks 
paigaldada ka korraga mitmesse korstnasse.

Muudatusettepanek 345
Esther de Lange

Nõukogu seisukoht
V lisa – 7. osa – punkt a 

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

a) põletusseadmete suhtes, millele oli luba 
antud enne 27. novembrit 2002 või mille 
käitaja oli esitanud täieliku loataotluse 
enne nimetatud kuupäeva, tingimusel et 
selline seade võeti kasutusele hiljemalt 27. 

a) põletusseadmete suhtes, millele oli luba 
antud enne 27. novembrit 2002 või mille 
käitaja oli esitanud täieliku loataotluse 
enne nimetatud kuupäeva, tingimusel et 
selline seade võeti kasutusele hiljemalt 27. 
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novembril 2003: 1000 mg/Nm3; novembril 2003: 800 mg/Nm3;

Or. en

Selgitus

Rafineerimistehaste heite piirväärtused on seatud ebajärjekindlalt. Artikli 37 lõikes 2 ja V lisa 
7. osas esitatud keskmised heite piirväärtused on  kõrgemad kui V lisa 1. osa punktides 2 ja 3 
esitatud maksimaalsed heite piirväärtused. See võimaldab põhjendamatut paindlikkust ja võib 
tarbetult segada heitkoguste vähendamist.

Muudatusettepanek 346
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
V lisa – 7. osa – punkt b

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) muude põletusseadmete suhtes: 600
mg/Nm3.

b) 850 mg/Nm3, kui põletusseadmed ei 
tööta üle 1500 töötunni aastas.

Or. en

Selgitus

Nõukogu uue teksti kohta käiv muudatusettepanek. Ei tohiks olla eraldi eeskirju rafineerimis-
ja keemiatööstuse suurte põletusseadmete kohta, mis erineksid muude suurte põletusseadmete 
suhtes kehtivatest eeskirjadest. See häirib tarbetult heite vähendamist. Keemiatööstuse ja ka 
rafineerimistehaste suurte põletusseadmete jäägid saab saata sellistesse käitistesse, kus on 
parimad väävlitõrje- või väävliärastusseadmed. Kui käitised soovivad kõrge 
väävlisisaldusega odavaid rafineerimisjääke kasutada ka väiksemate põletuskatelde ja 
kütteseadmete tarbeks, tuleks neil kasutusele võtta saastetõrjeseadmeid, mida saaks 
paigaldada ka korraga mitmesse korstnasse.

Muudatusettepanek 347
Esther de Lange

Nõukogu seisukoht
V lisa – 7. osa – punkt b

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

b) muude põletusseadmete suhtes: 600 
mg/Nm3. 

b) muude põletusseadmete suhtes: 400
mg/Nm3. 
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Or. en

Selgitus

Rafineerimistehaste heite piirväärtused on seatud ebajärjekindlalt. Artikli 37 lõikes 2 ja V lisa 
7. osas esitatud keskmised heite piirväärtused on  kõrgemad kui V lisa 1. osa punktides 2 ja 3 
esitatud maksimaalsed heite piirväärtused. See võimaldab põhjendamatut paindlikkust ja võib 
tarbetult segada heitkoguste vähendamist.

Muudatusettepanek 348
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
VI lisa – 6. osa – punkt 2.5.

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2.5. Pädev asutus võib otsustada, et ta ei 
nõua vesinikkloriidi, vesinikfluoriidi ja 
vääveldioksiidi heite pidevat mõõtmist 
jäätmepõletus- või -koospõletustehastes ja 
nõuab punkti 2.1 alapunktis c sätestatud 
korrapäraseid mõõtmisi või ei nõua üldse 
mõõtmisi, kui käitaja suudab tõendada, et 
nimetatud saasteainete heited ei saa mingil 
juhul ületada neile kehtestatud piirväärtusi.

2.5. Pädev asutus võib otsustada, et ta ei 
nõua vesinikkloriidi, vesinikfluoriidi ja 
vääveldioksiidi heite pidevat mõõtmist 
jäätmepõletus- või -koospõletustehastes ja 
nõuab punkti 2.1 alapunktis c sätestatud 
korrapäraseid mõõtmisi, kui käitaja suudab 
tõendada, et nimetatud saasteainete heited 
ei saa mingil juhul ületada neile 
kehtestatud piirväärtusi. Seda erandit ei 
kohaldata juhul, kui tegemist on eri 
allikatest pärit segajäätmete põletamisega.

Pädev asutus võib otsustada, et ta ei nõua 
lämmastikoksiidide heite pidevat, vaid 
perioodilist mõõtmist, nagu on sätestatud 
punkti 2.1 alapunktis c, olemasolevates 
jäätmepõletustehastes nimivõimsusega 
vähem kui 6 tonni tunnis või 
olemasolevates
jäätmekoospõletamistehastes 
nimivõimsusega vähem kui 6 tonni 
tunnis, kui käitaja suudab tõendada 
asjaomase heite omadusi käsitlevate 
andmete, kasutatava tehnoloogia ja 
lämmastikoksiidide heite seire tulemuste 
alusel, et lämmastikoksiidide heide ei saa 
olla ühelgi juhul suurem kui heite 
sätestatud piirväärtus.
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Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 78.

Muudatusettepanek 349
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
VI lisa – 6. osa – punkt 2.5. – esimene lõik

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2.5. Pädev asutus võib otsustada, et ta ei 
nõua vesinikkloriidi, vesinikfluoriidi ja 
vääveldioksiidi heite pidevat mõõtmist 
jäätmepõletus- või -koospõletustehastes ja 
nõuab punkti 2.1 alapunktis c sätestatud 
korrapäraseid mõõtmisi või ei nõua üldse 
mõõtmisi, kui käitaja suudab tõendada, et 
nimetatud saasteainete heited ei saa mingil 
juhul ületada neile kehtestatud piirväärtusi.

Pädev asutus võib otsustada, et ta ei nõua 
vesinikkloriidi, vesinikfluoriidi ja 
vääveldioksiidi heite pidevat mõõtmist 
jäätmepõletus- või -koospõletustehastes ja 
nõuab punkti 2.1 alapunktis c sätestatud 
korrapäraseid mõõtmisi, kui käitaja suudab 
tõendada, et nimetatud saasteainete heited 
ei saa mingil juhul ületada neile 
kehtestatud piirväärtusi. See ei kehti 
erinevatest allikatest pärit segajäätmete 
puhul.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 78 osaline uuesti esitamine. Komisjoni ettepanekus 
nähakse ette erijuhud, kui pädevad asutused võivad mitte nõuda vesinikkloriidi, 
vesinikfluoriidi ja vääveldioksiidi mõõtmisi. See tähendab võimalust mõõtmistest loobuda.
Hindamise kvaliteet sõltub suuresti jäätmeproovist, kuna eri allikatest pärit segajäätmed ja 
näiteks PVC tõttu suurenenud kloorisisaldus võivad anda ebakvaliteetse jäätmeproovi. Kui 
sellised erandid oleksid lubatud, oleksid andmed valikulised ja heite maksimummäärasid 
tõenäoliselt ei registreeritaks.
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Muudatusettepanek 350
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
VI lisa – 6. osa – punkt 2.6 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2.6. Pädev asutus võib otsustada, et ta 
nõuab ühte raskmetallide mõõtmist iga 
kahe aasta järel ning ühte dioksiinide ja 
furaanide mõõtmist aastas järgmistel 
juhtudel:

2.6. Pädev asutus võib otsustada, et ta 
nõuab vaid ühte raskemetallide ning 
dioksiinide ja furaanide mõõtmist aastas 
järgmistel juhtudel:

Or. en

Selgitus

Reinstatement of first reading amendment 78. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. We need continuous monitoring system for heavy metal since 
continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of these 
highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Muudatusettepanek 351
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
VI lisa – 6. osa – punkt 2.6 – sissejuhatav osa

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

2.6. Pädev asutus võib otsustada, et ta 
nõuab ühte raskmetallide mõõtmist iga 
kahe aasta järel ning ühte dioksiinide ja 
furaanide mõõtmist aastas järgmistel 
juhtudel:

2.6. Pädev asutus võib otsustada, et ta 
nõuab vaid ühte raskemetallide ning 
dioksiinide ja furaanide mõõtmist aastas 
järgmistel juhtudel:

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 79.
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Muudatusettepanek 352
Åsa Westlund

Nõukogu seisukoht
VI lisa – 6. osa – punkt 2.6 – alapunkt c a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c a) käitaja suudab tõendada, et ei 
töödelda elektrilisi ega 
elektroonikajäätmeid ega klooriühendeid 
sisaldavaid jäätmeid.

Or. en

Selgitus

Reinstatement of first reading amendment 80. It is unacceptable that the proposal lends 
competent authorities the right to allow no measurements to be taken of heavy metals, dioxins 
and furan emissions to air based on reports from operators on the quality of wastes. Once 
monitoring ceases, two of the conditions become irrelevant as monitoring information is not 
available to assess emissions. BAT is the use of continuous monitoring system for heavy metal 
since continuous monitoring of all heavy metals is the only way to ensure that emissions of 
these highly toxic, persistent and bioaccumulative substances are below the mandatory ELVs.

Muudatusettepanek 353
Bas Eickhout, Michèle Rivasi

Nõukogu seisukoht
VI lisa – 6. osa – punkt 2.6 – alapunkt c a (uus)

Nõukogu seisukoht Muudatusettepanek

c a) käitaja suudab tõendada, et ei 
töödelda elektrilisi ega 
elektroonikajäätmeid ega klooriühendeid 
sisaldavaid jäätmeid.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanek 80.


