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(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Kahes veerus esitatud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Välja jäetav tekst on märgistatud vasakpoolses veerus paksus kaldkirjas. 
Asendatav tekst on märgistatud mõlemas veerus paksus kaldkirjas. Uus tekst 
on märgistatud parempoolses veerus paksus kaldkirjas.

Iga muudatusettepaneku päise esimene ja teine rida näitavad ära 
läbivaadatava õigusakti eelnõu asjaomase tekstiosa. Kui muudatusettepanek 
puudutab kehtivat õigusakti, mida õigusakti eelnõus soovitakse muuta, 
märgitakse päises lisaks kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ja 
neljandale reale viide muudetavale sättele. 

Konsolideeritud tekstina esitatud Euroopa Parlamendi 
muudatusettepanekud

Uued tekstiosad on märgistatud paksus kaldkirjas. Välja jäetud tekstiosad on 
tähistatud sümboliga ▌ või läbi kriipsutatud. Teksti asendamise puhul on uus 
tekst märgistatud paksus kaldkirjas ja asendatav tekst kustutatud või läbi 
kriipsutatud. 
Erandina ei tähistata teenistuste tehtud puhtalt tehnilist laadi muudatusi 
lõpliku teksti vormistamiseks.
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate 
keskmise võimsusega põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete heite piiramise 
kohta
(COM(2013)0919 – C7-0003/2014 – 2013/0442(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2013)0919),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 
1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0003/2014),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 10. juuli 2014. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee 7. oktoobri 2014. aasta arvamust2,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust(A8-0000/2015),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

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

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

1 ELT C 451, 16.12.2014, lk 134.
2 ELT C 415, 20.11.2014, lk 23.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Käesolevat direktiivi ei tuleks 
kohaldada energiamõjuga toodetele, mille 
suhtes kohaldatakse direktiivi 
2009/125/EÜ või direktiivi 2010/75/EL III 
või IV peatüki kohaselt vastuvõetud 
rakendusmeetmeid. Samuti tuleks 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja 
jätta teatavad muud põletusseadmed 
lähtuvalt nende tehnilistest omadustest või 
konkreetsest kasutusotstarbest.

(9) Topeltreguleerimise vältimiseks ei 
tuleks käesolevat direktiivi kohaldada 
keskmise võimsusega põletusseadmete 
suhtes, mille suhtes kohaldatakse direktiivi 
2009/125/EÜ või direktiivi 2010/75/EL III 
või IV peatüki kohaselt vastuvõetud 
rakendusmeetmeid. Samuti tuleks 
käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja 
jätta teatavad muud põletusseadmed 
lähtuvalt nende tehnilistest omadustest või 
konkreetsest kasutusotstarbest.

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Keskmise võimsusega 
põletusseadmete suhtes, mille suhtes 
kohaldatakse Euroopa direktiivi 
2010//75/EL artikli 13 lõike 5 kohaselt 
vastuvõetud rakendusmeetmeid, 
kohaldatakse ainult käesoleva direktiivi 
neid sätteid, mis ületavad kõnealuste 
rakendusmeetmete kohaldamisala;

Or. en
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) II lisas toodud heite piirväärtusi ei 
kohaldata Kanaari saartel, Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudes, Madeira ja 
Assoori saarestikus asuvate keskmise 
võimsusega põletusseadmete suhtes nende 
seadmete eraldatud asukohaga seotud 
tehniliste ja logistiliste probleemide tõttu. 
Liikmesriigid peaksid sätestama 
kõnealuste seadmete suhtes heite 
piirväärtused, et vähendada nendest õhku 
eralduvaid saasteained ning võimalikke 
ohte inimeste tervisele ja keskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) Selleks et tagada õhku eralduva 
vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja 
tahkete osakeste heite piiramine, peaks iga 
keskmise võimsusega põletusseade 
töötama üksnes juhul, kui pädev asutus on 
selle käitaja teate põhjal vähemalt 
registreerinud.

(10) Selleks et tagada õhku eralduva 
vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja 
tahkete osakeste heite piiramine, peaks iga 
keskmise võimsusega põletusseade 
töötama üksnes juhul, kui pädev asutus on 
selle käitaja teate põhjal vähemalt 
registreerinud või sellele loa andnud.

Or. en
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 193 ei takista käesolev 
direktiiv liikmesriike säilitamast või 
kasutusele võtmast rangemaid 
kaitsemeetmeid, näiteks selleks, et täita 
keskkonnakvaliteedi standardeid. 
Liikmesriigid peaksid kohaldama 
rangemaid heite piirväärtusi, nagu 
käesoleva direktiivi III lisas sätestatud 
võrdlusalused, eelkõige piirkondades, mis 
ei vasta õhukvaliteedi piirväärtustele. See 
aitaks ka edendada ökoinnovatsiooni 
liidus ning soodustada eelkõige väikeste ja 
keskmise suurusega ettevõtjate 
turulepääsu.

(13) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artiklile 193 ei takista käesolev 
direktiiv liikmesriike säilitamast või 
kasutusele võtmast rangemaid 
kaitsemeetmeid, näiteks selleks, et täita 
keskkonnakvaliteedi standardeid. 
Liikmesriikidel peaks olema võimalik 
kohaldada rangemaid heite piirväärtusi, 
nagu käesoleva direktiivi III lisas 
sätestatud võrdlusalused, eelkõige 
piirkondades, mis ei vasta õhukvaliteedi 
piirväärtustele.

Or. en

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15) Selleks et piirata keskmise 
võimsusega põletusseadmete käitajatena 
tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate halduskoormust, peaksid 
käitajate halduskohustused seoses 
teatamise, seire ja aruandlusega olema 
proportsionaalsed, võimaldades samal ajal 
teha pädevatel asutustel tõhusat 
vastavuskontrolli. 

(15) Selleks et piirata keskmise 
võimsusega põletusseadmete käitajatena 
tegutsevate väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate halduskoormust, peaksid 
käitajate halduskohustused seoses 
teatamise, seire ja aruandlusega olema 
proportsionaalsed ja vältima dubleerimist, 
võimaldades samal ajal teha pädevatel 
asutustel tõhusat vastavuskontrolli. 

Or. en
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Muudatusettepanek 7

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) energiamõjuga tooted, mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2009/125/EÜ 
kohaselt vastuvõetud rakendusmeetmeid, 
kui kõnealuste rakendusaktidega on 
sätestatud heite piirväärtused käesoleva 
direktiivi II lisas loetletud saasteainetele;

b) põletusseadmed, mille suhtes 
kohaldatakse direktiivi 2009/125/EÜ 
kohaselt vastuvõetud rakendusmeetmeid, 
kui kõnealuste rakendusaktidega on 
sätestatud heite piirväärtused käesoleva 
direktiivi II lisas loetletud saasteainetele;

Or. en

Muudatusettepanek 8

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiviga 97/68/EÜ hõlmatud 
põletusseadmed1a;
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. detsembri 1997. aasta direktiiv 
97/68/EÜ väljaspool teid kasutatavatele 
liikurmasinatele paigaldatavate 
sisepõlemismootorite heitgaaside ja 
tahkete heitmete vähendamise meetmeid 
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide 
ühtlustamise kohta 
(EÜT L 59, 27.2.1998, lk 1).

Or. en
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b b) põllumajandusettevõttes kasutatavad 
põletusseadmed, mille summaarne 
nimisoojusvõimsus ei ületa 5 MW ning 
mis kasutavad kütusena üksnes 
töötlemata linnusõnnikut, nagu on 
osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määruse (EÜ) nr 1069/20091a artikli 9 
punktis a;
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 
1069/2009, milles sätestatakse muuks 
otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete tervise-eeskirjad ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 
1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 1).

Or. en

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) põletusseadmed, mille suhtes 
kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EÜ) nr 1069/200922 
kohaselt vastuvõetud rakendusmeetmeid, 
kui kõnealustes rakendusaktides on 
sätestatud heite piirväärtused käesoleva 
direktiivi II lisas loetletud saasteainetele.

välja jäetud

__________________
22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EÜ) nr 1069/2009, 21. oktoober 
2009, milles sätestatakse muuks 
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otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud 
loomsete kõrvalsaaduste ja nendest 
saadud toodete tervise-eeskirjad ning 
tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) 
nr 1774/2002 (ELT L 300, 14.11.2009, lk 
1)

Or. en

Muudatusettepanek 11

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) gaasiturbiinid ja gaasimootorid, mida 
kasutatakse avamereplatvormidel, v.a 
uued gaasimootorid ja uued 
gaasiturbiinid, mida kasutatakse 
mehaaniliseks jõuülekandeks;

Or. en

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f b) katalüütilisel krakkimisel 
kasutatavate katalüsaatorite 
regenereerimise seadmed;

Or. en



PE546.891v01-00 12/32 PR\1048404ET.doc

ET

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f c) vesiniksulfiidi väävliks muundamise 
seadmed;

Or. en

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f d) keemiatööstuses kasutatavad 
reaktorid;

Or. en

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f e) koksiahjud;

Or. en
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f f) kauperid;

Or. en

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f g) krematooriumid;

Or. en

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f h) põletusseadmed, mille puhul 
põletatakse rafineeritud kütust eraldi või 
koos teiste kütustega energia tootmiseks 
mineraalõli ja gaasi rafineerimistehastes;

Or. en
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Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f i (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f i) utilisaatorkatlad tselluloosi tootmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 20

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Käesolevat direktiivi ei kohaldata 
keskmise võimsusega põletusseadmetega 
seotud teadusuuringute, arendustegevuse 
ega katsetustegevuse suhtes. Liikmesriigid 
võivad käesoleva lõike kohaldamiseks 
kehtestada eritingimusi.

Or. en

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Keskmise võimsusega 
põletusseadmete suhtes, mis on hõlmatud 
direktiivi 2010//75/EL artikli 13 lõike 5 
kohaselt vastuvõetud 
rakendusmeetmetega, kohaldatakse ainult 
käesoleva direktiivi neid sätteid, mis 
lähevad kaugemale kõnealuste 
rakendusmeetmete kohaldamisalast.

Or. en
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Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 c. II lisas sätestatud heite piirväärtusi ei 
kohaldata Kanaari saartel, Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudes ning Madeira 
ja Assoori saarestikus asuvate keskmise 
võimsusega põletusseadmete suhtes. 
Liikmesriigid sätestavad nende seadmete 
suhtes heite piirväärtused, et vähendada 
nendest õhku eralduvaid saasteained ning 
võimalikke ohte inimeste tervisele ja 
keskkonnale.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „tahked osakesed” – mis tahes kuju, 
struktuuri või tihedusega osakesed, mis 
hajuvad gaasifaasis proovivõtukoha 
tingimustes ning mida võib koguda 
filtreerimise teel teatavatel tingimustel 
pärast analüüsitava representatiivse 
gaasiproovi võtmist ning mis jäävad filtrist 
ülesvoolu ja filtrile pärast kuivatamist 
teatavates tingimustes; 

(4) „tolm” – mis tahes kuju, struktuuri või 
tihedusega osakesed, mis hajuvad 
gaasifaasis proovivõtukoha tingimustes 
ning mida võib koguda filtreerimise teel 
teatavatel tingimustel pärast analüüsitava 
representatiivse gaasiproovi võtmist ning 
mis jäävad filtrist ülesvoolu ja filtrile 
pärast kuivatamist teatavates tingimustes; 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Or. en
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „olemasolev põletusseade” – 
põletusseade, mis on võetud kasutusele 
enne [üks aasta pärast ülevõtmise 
kuupäeva];

(6) „olemasolev põletusseade” – 
põletusseade, mis on võetud kasutusele 
enne [kaks aastat pärast ülevõtmise 
kuupäeva];

Or. en

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „töötunnid” – tundides väljendatud 
aeg, mille jooksul põletusseadmest eraldub 
heide õhku; 

(16) „töötunnid” – tundides väljendatud 
aeg, mille jooksul põletusseade töötab ja 
eraldab heidet õhku, välja arvatud 
käivitus- ja seiskamisperioodid;

Or. en

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 a) „väike eraldatud võrk” – väike 
eraldatud võrk Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 2 punktis 26 toodud 
määratluse kohaselt1a;
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/72/EÜ, 
mis käsitleb elektrienergia siseturu 
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ühiseeskirju ning millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (ELT L 
211, 14.8.2009, lk 55).

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – punkt 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

19 b) „üliväike eraldatud võrk” – üliväike 
eraldatud võrk Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiivi 
2009/72/EÜ artikli 2 punktis 27 toodud 
määratluse kohaselt1a;
__________________
1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/72/EÜ, 
mis käsitleb elektrienergia siseturu 
ühiseeskirju ning millega tunnistatakse 
kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ (ELT L 
211, 14.8.2009, lk 55).

Or. en

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Registreerimine Load ja registreerimine

Or. en
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et käitatakse üksnes 
selliseid keskmise võimsusega 
põletusseadmeid, mille pädev asutus on 
registreerinud. 

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et käitatakse üksnes 
selliseid uusi keskmise võimsusega 
põletusseadmeid, mille jaoks pädev asutus 
on loa andnud või mille ta on 
registreerinud.

Or. en

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 
2025 käitatakse üksnes selliseid uusi 
keskmise võimsusega põletusseadmeid, 
mille nimisoojusvõimsus on üle 5 MW ja 
mille jaoks pädev asutus on loa andnud 
või mille ta on registreerinud.
Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et alates 1. jaanuarist 2030 
käitatakse üksnes selliseid uusi keskmise 
võimsusega põletusseadmeid, mille 
nimisoojusvõimsus on kuni 5 MW ja mille 
jaoks pädev asutus on loa andnud või 
mille ta on registreerinud.

Or. en
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Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Registreerimise kord peab sisaldama 
vähemalt käitaja teadet pädevale asutusele, 
milles ta teatab keskmise võimsusega 
põletusseadme käitamisest või kavatsusest 
sellist seadet käitada.

2. Loa andmise ja registreerimise kord 
peab sisaldama vähemalt käitaja teadet 
pädevale asutusele, milles ta teatab 
keskmise võimsusega põletusseadme 
käitamisest või kavatsusest sellist seadet 
käitada.

Or. en

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus registreerib keskmise 
võimsusega põletusseadme ühe kuu 
jooksul pärast käitajalt teate saamist ning 
teatab sellest käitajale. 

4. Pädev asutus registreerib keskmise 
võimsusega põletusseadme või alustab 
loaandmismenetlust ühe kuu jooksul 
pärast käitajalt teate saamist ning teatab 
sellest käitajale. 

Or. en

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nimetatud põletusseadmed registreeritakse 
[kolmteist kuud pärast ülevõtmise 
kuupäeva].

Nimetatud põletusseadmed registreeritakse 
või neile antakse luba [kolmteist kuud 
pärast ülevõtmise kuupäeva].

Or. en
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Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Alates 1. jaanuarist 2025 ei tohi 
olemasolevast keskmise võimsusega 
põletusseadmest nimisoojusvõimsusega 
üle 5 MW eralduv vääveldioksiidi, 
lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste 
heide õhku ületada II lisa 1. osas 
sätestatud heite piirväärtusi. 

2. Alates 1. jaanuarist 2025 tuleb 
olemasolevate keskmise võimsusega 
põletusseadmete nimisoojusvõimsusega 
üle 5 MW puhul järgida II lisa 1. osas 
sätestatud heite piirväärtusi. 

Alates 1. jaanuarist 2030 ei tohi 
olemasolevast keskmise võimsusega 
põletusseadmest nimisoojusvõimsusega 
kuni 5 MW eralduv vääveldioksiidi, 
lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste 
heide õhku ületada II lisa 1. osas 
sätestatud heite piirväärtusi. 

Alates 1. jaanuarist 2030 tuleb 
olemasolevate keskmise võimsusega 
põletusseadmete nimisoojusvõimsusega 
kuni 5 MW puhul järgida II lisa 1. osas 
sätestatud heite piirväärtusi. 

Alates 1. jaanuarist 2030 tuleb väikesesse 
eraldatud võrku või üliväikesesse 
eraldatud võrku kuuluvate olemasolevate 
keskmise võimsusega põletusseadmete 
puhul järgida II lisa 1. osas sätestatud 
heite piirväärtusi. 

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 1. 
osas sätestatud heite piirväärtuste 
järgimisest olemasolevad keskmise 
võimsusega põletusseadmed, mida 
käitatakse kuni 500 töötundi aastas. Sellisel 
juhul kohaldatakse tahkekütuseid 
põletavate seadmete suhtes tahkete 
osakeste heite piirväärtust 200 mg/Nm³.

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 1. 
osas sätestatud heite piirväärtuste 
järgimisest olemasolevad keskmise 
võimsusega põletusseadmed, mida 
käitatakse kuni 1000 töötundi aastas viie 
aasta libiseva keskmisena. Sellisel juhul 
kohaldatakse tahkekütuseid põletavate 
seadmete suhtes tahkete osakeste heite 
piirväärtust 200 mg/Nm³.
Kuni 1. jaanuarini 2030 võib 
olemasolevad keskmise võimsusega 
põletusseadmed nimisoojusvõimsusega 
üle 5 MW vabastada II lisa 1. osas 
nimetatud heite piirväärtuste järgimisest, 
kui vähemalt 50 % seadme toodetud 
kasulikust soojusest, viie aasta libiseva 
keskmisena, tarnitakse auru või kuuma 
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vee kujul üldkasutatavasse 
kaugküttevõrku.

Or. en

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates [1 aasta pärast ülevõtmise 
kuupäeva] ei tohi uuest keskmise 
võimsusega põletusseadmest eralduv 
vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja 
tahkete osakeste heide õhku ületada II lisa 
2. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Alates [2 aastat pärast ülevõtmise 
kuupäeva] ei tohi uuest keskmise 
võimsusega põletusseadmest eralduv 
vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja 
tahkete osakeste heide õhku ületada II lisa 
2. osas sätestatud heite piirväärtusi.

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 2. 
osas sätestatud heite piirväärtuste 
järgimisest uued keskmise võimsusega 
põletusseadmed, mida käitatakse kuni 500 
töötundi aastas. Sellisel juhul kohaldatakse 
tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes 
tahkete osakeste heite piirväärtust 
100 mg/Nm³.

Liikmesriigid võivad vabastada II lisa 2. 
osas sätestatud heite piirväärtuste 
järgimisest uued keskmise võimsusega 
põletusseadmed, mida käitatakse kuni 1000 
töötundi aastas viie aasta libiseva 
keskmisena. Sellisel juhul kohaldatakse 
tahkekütuseid põletavate seadmete suhtes 
tahkete osakeste heite piirväärtust 100 
mg/Nm³.

Or. en

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Piirkondades, kus ei järgita direktiivis 
2008/50/EÜ sätestatud ELi õhukvaliteedi 
piirväärtusi, kohaldavad liikmesriigid iga 
sellise piirkonna keskmise võimsusega 
põletusseadme suhtes III lisas sätestatud 
võrdlusaluse väärtustel põhinevaid heite 

4. Piirkondades, kus ei järgita direktiivis 
2008/50/EÜ sätestatud ELi õhukvaliteedi 
piirväärtusi, võivad liikmesriigid 
kohaldada iga sellise piirkonna keskmise 
võimsusega põletusseadme suhtes 
rangemaid heite piirväärtusi, mis võivad 
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piirväärtusi või liikmesriikide kehtestatud 
rangemaid piirväärtusi, välja arvatud 
juhul, kui komisjonile tõendatakse, et 
selliste heite piirväärtuste kohaldamine 
tooks kaasa ebaproportsionaalsed kulud 
ning et direktiivi 2008/50/EÜ artikli 23 
kohastesse õhukvaliteedi kavadesse on 
lisatud muud meetmed, millega tagatakse 
õhukvaliteedi piirväärtustest 
kinnipidamine.

põhineda III lisas sätestatud võrdlusaluse 
väärtustel põhinevatel heite piirväärtustel.

Or. en

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) ilma et see piiraks artikli 4 lõike 5 
kohaldamist, tõendusmaterjal pädevale 
asutusele teate esitamise kohta;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 8 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tõendusmaterjal pädeva asutuse tehtud 
registreerimise kohta;

b) tõendusmaterjal pädeva asutuse tehtud 
registreerimise või antud loa kohta;

Or. en
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Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid esitavad [kaks aastat 
pärast ülevõtmise kuupäeva] komisjonile 
kokkuvõtte I lisas loetletud andmetest 
ning prognoosi kõnealustest seadmetest 
eralduva vääveldioksiidi, 
lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste 
aastase koguheite kohta; seadmed 
rühmitatakse kütuseliikide ja võimsusklassi 
kaupa.

1. Liikmesriigid esitavad 1. oktoobriks 
2026 komisjonile prognoosi keskmise 
võimsusega põletusseadmetest eralduva 
vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja 
tolmu aastase koguheite kohta; seadmed 
rühmitatakse seadmeliigi, kütuseliikide ja 
võimsusklassi kaupa.

Or. en

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
vastavalt 1. oktoobriks 2026 ja 1. 
oktoobriks 2031 teise ja kolmanda 
aruande, mis sisaldavad ajakohastatud 
teavet lõikes 1 osutatud andmete kohta.

2. Liikmesriigid saadavad komisjonile 
vastavalt 1. oktoobriks 2031 aruande, mis 
sisaldab ajakohastatud teavet lõikes 1 
osutatud andmete kohta.

Esimese lõigu kohaselt koostatud aruanded 
sisaldavad kvalitatiivset ja kvantitatiivset 
teavet käesoleva direktiivi rakendamise 
kohta, kõiki meetmeid, mis on võetud 
selleks, et kontrollida, kas keskmise 
võimsusega põletusseadet käitatakse 
vastavalt käesolevale direktiivile, ning 
kõiki selleks võetud täitemeetmeid. 

Lõike 1 ja käesoleva lõike esimese lõigu 
kohaselt koostatud aruanded sisaldavad 
kvalitatiivset ja kvantitatiivset teavet 
käesoleva direktiivi rakendamise kohta, 
kõiki meetmeid, mis on võetud selleks, et 
kontrollida, kas keskmise võimsusega 
põletusseadet käitatakse vastavalt 
käesolevale direktiivile, ning kõiki selleks 
võetud täitemeetmeid. 

Or. en
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 12 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teises kokkuvõtvas aruandes vaatab 
komisjon käesoleva direktiivi rakendamise 
läbi, pöörates erilist tähelepanu 
vajadusele kehtestada III lisas sätestatud 
võrdlusalused kogu liitu hõlmavate heite 
piirväärtustena, ning vajaduse korral 
lisatakse aruandele õigusakti ettepanek.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 42

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [kuupäev: 1,5 
aastat pärast jõustumist]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti viivitamata 
komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 
haldusnormid hiljemalt [kuupäev: 2 aastat 
pärast jõustumist]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti viivitamata 
komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – 1. osa – tabel 1

Komisjoni ettepanek

1. Keskmise võimsusega põletusseadmete, v.a mootorite ja gaasiturbiinide heite piirväärtused (mg/ 
Nm³)

Saasteaine Tahke 
biomass

Muud 
tahkekütused

Vedelkütused 
v.a ( raske 
kütteõli)

Raske kütteõliMaagaas Gaaskütused 
(v.a maagaas)
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SO2 200 400 170 350 - 35

NOX 650 650 200 650 200 250

Tahked 
peenosakesed

30(1) 30 30 30 - -

__________________
(1) 45 mg/Nm3 seadmete puhul, mille soojusvõimsus on kuni 5 MW

Muudatusettepanek

1. Keskmise võimsusega põletusseadmete, v.a mootorite ja gaasiturbiinide heite piirväärtused (mg/ 
Nm³)

Nimisoojus-
võimsus
(MWth)

Tahke 
biomass

Muud 
tahkekütused

Vedelkütused 
v.a ( raske 
kütteõli)

Raske kütteõliMaagaas Gaaskütused 
(v.a maagaas)

Saasteaine: SO2

1–5 200 (1a)(1b) 1100 170 350 (1c) - 200 (1d)

> 5–15 200 (1a)(1b) 1100 170 350 (1g) - 35 (1f)

> 15–50 200 (1a)(1b) 400 170 350 - 35 (1f)

Saasteaine: NOX

1–50 650 650 200 650 250 250

Saasteaine: tolm

1–5 50 (1e) 50 (1e) 50 50 - -

> 5–15 50 50 30 30 - -

> 15–50 30 30 30 30 - -

__________________
(1a) Väärtust ei kohaldata seadmete puhul, mis põletavad üksnes puidupõhist tahket biomassi.
(1b) 300 mg/Nm3 põhku põletavate seadmete puhul.
(1c) Kuni 1. jaanuarini 2035, 1700 mg/Nm3.
(1d) 400 mg/Nm³ koksiahjudest pärit väikese kütteväärtusega gaaside puhul (raua- ja 
terasetööstus).
(1e) Kuni 1. jaanuarini 2035, 100 mg/Nm3.
(1f) 170 mg/Nm3 biogaasi puhul.
(1g) Kuni 1. jaanuarini 2035, 850 mg/Nm3.

Or. en
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Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – 1. osa – tabel 2

Komisjoni ettepanek

2. Mootorite ja gaasiturbiinide heite piirväärtused (mg/ Nm³)

Saasteaine Käitise liik Vedelkütused Maagaas Gaaskütused (v.a 
maagaas)

SO2 Mootorid ja 
gaasiturbiinid

60 - 15

NOX Mootorid 190 (1) 190 (2) 190 (2)

Gaasiturbiinid (3) 200 150 200 
Tahked 
peenosakesed

Mootorid ja 
gaasiturbiinid

10 - -

__________________
(1) 1850 mg/Nm³ järgmistel juhtudel:

(i) diiselmootorid, mida hakati ehitama enne 18. maid 2006;

(ii) kahekütusemootorid vedelkütuse režiimil.
(2) 380 mg/Nm³ kahekütusemootorite puhul gaaskütuse režiimil.
(3) Heite piirväärtusi kohaldatakse üksnes koormusel üle 70 %.

Muudatusettepanek

2. Mootorite ja gaasiturbiinide heite piirväärtused (mg/ Nm³)

Saasteaine Käitise liik Vedelkütused Maagaas Gaaskütused (v.a 
maagaas)

SO2 Mootorid ja 
gaasiturbiinid

120 - 15 (3a)(3b)

NOX Mootorid 190 (1) 190 (2) 190 (2)

Gaasiturbiinid (3) 200 150 200 
Tahked 
peenosakesed

Mootorid ja 
gaasiturbiinid

10 (3c) - -

__________________
(1) 1850 mg/Nm³ järgmistel juhtudel:

(i) diiselmootorid, mida hakati ehitama enne 18. maid 2006;

(ii) kahekütusemootorid vedelkütuse režiimil.
(2) 380 mg/Nm³ kahekütusemootorite puhul gaaskütuse režiimil.
(3) Heite piirväärtusi kohaldatakse üksnes koormusel üle 70 %.
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(3a) 60 mg/Nm3 biogaasi puhul.
(3b) 130 mg/Nm³ koksiahjust pärit väikese kütteväärtusega gaaside puhul ning 65 mg/Nm³ 
kõrgahjust pärit väikese kütteväärtusega gaaside puhul (raua- ja terasetööstus).
(3c) 20 mg/Nm3 seadmete puhul, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 1–15 MW.

Or. en

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – 2. osa – tabel 1

Komisjoni ettepanek

1. Keskmise võimsusega põletusseadmete, v.a mootorite ja gaasiturbiinide heite piirväärtused (mg/ 
Nm³)

Saasteaine Tahke 
biomass

Muud 
tahkekütused

Vedelkütused 
v.a ( raske 
kütteõli)

Raske kütteõliMaagaas Gaaskütused 
(v.a maagaas)

SO2 200 400 170 350 - 35

NOX 300 300 200 300 100 200

Tahked 
peenosakesed

20 (1) 20 20 20 - -

__________________
(1) 25 mg/Nm3 seadmete puhul, mille soojusvõimsus on kuni 5 MW

Muudatusettepanek

1. Keskmise võimsusega põletusseadmete, v.a mootorite ja gaasiturbiinide heite piirväärtused (mg/ 
Nm³)

Nimisoojusvõ
imsus (MW)

Tahke 
biomass

Muud 
tahkekütused

Vedelkütused 
(v.a raske 
kütteõli)

Raske kütteõliMaagaas Gaaskütused 
(v.a maagaas)

Saasteaine: SO2

1– 5 200 (1a) 1100 170 (1b) 350 (1b) - 110 (1c)

> 5–15 200 (1a) 1100 170 (1b) 350 (1b) - 35 (1c)(1d)

> 15–50 200 (1a) 400 170 (1b) 350 (1b) - 35 (1c)(1d)

Saasteaine: NOX
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1–5 500 500 300 300 (1e) 100 200

> 5–50 300 300 300 300 (1e) 100 200

Saasteaine: tolm

1–5 50 50 50 50 - -

> 5–15 30 30 20 20 - -

> 15–50 20 20 20 20 - -

__________________
(1a) Väärtust ei kohaldata seadmete puhul, mis põletavad üksnes puidupõhist tahket biomassi.
(1b) Kuni 1. jaanuarini 2025, 1700 mg/Nm³ väikestesse eraldatud võrkudesse ja üliväikestesse 
eraldatud võrkudesse kuuluvate seadmete puhul.
(1c) 400 mg/Nm³ koksiahjust pärit väikese kütteväärtusega gaaside puhul ning 200 mg/Nm³ 
kõrgahjust pärit väikese kütteväärtusega gaaside puhul (raua- ja terasetööstus).
(1d) 100 mg/Nm3 biogaasi puhul.
(1e) Kuni 1. jaanuarini 2025 väikestesse eraldatud võrkudesse ja üliväikestesse eraldatud 
võrkudesse kuuluvate seadmete puhul 450 mg/Nm³, kui need põletavad rasket kütteõli, mille 
lämmastikusisaldus on 0,2–0,3%, ning 360 mg/Nm³, kui need põletavad rasket kütteõli, mille 
lämmastikusisaldus on alla 0,2%.

Or. en

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – 2. osa – tabel 2

Komisjoni ettepanek

2. Mootorite ja gaasiturbiinide heite piirväärtused (mg/ Nm³)

Saasteaine Käitise liik Vedelkütused Maagaas Gaaskütused (v.a 
maagaas)

SO2 Mootorid ja 
gaasiturbiinid

60 - 15

NOX Mootorid 190 (1) 95 (2) 190
Gaasiturbiinid (3) 75 50 75 

Tahked 
peenosakesed

Mootorid ja 
gaasiturbiinid

10 - -

__________________
(1) 225 mg/Nm³ kahekütusemootorite puhul vedelkütuse režiimil.
(2) 190 mg/Nm³ kahekütusemootorite puhul gaaskütuse režiimil.
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(3) Heite piirväärtusi kohaldatakse üksnes koormusel üle 70 %.

Muudatusettepanek

2. Mootorite ja gaasiturbiinide heite piirväärtused (mg/ Nm³)

Saasteaine Käitise liik Vedelkütused Maagaas Gaaskütused (v.a 
maagaas)

SO2 Mootorid ja 
gaasiturbiinid

120 (3d) - 15 (3e)

NOX Mootorid (3b)(3c) 190 (1)(3a) 95 (2) 190
Gaasiturbiinid (3) 75 (3f) 50 75 

Tahked 
peenosakesed

Mootorid ja 
gaasiturbiinid

10 (3g)(3h) - -

__________________
(1) 225 mg/Nm³ kahekütusemootorite puhul vedelkütuse režiimil.
(2) 190 mg/Nm³ kahekütusemootorite puhul gaaskütuse režiimil.
(3) Heite piirväärtusi kohaldatakse üksnes koormusel üle 70 %.
(3a) 225 mg/Nm³ diiselmootorite puhul, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 15 MW või 
väiksem ja mille pöörlemiskiirus on ≤ 1200 rpm.
(3b) Aastas 500–1500 tundi töötavad mootorid võidakse käesolevate heite piirväärtuste 
kohaldamisalast välja jätta juhul, kui nende suhtes kohaldatakse esmaseid NOx heite 
vähendamise meetmeid ja need vastavad joonealustes märkuses 3 c sätestatud heite 
piirväärtustele.
(3c) Kuni 1. jaanuarini 2025 väikestesse eraldatud võrkudesse ja üliväikestesse eraldatud 
võrkudesse kuuluvate seadmete puhul 1850 mg/Nm³ kahekütusemootorite puhul vedelkütuse 
režiimil ja 380 mg/Nm3 gaaskütuse režiimil; 1300 mg/Nm³ diiselmootorite puhul, mille 
pöörlemiskiirus on ≤ 1200 rpm ja summaarne nimisoojusvõimsus on 15 MW või väiksem ning 
1850 mg/Nm³ diiselmootorite puhul, mille summaarne nimisoojusvõimsus on üle 15 MW; 750 
mg/Nm³ diiselmootorite puhul, mille pöörlemiskiirus on >1200 rpm.
(3d) Kuni 1. jaanuarini 2025, 590 mg/Nm³ väikestesse eraldatud võrkudesse ja üliväikestesse 
eraldatud võrkudesse kuuluvate diiselmootorite puhul.
(3e) 40 mg/Nm3 biogaasi puhul.
(3f) Kuni 1. jaanuarini 2025, 550 mg/Nm³ väikestesse eraldatud võrkudesse ja üliväikestesse 
eraldatud võrkudesse kuuluvate seadmete puhul.
(3g) Kuni 1. jaanuarini 2025, 75 mg/Nm³ väikestesse eraldatud võrkudesse ja üliväikestesse 
eraldatud võrkudesse kuuluvate diiselmootorite puhul.
(3h) 20 mg/Nm3 seadmete puhul, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 1–5 MW.

Or. en
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Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – tabel 1

Komisjoni ettepanek

Keskmise võimsusega põletusseadmete, v.a mootorite ja gaasiturbiinide heite piirväärtused (mg/ 
Nm³)

Saasteaine Nimisoojusvõ
imsus (MW)

Tahke 
biomass

Muud 
tahkekütused

Vedelkütused Maagaas Gaaskütused 
(v.a maagaas)

NOX 1–5 200 100 120 70 120
> 5–50 145 100 120 70 120

Tahked 
peenosakesed

1–5 10 10 10 - -

> 5–50 5 5 5 - -

Muudatusettepanek

Keskmise võimsusega põletusseadmete, v.a mootorite ja gaasiturbiinide heite piirväärtused (mg/ 
Nm³)

Saasteaine Nimisoojusvõ
imsus (MW)

Tahke 
biomass

Muud 
tahkekütused

Vedelkütused Maagaas Gaaskütused 
(v.a maagaas)

NOX 1–5 500 500 300 100 200
> 5–15 300 300 300 100 200
>15–50 300 300 300 100 200

Tolm 1–5 50 50 50 - -
> 5–15 20 20 20 - -
>15–50 20 20 20 - -

Or. en

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu direktiiv
III lisa – tabel 2

Komisjoni ettepanek

Mootorite ja gaasiturbiinide heite piirväärtused (mg/ Nm³)

Saasteaine Käitise liik Vedelkütused Maagaas Gaaskütused (v.a 
maagaas)

NOX Mootorid 150 35 35
Gaasiturbiinid (1) 50 20 50
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__________________
(1) võrdlusalust kohaldatakse üksnes koormusel üle 70 %.

Muudatusettepanek

Mootorite ja gaasiturbiinide heite piirväärtused (mg/ Nm³)

Saasteaine Käitise liik Vedelkütused Maagaas Gaaskütused (v.a 
maagaas)

NOX Mootorid 190 95 190
Gaasiturbiinid (1) 75 50 75

__________________
(1) võrdlusalust kohaldatakse üksnes koormusel üle 70 %.

Or. en
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SELETUSKIRI

ELis on kasutusel umbes 150 000 keskmise võimsusega põletusseadet, mis on seadmed 
nimisoojusvõimsusega 1–50 MW. Neid kasutatakse paljudes valdkondades (sealhulgas 
elektrienergia tootmine, kodumajapidamiste/eluruumide kütmine ja jahutamine, 
tööstusprotsessides kasutatava soojusenergia/auru tootmine jne) ning need on olulised 
vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste heite allikad. Väikesi 
põletusseadmeid reguleeritakse direktiiviga 2009/125/EÜ (ökodisain) ning suuri 
põletusseadmeid direktiiviga 2010/75/EL (tööstusheited), kuid keskmise võimsusega 
põletusseadmest pärit õhusaasteainete heide ei ole üldiselt ELi tasandil reguleeritud.

Seepärast esitatakse komisjoni ettepanekus sätted keskmise võimsusega põletusseadmete 
kohta. Ettepaneku eesmärk on aidata märkimisväärselt vähendada NOx, SO2 ja tolmu saastet, 
kehtestades koos lihtsa registreerimissüsteemiga uute ja olemasolevate rajatiste jaoks 
piirväärtused, et aidata kindlaks määrata suurt osa liikmesriikide heidete vähendamise 
kohustustest ning vältida ka võimalikke kompromisside tegemist õhu kvaliteedi ja suurenenud 
biomassi kasutamise vahel, mis võib muidu kaasa tuua õhusaaste suurenemise.

Raporti projektiga püütakse parema reguleerimise põhimõtte kohaselt vältida 
topeltreguleerimist ja liigset halduskoormust, jättes seejuures algse seadusandliku ettepaneku 
eesmärgid puutumata.

Selle valguses muudeti direktiivi artikli 2 kohaldamisala, et täpsustada kavandatud direktiivi 
ja kehtiva liidu õigustiku vastavat kohaldamist eelkõige, kuid mitte ainult tööstusheidete 
direktiivi 2010/75/EL põhivaldkondade suhtes. Regulatiivse kooskõla tagamiseks 
tööstusheidete direktiiviga täpsustati veel teatavaid valdkondi.

II ja III lisa heite piirväärtusi muudeti kulutasuvuse põhimõtte alusel, et vältida 
ebaproportsionaalselt suure koormuse panemist teatavate seadmete käitajatele. Sellega seoses 
eristati täpsemalt keskmise võimsusega põletusseadmete eri kategooriaid nende 
nimisoojusvõimsuse alusel.

Lisaks muudeti artikli 5 lõiget 4, et vältida kõiki III lisa kohustusliku või vabatahtliku 
olemusega seotud väärtõlgendusi.

Raportöör on veendunud, et tema pakutud muudatused suurendavad direktiivi tegeliku 
rakendamise võimalusi, et see muutuks õhukvaliteedi parandamise tähtsaks vahendiks 
Euroopa Liidus ilma ühiskonnale ja majandusele ebavajalikku koormust põhjustamata.


