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Muudatusettepanek 165
Robert Sturdy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjakohased nõuded, millega tagatakse 
pinnase ja põhjavee kaitse, ning meetmed, 
mis on seotud käitises tekkivate jäätmete 
kõrvaldamisega; 

b) vajaduse korral asjakohased nõuded, 
millega tagatakse pinnase ja põhjavee 
kaitse, ning meetmed, mis on seotud 
käitises tekkivate jäätmete kõrvaldamisega;

Or. en

Selgitus

On tähtis säilitada paindlikkus, seepärast soovitame väljendi „vajaduse korral” taastamist.

Muudatusettepanek 166
Urszula Krupa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) asjakohased nõuded, millega tagatakse 
pinnase ja põhjavee kaitse, ning meetmed, 
mis on seotud käitises tekkivate jäätmete 
kõrvaldamisega; 

(ei puuduta eestikeelset versiooni)

Or. pl

Muudatusettepanek 167
Frieda Brepoels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. nl

Selgitus

Perioodilisest seirest saadav kasu on vähene või olematu, kuna direktiiv ei seosta sellega 
mingeid järeldusi.

Muudatusettepanek 168
Vittorio Prodi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 169
Gyula Hegyi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

d) korrapärase seire nõuded tegevuskohas 
märkimisväärsetes kogustes leiduda 
võivate asjassepuutuvate ohtlike ainete 
puhul, võttes arvesse pinnase ja põhjavee 
saastuse võimalikkust käitise 
tegevuskohas;
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Or. en

Selgitus

Selleks, et vältida olukorda, kus korrapärane seire peab hõlmama kõiki ohtlikke aineid (neid 
võib olla sadu), on vaja piirata seire ulatust asjassepuutuvate ohtlike ainetega, mida leidub 
märkimisväärsetes kogustes.

Muudatusettepanek 170
Urszula Krupa

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(ei puuduta eestikeelset versiooni)

Or. pl

Muudatusettepanek 171
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) meetmed, mis on seotud käikuandmise, 
rikete, ajutiste seisakute ja tegevuse 
täieliku lõpetamisega;

e) meetmed, mis on seotud muude kui 
tavategutsemistingimustega, näiteks
käikuandmise, rikete, ajutiste seisakute ja 
tegevuse täieliku lõpetamisega;

Or. en

Selgitus

On vaja teha muudatusettepanek, millega oleks tagatud kõikide üleminekuolukordade kaetus. 
Artiklis on toodud vaid mõnede olukordade lühiloetelu. Originaalteksti muutmiseks puudub 
põhjendus.
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Üleminekuolukordade piiramine sündmuste lühiloeteluga on sisuline muudatus., kuigi seda 
pole sellisena välja toodud.

Muudatusettepanek 172
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) luba sisaldab erisätteid, mis 
kehtestavad energiatõhususele 
minimaalsed nõuded kooskõlas BREF-
dokumentides PVT-na määratletud 
energiatõhususe tasemetega.

Or. en

Selgitus

Võttes arvesse IPPC-ga hõlmatud meetmete mõju kliimamuutusele, ressursside kasutamisele 
ning selleks, et tagada võrdne mänguruum kogu ELi ulatuses, on oluline, et 
energiatõhususega seotud sätted loa tingimistes põhineksid asjaomastes BREF-dokumentides 
määratletud PVT-l.

Muudatusettepanek 173
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) asjakohased nõuded energia tõhusa 
kasutuse tagamiseks.

Or. en

Selgitus

Selleks, et täiendada uusi ELi poliitikaid, mille eesmärgiks on vähendada energiatarbimist, 
peaksid loa tingimused sisaldama nõuet tööstuskäitiste energia tõhusaks kasutamiseks.
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Muudatusettepanek 174
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) minimaalsed energiatõhususe nõuded 
kooskõlas PVTga BREF-dokumentides.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) meetmed olemasoleva inimeste 
tervisega seotud seire arvesse võtmiseks.

Or. en

Selgitus

Statistikat inimeste tervise kohta on vaja keskkonnariski hindamiseks.

Muudatusettepanek 176
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Loa tingimuste kehtestamisel viidatakse 
PVT-viitedokumentidele.

3. Loa tingimuste kehtestamisel pädeva 
asutuse poolt, ilma et oleks kohustust 
kasutada üht või teist konkreetset tehnikat 
või tehnoloogiat, kuid arvesse võttes 
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asjassepuutuva käitise tehnilisi näitajaid, 
geograafilist asukohta ning kohalikke 
keskkonnatingimusi, III lisas loetletud 
kriteeriumide alusel ja pärast parima 
võimaliku tehnika kindlaksmääramist 
koos käitajaga, viidatakse PVT-
viitedokumentidele.

Or. en

Selgitus

Integreeritud lähenemisviisi põhimõtteks on leida kohalike tingimuste suhtes parim tehnika. 
Seepärast on oluline, et PVTd valitakse iga käitise jaoks eraldi BREF-dokumentidest saadava 
teabe põhjal, kuid arvestades ka kohalikke tingimusi II lisas toodud kriteeriumide alusel. See 
on võimalik ainult koostöös loa andja ja loa taotleja vahel. Ning kõik see peab olema 
direktiivis selgelt väljendatud.

Muudatusettepanek 177
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Loa tingimuste kehtestamisel viidatakse 
PVT-viitedokumentidele.

3. Loa tingimuste kehtestamisel viidatakse 
siduvalt PVT-viitedokumentidele. Pädevad 
asutused võivad sätestada rangemaid loa 
tingimusi, eesmärgiga tagada 
keskkonnakaitse kõrge tase, eriti kui 
kohalikud keskkonnatingimused seda 
nõuavad.

Or. en

Selgitus

Loa tingimused peavad põhinema BREF-dokumentide PVT-le, et tagada tööstusettevõtetele 
võrdsed võimalused ja edendada keskkonnaalast innovatsiooni. Pädevatel asutustel peaks 
olema võimalik kehtestada rangemaid tingimusi, eriti kui kohalikud tingimused seda nõuavad.
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Muudatusettepanek 178
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Loa tingimuste kehtestamisel viidatakse 
PVT-viitedokumentidele.

3. Loa tingimuste kehtestamisel viidatakse 
siduvalt PVT-viitedokumentidele ja nende 
selgele rakendamisele. Loa tingimused 
koostatakse nii, et tagada kõrgetasemeline 
keskkonna kui terviku kaitse õhu, vee ja 
mulla kaitsmise abil. Sellel eesmärgil 
võivad pädevad asutused ette näha 
rangemaid loa tingimusi kui PVT-
viitedokumentides sätestatud.

Or. en

Selgitus

IPPC-direktiivi rakendamise hindamise käigus selgus, et pooled hinnatud lubadest ja 
siduvatest üldeeskirjadest ei põhinenud PVT-l ja mõnedel juhtudel kohaldati 
märkimisväärseid erinevusi loa tingimuste ja PVT-le vastavate näitajate vahel, mis mõnede 
saasteainete puhul oli 2 kuni 500 kordne. Keskkonnakaitsealane eesmärk peaks olema selgesti 
väljendatud ning keskkonnatundlikel liikmesriikidel peaks olema lubatud mitte piirduda 
BREF-dokumentides mainitud PVTga.

Muudatusettepanek 179
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Loa tingimuste kehtestamisel viidatakse 
PVT-viitedokumentidele.

3. Loa tingimuste kehtestamisel viidatakse 
PVT-viitedokumentidele. Pädevad 
asutused võivad kehtestada rangemaid loa 
tingimusi kui need, mida on võimalik 
saavutada, kasutades PVT-
viitedokumentides kirjeldatud parimaid 
võimalikke tehnikaid.
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Or. en

Selgitus

Kooskõlas selle õigusakti õigusliku alusega (asutamislepingu artikkel 251), ei tohiks pädevaid 
asutusi keelata kehtestamast PVTga seotud heitkogustest rangemaid heite piirväärtusi. 

Muudatusettepanek 180
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Loa tingimuste kehtestamisel viidatakse 
PVT-viitedokumentidele.

3. Loa tingimuste kehtestamisel viidatakse 
PVT-viitedokumentidele, eeskätt nende 
integreeritud lähenemisviisile käitiste 
keskkonnategevuse tulemuslikkuse, 
tervikliku keskkonnamõju ja maksumuse 
suhtes.

Or. en

Selgitus

PVT-viitedokumendid kirjeldavad spetsiifilisi tehnikaid kasutavate käitiste keskkonnategevuse 
üleüldist tulemuslikkust ja esitavad andmeid sellisel viisil saadud tulemuste kohta. Kuna 
nende dokumentide eesmärk erineb tunduvalt õigusaktides kehtestatud nõuete 
ettekirjutamisest, on tähtis anda nõu nende kasutamise kohta, kui nad on mõeldud kasulikuks 
viiteks.

Muudatusettepanek 181
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Loa tingimuste kehtestamisel viidatakse 
PVT-viitedokumentidele.

3. Loa tingimuste kehtestamisel võetakse 
arvesse PVT-viitedokumente.
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Or. fi

Muudatusettepanek 182
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui PVT-viitedokumendid ei hõlma 
käitist ega selle osa või kui kõnealustes 
dokumentides ei käsitleta kõiki tegevuse 
võimalikke keskkonnamõjusid, määrab 
pädev asutus asjaomase käitise või 
tegevuse jaoks kindlaks parima võimaliku 
tehnika III lisas loetletud kriteeriumide 
alusel ja kehtestab vastavalt loa 
tingimused. 

4. Kui PVT-viitedokumendid ei hõlma 
käitist ega selle osa või kui kõnealustes 
dokumentides ei käsitleta kõiki tegevuse 
võimalikke keskkonnamõjusid, määrab 
pädev asutus koos käitajaga asjaomase 
käitise või tegevuse jaoks kindlaks 
parimale võimalikule tehnikale vastava 
heitkoguse taseme III lisas loetletud 
kriteeriumide alusel ja kehtestab vastavalt 
loa tingimused. 

Or. en

Selgitus

Pädeval asutusel üksi ei ole piisavalt tehnilisi teadmisi PVT määratlemiseks. Seetõttu tuleb 
seda teha kokkuleppel käitajaga. See on kooskõlas BREF-dokumentide protsessi 
põhimõtetega. Tegelikult sätestab ka artikli 16 lõige 2, et PVT tuleb määratleda, ilma et oleks 
kohustust kasutada üht või teist konkreetset tehnikat või tehnoloogiat.

Muudatusettepanek 183
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui PVT-viitedokumendid ei hõlma 
käitist ega selle osa või kui kõnealustes 
dokumentides ei käsitleta kõiki tegevuse 
võimalikke keskkonnamõjusid, määrab 
pädev asutus asjaomase käitise või 
tegevuse jaoks kindlaks parima võimaliku 

4. Kui PVT-viitedokumendid ei hõlma 
käitist ega selle osa või kui kõnealustes 
dokumentides ei käsitleta kõiki tegevuse 
võimalikke keskkonnamõjusid, määrab 
pädev asutus, konsulteerides käitajaga,
asjaomase käitise või tegevuse jaoks 
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tehnika III lisas loetletud kriteeriumide 
alusel ja kehtestab vastavalt loa 
tingimused. 

kindlaks parima võimaliku tehnika abil 
saavutatavad heitkoguse tasemed III lisas 
loetletud kriteeriumide alusel ja kehtestab 
vastavalt loa tingimused.

Or. fr

Selgitus

Käitaja tunneb oma tootmisprotsessi kõige paremini ja seega peaks osalema heitkoguste 
tasemete kindlaksmääramisel, mida on võimalik saavutada parima võimaliku tehnika abil.

Muudatusettepanek 184
Robert Sturdy

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks artikli 19 
kohaldamist, peavad artikli 15 lõigete 1 ja 
2 kohased heite piirväärtused, võrdväärsed 
parameetrid või tehnilised meetmed 
põhinema parimal võimalikul tehnikal, 
ilma et oleks kohustust kasutada üht või 
teist konkreetset tehnikat või tehnoloogiat.

2. Ilma et see piiraks artikli 19 
kohaldamist, peavad artikli 15 lõigete 1 ja 
2 kohased heite piirväärtused, võrdväärsed 
parameetrid või tehnilised meetmed 
põhinema parimal võimalikul tehnikal, 
ilma et oleks kohustus kasutada üht või 
teist konkreetset tehnikat või tehnoloogiat, 
ja arvestada tuleks asjaomase käitise 
tehnilisi omadusi, geograafilist asukohta 
ja kohalikke keskkonnatingimusi.

Or. en

Selgitus

Although it could be argued that both the IPPC Directive and the recast Directive allow some 
flexibility in that account could be taken of the technical characteristics of the installation, its 
geographical location and the local environmental conditions in the setting of BAT, the fact 
that the Commission may ‘establish criteria for the granting of the derogation’ in the recast 
Directive and we have no firm indications of what these criteria may be or what may be 
acceptable to the Commission puts a very different slant on the process.

We would prefer the text ‘taking into account the technical characteristics of the installation 
concerned, its geographical location and the local environmental conditions’ to be re-
instated.
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Muudatusettepanek 185
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini, Marcello Vernola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Asjaomase käitise tehnilisi omadusi, 
geograafilist asukohta ja kohalikke 
keskkonnatingimusi arvesse võttes
kehtestab pädev asutus heite piirväärtused, 
võrdväärsed parameetrid või tehnilised 
meetmed ning kontrolli- ja järgimisnõude 
sellisel viisil, et käitise heitkogused ei ületa 
vastavat heitetaset, mis on seotud PVT-
viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnikaga

Or. en

Selgitus

Miinimumnõuded ehk Euroopa turvavõrk tuleks luua komiteemenetlusega, kuid sidusrühmade 
kaasamise abil enne komiteemenetlust (tehnilise ekspertiisiga komiteemenetlus). Euroopa 
turvavõrk peaks põhinema mis tahes uuel või ajakohastatud PVT-viitedokumendil ning tuleks 
luua „vajaduse korral”. Põhjuseks on, et teatud tööstusharudes on peaaegu kõik protsessid 
erinevad, isegi sama aine või ainete perekonna puhul; seetõttu võib esineda juhtumeid, kui 
Euroopa HPV on määratletud tootmisprotsessi või -tehnika jaoks, mida kasutatakse vaid ühes 
käitises. 

Muudatusettepanek 186
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 
kehtestab pädev asutus heite piirväärtused, 
võrdväärsed parameetrid või võrdväärsed 
tehnilised meetmed, mis annavad 
tulemuseks heitetaseme vastavalt 
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heitetasemete vahemikule, mis on seotud 
PVT-viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnikaga.

Or. fr

Selgitus

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Muudatusettepanek 187
Riitta Myller

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pädev asutus kehtestab heite piirväärtused, 
mis põhinevad heitetasemel, mis on seotud 
PVT-viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnikaga ja mis ei ületa artiklis 
18 kehtestatud miinimumnõudeid.

Or. fi
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Muudatusettepanek 188
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pädev asutus kehtestab heite piirväärtused, 
mis ei ületa heitetaset, mis on seotud PVT-
viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnikaga, kui see on tehnilisi ja 
majanduslikke tegureid arvestades 
võimalik.

Or. fi

Muudatusettepanek 189
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pädev asutus kehtestab heite piirväärtused, 
mis ei ületa PVT-viitedokumentides 
kirjeldatud parima võimaliku tehnikaga 
seotud heitetasemete alumist piiri.

Or. en

Selgitus

Keskkonnatulu PVT rakendamisest kogu ELis oleks suurim, kui rakendataks parima 
võimaliku tehnikaga seotud heitetasemete alumist piiri. Hiljutine Euroopa 
Keskkonnaagentuuri uurimus näitab, et kui suurte põletusseadmete sektor oleks 2004. aastal 
rakendanud heitetasemed tõhusaimate põletusseadmete tasemel (rangemad PVTga seotud 
heitkogused), oleks tulemuseks olnud 10 korda madalamad NOx heitkogused ja 14 korda 
madalamad SO2 heitkogused võrreldes tegelike kogustega (aastane kasu kuni 65 miljardit 
eurot, AEAT 2007).
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Muudatusettepanek 190
Roberto Musacchio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Pädev asutus kehtestab heite piirväärtused, 
mis ei ületa PVT-viitedokumentides 
kirjeldatud parima võimaliku tehnikaga 
seotud heitetasemete alumist piiri.

Or. en

Selgitus

Keskkonnatulu PVT rakendamisest oleks suurim, kui rakendataks parima võimaliku tehnikaga 
seotud heitetasemete alumist piiri, nagu näitab Euroopa Keskkonnaagentuuri uurimus teemal 
„Õhusaaste elektrit tootvatest suurtest põletusseadmetest”, mille põhjal kui suurte 
põletusseadmete sektor oleks 2004. aastal rakendanud tõhusaimate põletusseadmete 
heitetasemed, oleksid NOx heitkogused olnud 10 korda madalamad ja SO2 heitkogused 14 
korda madalamad.

Muudatusettepanek 191
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Kõnealused heite piirväärtused ei tohi 
siiski ületada vastavalt V–VIII lisa 
kohaseid heite piirväärtusi.
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Komisjon võib kehtestada käesolevast 
lõikest erandi tegemise kriteeriumid.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 69 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Põhiline probleem on selles, et pädevad asutused ei arvesta loa tingimuste kehtestamisel 
BREF-dokumentide ja neis toodud PVT-järeldustega. Erandite tegemine HPVde osas, mis 
kalduvad kõrvale PVTga seotutest, kahjustab regulatiivset survet käitistele parandada oma 
tõhusust. Keskkonnatulu PVT rakendamisest oleks suurim, kui PVTst ei lubataks teha 
erandeid, mistõttu edendataks nõudmist ELi keskkonnasäästliku tööstuse ja tõhususe järele.

Muudatusettepanek 192
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Põhiline probleem, mis ilmnes IPPC direktiivi rakendamise hindamisest, on see, et pädevad 
asutused kalduvad loa tingimuste kehtestamisel kohalike tingimuste väga subjektiivse 
tõlgendamisega kõrvale BREF-dokumentidest ja neis toodud PVT-järeldustest. Erandite 
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tegemine PVTga seotud HPVde osas kahjustab Euroopa tööstuse võrdset mänguruumi.

Muudatusettepanek 193
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Pädev asutus võib keskkonna ja 
majandusega seotud kulude ja tulude 
hinnangu alusel ning asjaomase käitise 
tehnilisi näitajaid, geograafilist asukohta ja 
kohalikke keskkonnatingimusi arvesse 
võttes kehtestada heite piirväärtused, 
võrdväärsed parameetrid või võrdväärsed 
tehnilised meetmed, mis annavad 
tulemuseks heitetasemed, mis ületavad 
heitetasemeid, mis on seotud PVT-
viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnikaga

Or. fr

Selgitus

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.
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Muudatusettepanek 194
Gyula Hegyi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

PVT rakendamine peab olema reegel ja sellest möönduse tegemine erand, mis on põhjendatud 
õigusaktides sätestatud kriteeriumidega. Pidades silmas võimaliku erandi tegemise otsuse 
tähtsust, tuleks avalikkusel võimaldada osaleda otsustusprotsessis kooskõlas Århusi 
konventsiooni nõuetega. 
Lisaks sellele, eesmärgiga tagada, et liikmesriigid rakendaksid ühtset tõlgendust kohalikest 
tingimustest, mis võiksid õigustada erandi tegemist, tuleks komisjonilt nõuda (ja mitte ainult 
anda talle võimalus seda teha) selliste kohalike tingimuste täpsustamist.

Muudatusettepanek 195
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealused heitkogused ei tohi siiski 
ületada heitkoguste tasemeid, mis on 
seotud vastavate V–VIII lisa kohaste heite 
piirväärtustega.

Or. fr
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Selgitus

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Muudatusettepanek 196
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealused heite piirväärtused ei tohi 
siiski ületada V–VIII lisa kohaseid heite 
piirväärtusi, kui see on tehnilisi ja 
majanduslikke tegureid arvestades 
võimalik.

Or. fi

Muudatusettepanek 197
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealused heite piirväärtused ei tohi 
siiski ületada artikli 14 lõike 3 alusel 
määratletud või vastavaid V–VIII lisa 
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kohaseid heite piirväärtusi.

Or. en

Selgitus

Kui kogu ELi hõlmavad siduvad heitkoguste piirväärtused on kehtestatud artikli 14 lõike 3 
alusel, ei tohi neid, nagu ka V-VIII lisa kohase heite piirväärtusi, mingil juhul ületada. 
Kriteeriumide kehtestamine erandite tegemistest PVTga seotud heitkoguste osas ei tohi siiski 
toimuda komiteemenetluse alusel.

Muudatusettepanek 198
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad tagama, et 
asjassepuutuvatele inimestele antakse 
õigeaegsed ja tõhusad võimalused osaleda 
otsustusprotsessis, mis on seotud 
käesolevas lõikes osutatud erandi 
tegemisega.

Or. en

Selgitus

PVT rakendamine peab olema reegel ja sellest möönduse tegemine erand, mis on põhjendatud 
õigusaktides sätestatud kriteeriumidega. Pidades silmas võimaliku erandi tegemise otsuse 
tähtsust, tuleks avalikkusel võimaldada osaleda otsustusprotsessis kooskõlas Århusi 
konventsiooni nõuetega. 
Lisaks sellele, eesmärgiga tagada, et liikmesriigid rakendaksid ühtset tõlgendust kohalikest 
tingimustest, mis võiksid õigustada erandi tegemist, tuleks komisjonilt nõuda (ja mitte ainult 
anda talle võimalus seda teha) selliste kohalike tingimuste täpsustamist.
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Muudatusettepanek 199
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada käesolevast 
lõikest erandi tegemise kriteeriumid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui kogu ELi hõlmavad siduvad heitkoguste piirväärtused on kehtestatud artikli 14 lõike 3 
alusel, ei tohi neid, nagu ka V-VIII lisa kohase heite piirväärtusi, mingil juhul ületada. 
Kriteeriumide kehtestamine erandite tegemistest PVTga seotud heitkoguste osas ei tohi siiski 
toimuda komiteemenetluse alusel.

Muudatusettepanek 200
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada käesolevast 
lõikest erandi tegemise kriteeriumid.

välja jäetud

Or. fi

Muudatusettepanek 201
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada käesolevast 
lõikest erandi tegemise kriteeriumid.

Kui käesoleva lõike alusel kehtestatakse 
heite piirväärtused, võrdväärsed
parameetrid või võrdväärsed tehnilised 
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meetmed, peavad põhjused kõrgema 
heitetaseme lubamiseks nendest 
heitetasemetest, mis on seotud PVT-
viitedokumentides osutatud parima 
võimaliku tehnikaga, olema põhjendatud 
loa tingimuste lisas. 

Or. fr

Selgitus

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Muudatusettepanek 202
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada käesolevast 
lõikest erandi tegemise kriteeriumid.

Kui käesoleva lõike alusel kehtestatakse 
heite piirväärtused, võrdväärsed 
parameetrid ja tehnilised meetmed, 
peavad põhjused kõrvalekaldumise 
lubamiseks heitetasemetest, mis on seotud 
PVT-viitedokumentides kirjeldatud 
parima võimaliku tehnikaga, olema 
dokumenteeritud ja põhjendatud loa 
tingimuste lisas.
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Or. en

Selgitus

Pädev asutus võib erandkorras heite piirväärtused kindlaks määrata, nii et käitise heide 
ületab PVT-viitedokumentidega seotud heitkoguseid. Kui pädev asutus otsustab kõrvale 
kalduda PVTga seotud heitkogustest, tuleb seda selgelt põhjendada ning näidata, et antav 
luba tagab jätkuvalt keskkonnakaitse kõrge taseme.

Muudatusettepanek 203
Gyula Hegyi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada käesolevast 
lõikest erandi tegemise kriteeriumid.

Komisjon kehtestab käesolevast lõikest 
erandi tegemise kriteeriumid.

Or. en

Selgitus

PVT rakendamine peab olema reegel ja sellest möönduse tegemine erand, mis on põhjendatud 
õigusaktides sätestatud kriteeriumidega. Pidades silmas võimaliku erandi tegemise otsuse 
tähtsust, tuleks avalikkusel võimaldada osaleda otsustusprotsessis kooskõlas Århusi 
konventsiooni nõuetega. 
Lisaks sellele, eesmärgiga tagada, et liikmesriigid rakendaksid ühtset tõlgendust kohalikest 
tingimustest, mis võiksid õigustada erandi tegemist, tuleks komisjonilt nõuda (ja mitte ainult 
anda talle võimalus seda teha) selliste kohalike tingimuste täpsustamist.

Muudatusettepanek 204
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 

välja jäetud
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artikli 69 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. en

Selgitus

Pädev asutus võib erandkorras heite piirväärtused kindlaks määrata, nii et käitise heide 
ületab PVT-viitedokumentidega seotud heitkoguseid. Kui pädev asutus otsustab kõrvale 
kalduda PVTga seotud heitkogustest, tuleb seda selgelt põhjendada ning näidata, et antav 
luba tagab jätkuvalt keskkonnakaitse kõrge taseme.

Muudatusettepanek 205
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kui kogu ELi hõlmavad siduvad heitkoguste piirväärtused on kehtestatud artikli 14 lõike 3 
alusel, ei tohi neid, nagu ka V-VIII lisa kohase heite piirväärtusi, mingil juhul ületada. 
Kriteeriumide kehtestamine erandite tegemistest PVTga seotud heitkoguste osas ei tohi siiski 
toimuda komiteemenetluse alusel.



PE412.187v01-00 26/73 AM\742069ET.doc

ET

Muudatusettepanek 206
Françoise Grossetête

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Le paragraphe 2 ne devrait pas empêcher les principes du paragraphe 3.

L'article 15 (2) permet l'utilisation de paramètres équivalents ou d'autres mesures techniques 
pour remplacer les valeurs limites d'émission. L'article 16 (2) doit être pleinement compatible 
avec l'article 15 (2) et ne devrait pas empêcher formellement une telle substitution.

En général, les valeurs limites d'émission fixées dans les permis correspondent à un maximum 
sur une courte période donnée. Elles peuvent, par conséquent, être supérieures aux niveaux 
d’émissions associés aux meilleures techniques disponibles (qui sont indiqués dans les 
documents de référence MTD) et malgré tout permettre d’atteindre ces niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles. La formulation «… qui résultent en ... » doit 
être ajoutée afin de prendre en compte la différence qui existe entre les valeurs limites 
d’émissions ”instantanées” et les niveaux d’émissions associés aux meilleures techniques 
disponibles (qui sont indiqués dans les documents de référence MTD) qui représentent une 
valeur moyenne.

Muudatusettepanek 207
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste 
punktide muutmiseks seda täiendades, 
võetakse vastu vastavalt artikli 69 lõikes 2 

välja jäetud
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osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Or. fi

Muudatusettepanek 208
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädev asutus võib ajutiselt teha erandi 
lõikes 2 ning artikli 12 esimese lõigu 
punktides 1 ja 2 esitatud nõuetest 
suuremate heitkoguste puhul, mis 
tulenevad kujunemisjärgus tehnoloogiate 
katsetamisest ja kasutamisest, tingimusel et 
kuue kuu jooksul alates erandi tegemisest 
lõpetatakse kõnesolevate tehnoloogiate 
kasutamine või et selle tegevusega 
saavutatakse vähemalt heitetase, mis vastab 
heitetasemele parima võimaliku tehnika 
kasutamisel.

5. Pädev asutus võib ajutiselt teha erandi 
lõikes 2 ning artikli 12 esimese lõigu 
punktides 1 ja 2 esitatud nõuetest 
suuremate heitkoguste puhul, mis 
tulenevad kujunemisjärgus tehnoloogiate 
katsetamisest ja kasutamisest, tingimusel et 
12 kuu jooksul alates erandi tegemisest –
millist ajavahemikku võib pikendada 
samuti 12 kuu võrra – lõpetatakse 
kõnesolevate tehnoloogiate kasutamine või 
et selle tegevusega saavutatakse vähemalt 
heitetase, mis vastab heitetasemele parima 
võimaliku tehnika kasutamisel.

Or. nl

Selgitus

Ettepanekus sisalduv ajutine erand ei pruugi olla piisav. Seepärast on ettepanek seda 
ajavahemikku pikendada.

Muudatusettepanek 209
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädev asutus võib ajutiselt teha erandi
lõikes 2 ning artikli 12 esimese lõigu 

5. Pädev asutus võib ajutiselt teha erandi 
lõikes 2 ning artikli 12 esimese lõigu 
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punktides 1 ja 2 esitatud nõuetest 
suuremate heitkoguste puhul, mis 
tulenevad kujunemisjärgus tehnoloogiate 
katsetamisest ja kasutamisest, tingimusel et 
kuue kuu jooksul alates erandi tegemisest 
lõpetatakse kõnesolevate tehnoloogiate 
kasutamine või et selle tegevusega 
saavutatakse vähemalt heitetase, mis vastab 
heitetasemele parima võimaliku tehnika 
kasutamisel.

punktides 1 ja 2 esitatud nõuetest 
suuremate heitkoguste puhul, mis 
tulenevad kujunemisjärgus tehnoloogiate 
katsetamisest ja kasutamisest, tingimusel et 
12 kuu jooksul alates erandi tegemisest 
lõpetatakse kõnesolevate tehnoloogiate 
kasutamine või et selle tegevusega 
saavutatakse vähemalt heitetase, mis vastab 
heitetasemele parima võimaliku tehnika 
kasutamisel.

Or. en

Selgitus

Uue tehnoloogia väljatöötamine pilootseadme uuringutest kuni täismõõdus, tööstuslikus 
mastaabis võib-olla esmakordse rakenduseni võtab tavaliselt palju kauem aega kui kuus kuud. 
Tihti kulub selleks üle kahe aasta. Isegi järeleproovitud ja katsetatud tehnoloogiate puhul 
võib tööstusliku seadme töölepanemiseks kuluda üle kuue kuu. Pädeval asutusel peab olema 
võimalik langetada otsus sobiva ajaraamistiku osas igal juhul eraldi. Aktsepteeritav 
ajapiirang võiks olla kaks aastat; lühem ajaline piirang pidurdab innovatsiooni ja säilitab 
olemasolevaid tehnoloogiaid.

Muudatusettepanek 210
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui liikmesriikidel on oht mitte 
saavutada heitkoguse siseriikliku 
ülemmäära direktiivi kohaseid eesmärke, 
kehtestavad pädevad asutused 
asjassepuutuvate saasteainete osas heite 
piirväärtused, mis on madalamad kui 
parima võimaliku tehnikaga seotud 
piirväärtused BREF-dokumentides.

Or. en
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Muudatusettepanek 211
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kui see on vajalik heitkoguse 
siseriikliku ülemmäära direktiivi kohaste 
eesmärkide saavutamiseks, kehtestavad 
pädevad asutused heite piirväärtused, mis 
on rangemad kui parima võimaliku 
tehnikaga seotud piirväärtused BREF-
dokumentides.

Or. en

Selgitus

Siseriikliku ülemmäära direktiivis püstitatud ambitsioonikad õhu kvaliteedi eesmärgid jäävad 
ilmselt enamikes liikmesriikides saavutamata. Pädevatel asutustel peaks seetõttu olema 
võimalus kehtestada HPVd, mis on rangemad kui PVTga seotud piirväärtused BREF-
dokumentides.

Muudatusettepanek 212
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vajaduse korral põhinevad artikli 15 
lõike 1 punktides c ja d osutatud 
seirenõuded PVT-viitedokumentide 
kohastel seiret käsitlevatel järeldustel.

1. Vajaduse korral põhinevad artikli 15 
lõike 1 punktis c osutatud seirenõuded 
PVT-viitedokumentide kohastel seiret 
käsitlevatel järeldustel.

Or. nl

Selgitus

Vt artikli 15 punkti d puudutavat muudatusettepanekut. Perioodilisest seirest saadav kasu on 
vähene või olematu, kuna direktiiv ei seosta sellega mingeid järeldusi. Jäägu pädevate 
asutuste otsustada, millal tasub seiret korraldada.
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Muudatusettepanek 213
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Pädev asutus määrab kindlaks artikli 
15 lõike 1 punktis d osutatud korrapärase 
seire sageduse iga üksiku käitise loas või 
siduvates üldeeskirjades.

välja jäetud

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, teostatakse korrapärast 
seiret vähemalt üks kord seitsme aasta 
jooksul.
Komisjon võib kehtestada korrapärase 
seire sageduse kindlaksmääramise 
kriteeriumid.
Kõnealused meetmed, mis on kavandatud 
käesoleva direktiivi vähemoluliste 
punktide muutmiseks seda täiendades, 
võetakse vastu vastavalt artikli 69 lõike 2 
kohasele kontrolliga 
regulatiivmenetlusele. 

Or. nl

Selgitus

Vt artikli 15 punkti d puudutavat muudatusettepanekut. Perioodilisest seirest saadav kasu on 
vähene või olematu, kuna direktiiv ei seosta sellega mingeid järeldusi. Jäägu pädevate 
asutuste otsustada, millal tasub seiret korraldada.

Muudatusettepanek 214
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu välja jäetud
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kohaldamist, teostatakse korrapärast 
seiret vähemalt üks kord seitsme aasta 
jooksul.

Or. en

Selgitus

Me ei nõustu sellega, et määrataks kindlaks seire minimaalne sagedus, kuna see on sõltuvalt 
sektori tüübist ja teostatava seire laadist erinev.

„Seire” võib tähistada tervet hulka erinevaid asju alates lihtsast visuaalsest kontrollist ja 
salvestamisest kuni detailse proovi võtmiseni, nii et me ei usu, et kriteeriumide kehtestamine 
oleks asjakohane. 

Muudatusettepanek 215
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, teostatakse korrapärast seiret 
vähemalt üks kord seitsme aasta jooksul.

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, teostatakse põhjavee ja 
pinnase korrapärast seiret vähemalt üks 
kord vastavalt viie või kümne aasta 
jooksul, välja arvatud juhul kui seire 
põhineb saasteohtude süstemaatilisel 
hindamisel.

Or. en

Selgitus

Esiteks, põhjavee ja pinnase seire sagedus tuleks diferentseerida, võimaldamaks seiret, mis on 
põhjavee puhul odavam ja kergemini läbiviidav kui pinnase puhul. 

Teiseks, et tagada tõhus ja kõige tulemuslikum pinnase ja põhjavee seire, tuleks anda 
võimalus kehtestada seire sagedus keskkonnariskide põhjal. Sellisel puhul peaks komisjon 
välja töötama vajalikud kriteeriumid hea tava tagamiseks.
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Muudatusettepanek 216
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, teostatakse korrapärast seiret 
vähemalt üks kord seitsme aasta jooksul.

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, teostatakse korrapärast seiret 
vähemalt üks kord aastas.

Or. en

Selgitus

Pinnase ja põhjavee seiret tuleks teostada vähemalt kord iga 12 kuu jooksul, et võimaldada 
saastuse õigeaegset avastamist ning et minimeerida nii kahju kui ka heastamiskulusid. Seire 
tulemused tuleks avaldada käitaja aastaaruandes, samuti avalikus registris. Et saavutada 
ühtlustatud tingimused kogu ELi ulatuses, peaks komisjon kehtestama seire minimaalse 
sageduse kriteeriumid.

Muudatusettepanek 217
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, teostatakse korrapärast seiret 
vähemalt üks kord seitsme aasta jooksul.

Ilma et see piiraks esimese lõigu 
kohaldamist, teostatakse ohtlike ainete
korrapärast seiret põhjavee osas vähemalt 
üks kord aastas ja pinnase osas üks kord 
viie aasta jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 218
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada korrapärase 
seire sageduse kindlaksmääramise 
kriteeriumid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Me ei nõustu sellega, et määrataks kindlaks seire minimaalne sagedus, kuna see on sõltuvalt 
sektori tüübist ja teostatava seire laadist erinev.

„Seire” võib tähistada tervet hulka erinevaid asju alates lihtsast visuaalsest kontrollist ja 
salvestamisest kuni detailse proovi võtmiseni, nii et me ei usu, et kriteeriumide kehtestamine 
oleks asjakohane. 

Muudatusettepanek 219
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada korrapärase 
seire sageduse kindlaksmääramise 
kriteeriumid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Iga liikmesriik peaks direktiivi rakendama ja ellu viima. Liikmesriik peab ise saama määrata, 
milline peab olema seire kord.
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Muudatusettepanek 220
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada korrapärase 
seire sageduse kindlaksmääramise
kriteeriumid.

Komisjon kehtestab saasteriskide 
hindamise kriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Esiteks, põhjavee ja pinnase seire sagedus tuleks diferentseerida, võimaldamaks seiret, mis on 
põhjavee puhul odavam ja kergemini läbiviidav kui pinnase puhul. 

Teiseks, et tagada tõhus ja kõige tulemuslikum pinnase ja põhjavee seire, tuleks anda 
võimalus kehtestada seire sagedus keskkonnariskide põhjal. Sellisel puhul peaks komisjon 
välja töötama vajalikud kriteeriumid hea tava tagamiseks.

Muudatusettepanek 221
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Iga liikmesriik peaks direktiivi rakendama ja ellu viima. Liikmesriik peab ise saama määrata, 
milline peab olema seire kord.



AM\742069ET.doc 35/73 PE412.187v01-00

ET

Muudatusettepanek 222
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 17 – lõige 2 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib kehtestada korrapärase 
seire sageduse kindlaksmääramise 
kriteeriumid.

Komisjon kehtestab korrapärase seire 
sageduse kindlaksmääramise kriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Pinnase ja põhjavee seiret tuleks teostada vähemalt kord iga 12 kuu jooksul, et võimaldada 
saastuse õigeaegset avastamist ning et minimeerida nii kahju kui ka heastamiskulusid. Seire 
tulemused tuleks avaldada käitaja aastaaruandes, samuti avalikus registris. Et saavutada 
ühtlustatud tingimused kogu ELi ulatuses, peaks komisjon kehtestama seire minimaalse 
sageduse kriteeriumid.

Muudatusettepanek 223
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Siduvate üldeeskirjade vastuvõtmisel 
tagavad liikmesriigid kompleksse 
lähenemisviisi ja keskkonnakaitse kõrge 
taseme, mis on võrdväärne konkreetse loa 
tingimustega saavutatava tasemega.

1. Siduvate üldeeskirjade vastuvõtmisel 
tagavad liikmesriigid kompleksse 
lähenemisviisi ja inimeste tervise ning
keskkonnakaitse kõrge taseme, mis on 
võrdväärne konkreetse loa tingimustega 
saavutatava tasemega. 

Or. pl
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Muudatusettepanek 224
Jan Mulder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kui komisjon avaldab uue või 
ajakohastatud PVT-viitedokumendi, 
vaatavad liikmesriigid vajaduse korral läbi 
asjaomaste käitiste suhtes kehtestatud 
siduvad üldeeskirjad ja ajakohastavad 
need, võttes arvesse investeerimistsükleid. 
Seetõttu tuleks I lisa punktis 6.6 osutatud 
tööstustegevuseks ette nähtud 
olemasolevate käitiste suhtes kehtestatud 
siduvad üldeeskirjad 15 aasta jooksul läbi 
vaadata ja ajakohastada.

Or. en

Muudatusettepanek 225
Frieda Brepoels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Selgitus

Üleminekuperioodid on olulised. Seetõttu peavad siduvad üldeeskirjad arvesse võtma 
ettevõtete investeerimistsükleid. 
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Muudatusettepanek 226
Gyula Hegyi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Läbivaatamine tuleb ette võtta ja on eeltingimuseks loa tingimuste ajakohastamise vajaduse 
hindamise jaoks, seetõttu tuleks fraas „vajaduse korral” paigutada tekstis teise kohta.

Muudatusettepanek 227
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fi
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Muudatusettepanek 228
Riitta Myller

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 18 a
Heite piirväärtused ühenduses

1. Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku 
põhjal asutamislepingus sätestatud korras 
vastu heite piirväärtused:
I lisas osutatud käitisekategooriatele, v.a
lisa punktides 5.1 ja 5.4 osutatud 
prügilatele; ja
III lisas osutatud saasteainetele, mille 
suhtes on kindlaks määratud vajadus 
võtta ühenduse meetmeid, eelkõige artiklis 
16 osutatud teabevahetuse alusel.
2. Kui puuduvad ühenduse ühised heite 
piirväärtused, mis oleks kehtestatud 
käesolevat direktiivi kohaldades, 
kohaldatakse I lisas osutatud käitiste 
suhtes käesoleva direktiivi kohaste 
minimaalsete piirväärtustena 
asjakohaseid heite piirväärtusi vastavalt 
II lisas osutatud direktiividele ning heite 
piirväärtusi, mis on kehtestatud teiste 
ühenduse õigusaktidega.
Nõukogu võtab komisjoni ettepaneku 
põhjal asutamislepingus sätestatud korras 
vastu I lisa punktides 5.1 ja 5.4 osutatud 
prügilatele kohaldatavad tehnilised sätted, 
kuid ilma et see piiraks käesoleva 
direktiivi nõuete kohaldamist.

Or. fi
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Muudatusettepanek 229
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 19 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2001. aasta direktiivis 
2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete 
siseriiklike ülemmäärade kohta1

sätestatud heitkoguse siseriikliku 
ülemmääraga on ette nähtud rangemad 
tingimused kui need, mida on võimalik 
täita parima võimaliku tehnika või muude 
selle direktiivi nõuete kasutamisega, 
võivad liikmesriigid nõuda käitistelt 
lisameetmeid. Nende meetmete kulud ja 
kasud võrreldes meetmetega muude 
heiteallikate kui käitiste puhul tuleb 
arvesse võtta.
_______
1 EÜT L 309, 27.11.2001, lk 22.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada seost IPPC-direktiivi ja keskkonnaalaste eesmärkidega seotud direktiivide 
nagu heitkoguste riiklike ülemmäärade direktiivi ja elupaikade direktiivi vahel: Kui on vaja 
rangemaid tingimusi kui need, mida saavutatakse parima võimaliku tehnika abil, võivad 
liikmesriigid nõuda käitistelt rangemaid heitkoguste piiranguid. See säte on vajalik, kuna 
parimad võimalikud tehnikad vähendavad heitkoguseid, kuid ei taga heitkoguste eesmärkide 
saavutamist. 

Muudatusettepanek 230
Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

jälgib parima võimaliku tehnika arengut 
või laseb ennast teavitada sellest ja kõikide 
uute või muudetud PVT-viitedokumentide 
avaldamisest, teavitades ka 
asjassepuutuvat avalikkust.

Or. en

Selgitus

Tuleks käivitada teavituskampaania.

Muudatusettepanek 231
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et pädevad 
asutused vaatavad kõik loatingimused 
korrapäraselt uuesti läbi ja vajaduse korral 
ajakohastavad neid, et tagada vastavus 
käesolevale direktiivile.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et pädevad 
asutused vaatavad kõik loatingimused 
korrapäraselt ja vähemalt üks kord kümne 
aasta jooksul uuesti läbi ja vajaduse korral 
ajakohastavad neid, et tagada vastavus 
käesolevale direktiivile.

Or. en

Selgitus

Lisaks läbivaatamisele pärast uue või muudetud PVT-viitedokumendi avaldamist tuleks sisse 
viia ka kogu ELi hõlmav fikseeritud ajakava perioodiliseks läbivaatamiseks, eelkõige 
eesmärgiga vältida konkurentsi moonutamist. 

Artikli 22 lõiget 1 puudutav muudatusettepanek on vastuvõetav kooskõlas kodukorra artikliga 
80a oma tiheda seose tõttu lõike 3 kavandatava tekstiga lubade läbivaatamise kogu ELi 
hõlmava minimaalse sageduse osas.
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Muudatusettepanek 232
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide artikli 
16 lõike 3 kohaselt tehtud erandite suhtes.

Or. fi

Muudatusettepanek 233
Amalia Sartori

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui komisjon avaldab uue või 
ajakohastatud PVT-viitedokumendi, 
tagavad liikmesriigid, et nelja aasta jooksul 
alates kõnealuse dokumendi avaldamisest 
vaatab pädev asutus vajaduse korral läbi 
asjaomase käitise loa tingimused ja 
ajakohastab need loa perioodilise 
läbivaatamise ja ajakohastamise 
kehtivusaja loomulikul lõppemisel, võttes 
üksikjuhtumite puhul arvesse 
investeerimistsükleid.

Or. en

Selgitus

Selle sätte eesmärk on tagada, et lubade andmisele ei lange osaks tagasimuutmised, iga kord 
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kui toimub PVT-viitedokumentide ajakohastamine. See pakuks käitajatele nende tegevuses 
vajaliku stabiilsust ilma põhjendamatute kulude ja pidevate muudatusteta. Lisaks on kehtivate 
õigusaktide alusel ette nähtud antud lubade perioodiline läbivaatamine (Itaalias iga viie 
aasta tagant). Uut PVTd tuleb seega kohaldada pärast loa kehtivusaja loomulikku lõppemist.

Muudatusettepanek 234
Jan Mulder

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui komisjon avaldab uue või 
ajakohastatud PVT-viitedokumendi, 
tagavad liikmesriigid, et pädev asutus 
vaatab vajaduse korral läbi asjaomase 
käitise loa tingimused ja ajakohastab need, 
võttes üksikjuhtumite puhul arvesse 
investeerimistsükleid. Seetõttu tuleks I lisa 
punktis 6.6 osutatud tööstustegevuseks 
ette nähtud olemasolevate käitiste suhtes 
kehtestatud loatingimused 15 aasta 
jooksul läbi vaadata ja ajakohastada.

Or. en

Muudatusettepanek 235
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

PVT-viitedokumendid on pika protsessi tulemus ja kui need on kindlaks määratud, tuleb need 
kiiremini ellu rakendada. Ajakava tuleb kohandada pädeva asutuse läbivaatamise ja 
ajakohastamisega.

Muudatusettepanek 236
Lambert van Nistelrooij

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Selgitus

Puudub vajadus hakata iga juhtumi puhul eraldi otsustama, kas muutused sobivad 
investeerimistsüklisse, nagu paneb ette Krahmeri muudatusettepanek 27, sest on võimalik 
otsustada üldiselt kõikide antud olukorras olevate ettevõtete osas, nt olemasolevate käitiste 
osas, kas nad sobivad investeerimistsüklisse. See ei ole kasulik mitte ainult ettevõtjatele, vaid 
vähendab ka kohalike asutuste kulusid, kuna nad ei pea iga juhtumit eraldi hindama.

Muudatusettepanek 237
Gyula Hegyi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon võtab vastu uue või 
ajakohastatud PVT-viitedokumendi, 
tagavad liikmesriigid, et nelja aasta jooksul 
alates kõnealuse dokumendi avaldamisest 

3. Kui komisjon võtab vastu uue või 
ajakohastatud PVT-viitedokumendi, 
vaatavad liikmesriigid nelja aasta jooksul 
alates kõnealuse dokumendi avaldamisest 



PE412.187v01-00 44/73 AM\742069ET.doc

ET

vaatab pädev asutus vajaduse korral läbi 
asjaomase käitise loa tingimused ja 
ajakohastab need.

läbi asjaomaste käitiste loa tingimused ja 
vajaduse korral ajakohastavad need.

Or. en

Selgitus

Läbivaatamine tuleb ette võtta ja on eeltingimuseks siduvate üldeeskirjade ajakohastamise 
vajaduse hindamise jaoks, seetõttu tuleks fraas „vajaduse korral” paigutada tekstis teise 
kohta.

Muudatusettepanek 238
Roberto Musacchio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Kui komisjon võtab vastu uue või 
ajakohastatud PVT-viitedokumendi, 
vaatavad liikmesriigid kahe aasta jooksul 
alates kõnealuse dokumendi avaldamisest 
läbi asjaomaste käitiste loa tingimused ja 
vajaduse korral ajakohastavad need.

Or. en

Selgitus

BREF-dokumendid peegeldavad tehniliste saavutuste dünaamilist mõistet, mis üldiselt 
lepitakse kokku liikmesriikide tehniliste asjatundjate vahel pärast 5-aastast protsessi: seda 
dünaamilist tehnoloogilist muutust tuleks tunnustada, läbi vaadata ja vajadusel ajakohastada 
pärast BREF-dokumendi avaldamisele järgevat kahte aastat, et mitte pidurdada 
keskkonnaalase innovatsiooni hoogu.
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Muudatusettepanek 239
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Pärast BREF-dokumendi vastuvõtmist või muutmist tuleks liikmesriikidele anda rohkem 
paindlikkust läbivaatamise ajastamisel (nt selleks, et võtta arvesse investeerimistsükleid).
Käesolevat muudatusettepanekut tuleks vaadelda koos muudatusettepanekuga 5 kehtestada 
kogu ELi hõlmav fikseeritud ajakava perioodiliseks läbivaatamiseks. See kindlustaks 
läbivaatamise minimaalse sageduse. 

Muudatusettepanek 240
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide artikli 
16 lõike 3 kohaselt tehtud erandite suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

PVT-viitedokumendid on pika protsessi tulemus ja kui need on kindlaks määratud, tuleb need 
kiiremini ellu rakendada. Ajakava tuleb kohandada pädeva asutuse läbivaatamise ja 
ajakohastamisega.
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Muudatusettepanek 241
Roberto Musacchio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide artikli 
16 lõike 3 kohaselt tehtud erandite suhtes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

BREF-dokumendid peegeldavad tehniliste saavutuste dünaamilist mõistet, mis üldiselt 
lepitakse kokku liikmesriikide tehniliste asjatundjate vahel pärast 5-aastast protsessi: seda 
dünaamilist tehnoloogilist muutust tuleks tunnustada, läbi vaadata ja vajadusel ajakohastada 
pärast BREF-dokumendi avaldamisele järgevat kahte aastat, et mitte pidurdada 
keskkonnaalase innovatsiooni hoogu.

Muudatusettepanek 242
Richard Seeber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku kohaldatakse kõikide artikli 
16 lõike 3 kohaselt tehtud erandite suhtes.

Esimest lõiku kohaldatakse ka kõikide 
artikli 16 lõike 3 kohaselt tehtud erandite 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Pärast BREF-dokumendi vastuvõtmist või muutmist tuleks liikmesriikidele anda rohkem 
paindlikkust läbivaatamise ajastamisel (nt selleks, et võtta arvesse investeerimistsükleid).
Käesolevat muudatusettepanekut tuleks vaadelda koos muudatusettepanekuga 5 kehtestada 
kogu ELi hõlmav fikseeritud ajakava perioodiliseks läbivaatamiseks. See kindlustaks 
läbivaatamise minimaalse sageduse.
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Muudatusettepanek 243
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) parima võimaliku tehnika areng 
võimaldab heidet oluliselt vähendada;

b) parima võimaliku tehnika areng 
võimaldab heidet ilma ebamõistlike 
kuludeta oluliselt vähendada;

Or. fi

Muudatusettepanek 244
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22 – lõige 4 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d a) kui on vajalik järgida Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete 
siseriiklike ülemmäärade kohta.

Or. en

Selgitus

Siseriikliku ülemmäära direktiivis püstitatud õhu kvaliteedi eesmärgid jäävad ilmselt 
enamikes liikmesriikides saavutamata, seetõttu peaksid pädevad asutused ajakohastama 
asjassepuutuvate käitiste load, kui see on vajalik tagamaks, et riiklike ülemmäärade 
direktiivis kehtestatud ülemmäärad oleks täidetud.
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Muudatusettepanek 245
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 23 välja jäetud
Tegevuse lõpetamine ja keskkonnale 

ohutuks muutmine
1. Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta 
direktiivi 2004/35/EÜ 
(keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
parandamise kohta)1 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
20../…/EÜ (millega kehtestatakse 
pinnasekaitse raamistik ja muudetakse 
direktiivi 2004/35/EÜ)2 kohaldamist, 
tagab pädev asutus, et tegevuse täieliku 
lõpetamise korral rakendatakse artikli 12 
punktis 8 sätestatud põhimõtte järgimise 
tagamiseks kehtestatud loatingimusi.
2. Kui tegevus on seotud ohtlike ainete 
kasutamise, tootmise või heitega, koostab 
käitaja, pidades silmas pinnase ja 
põhjavee võimalikku saastumist käitise 
tegevuskohas, lähteolukorra aruande 
enne käitise tegevuse alustamist või enne 
käitise loa ajakohastamist. Kõnealune 
aruanne sisaldab pinnase ja põhjavee 
algse seisundi kindlaksmääramiseks 
vajalikke arvandmeid.
Komisjon kehtestab lähteolukorra 
aruande sisu käsitlevad kriteeriumid.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 69 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
3. Tegevuse täieliku lõpetamise korral 
hindab käitaja pinnase ja põhjavee 
saastumist ohtlike ainetega. Kui võrreldes 
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lõikes 2 osutatud lähteolukorra aruandes 
esitatud algse seisundiga on käitis 
põhjustanud pinnase või põhjavee 
saastumise ohtlike ainetega, muudab 
käitaja tegevuskoha keskkonnale ohutuks 
ja taastab selle algse seisundi.
4. Kui käitaja ei pea koostama lõikes 2 
osutatud lähteolukorra aruannet, võtab ta 
tegevuse täieliku lõpetamise korral 
vajalikud meetmed selle tagamiseks, et
tegevuskoht ei kujutaks märkimisväärset 
ohtu inimeste tervisele ega keskkonnale.
________
1 ELT L 143, 30.4.2004, lk 56.
2 ELT L

Or. en

Muudatusettepanek 246
Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 
2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
parandamise kohta) ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
20../…/EÜ (millega kehtestatakse 
pinnasekaitse raamistik ja muudetakse 
direktiivi 2004/35/EÜ) kohaldamist, tagab 
pädev asutus, et tegevuse täieliku 
lõpetamise korral rakendatakse artikli 12 
punktis 8 sätestatud põhimõtte järgimise 
tagamiseks kehtestatud loatingimusi.

1. Ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 21. aprilli 2004. aasta direktiivi 
2004/35/EÜ (keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
parandamise kohta), Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta 
direktiivi 2006/118/EÜ (mis käsitleb 
põhjavee kaitset reostuse ja seisundi 
halvenemise eest)1, Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiivi keskkonna kaitsmise 
kohta kriminaalõiguslike vahenditega2

ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi 20../…/EÜ (millega kehtestatakse 
pinnasekaitse raamistik ja muudetakse 
direktiivi 2004/35/EÜ) kohaldamist, tagab 
pädev asutus, et tegevuse täieliku 
lõpetamise korral rakendatakse artikli 12 
punktis 8 sätestatud põhimõtte järgimise 
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tagamiseks kehtestatud loatingimusi
________
1 ELT L 372, 27.12.2006, lk 19.
2 ELT L

Or. en

Selgitus

Tuleks arvesse võtta ühenduse õigusakte konkreetses küsimuses.

Muudatusettepanek 247
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Komisjon kehtestab lähteolukorra aruande 
sisu käsitlevad kriteeriumid.

Komisjon kehtestab lähteolukorra aruande 
sisu käsitlevad üldised kriteeriumid.

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 248
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selleks, et vältida olukorda, kus lähteolukorra aruanne peab hõlmama kõiki ohtlikke aineid 
(neid võib olla sadu), on vaja piirata saastumisele antava hinnangu ulatust ohtlike ainetega, 
mida leidub märkimisväärsetes kogustes. 

Muudatusettepanek 249
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Tegevuse täieliku lõpetamise korral 
hindab käitaja pinnase ja põhjavee 
saastumist ohtlike ainetega. Kui käitis on
põhjustanud pinnase või põhjavee 
saastumise ohtlike ainetega, muudab 
käitaja tegevuskoha keskkonnale ohutuks 
ja jätab selle rahuldavasse seisundisse.
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ja taastab selle algse seisundi.
(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu õigusakti suhtes. Selle 
muudatusettepaneku vastuvõtmine eeldab 
vastavaid muudatusi ka teksti teistes 
osades, näiteks komisjoni ettepaneku artikli 
12 lõikes 8).

Or. de

Selgitus

Tegevuskoha keskkonnale ohutuks muutmise eesmärk sellisel viisil, et taastuks selle „algne 
seisund” muutub problemaatiliseks, kui pinnas on juba enne ärilise tegevuse algust 
saastunud. Keskkonnale ohutuks muutmise eesmärgiks peaks kõikidel juhtudel olema seisund, 
mis rahuldaks vastava õigusliku staatusega ametiasutust.

Muudatusettepanek 250
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 251
Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Tegevuse täieliku lõpetamise korral 
hindab käitaja pinnase ja põhjavee 
saastumist ohtlike ainetega. Kui võrreldes 
lõikes 2 osutatud lähteolukorra aruandes 
esitatud seisundiga on käitis põhjustanud 
pinnase või põhjavee saastumise ohtlike 
ainetega, muudab käitaja tegevuskoha 
keskkonnale ohutuks ja taastab selle 
seisundi. Kui ta seda ei tee, peab ta 
hüvitama kahju.

Or. en

Selgitus

Väljend „algne seisund” võib põhjustada väärtõlgendusi. Arvesse tuleb võtta ühenduse 
õigusakte keskkonnaalase vastutuse kohta.

Muudatusettepanek 252
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Selgitus

Sätet tuleks täpsustada, et muuta see kasutuskõlblikumaks ja jõustatavamaks.

Muudatusettepanek 253
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 23 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Selgitus

Vt artikli 3 lõiget 15 puudutavat muudatusettepanekut. Ohtlike ainete määratlus ja 
lähteolukorra aruande sidumine selliste ainete olemasoluga muudab selle ulatuse väga 
laiaks. Aruande ulatuse vajalikku piiramist on võimalik saavutada sõna „asjassepuutuvate” 
lisamisega.

Muudatusettepanek 254
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 24 välja jäetud
Aruanne nõuete täitmise kohta

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

Or. en

Selgitus

Sellest sättest tulenevad keskkonnatulud on minimaalsed, kuna load ise peavad olema 
kooskõlas parima võimaliku tehnikaga. Samal ajal toob selle meetme lisamine kaasa 
halduskoormuse suurenemise.

Muudatusettepanek 255
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Aruanne nõuete täitmise kohta Aruanne parima võimaliku tehnika kohta

Or. nl

Selgitus

Vastavalt mõju hindamisele on artikli 24 eesmärk teavitada käitajat parimast võimalikust 
tehnikast. Kuna see artikkel ei puuduta tingimuste täitmist, on ettepanek jätta välja viide 
artiklile 8. Et rohkem rõhutada ideed püüda sisse viia võimalikke parendusi, on ettepanek 
lisada fraas „võimalikud meetmed heitkoguste vähendamiseks”.

Muudatusettepanek 256
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Käitaja koostab igal aastal aruande 
parima võimaliku tehnika rakendamise 
kohta. See aruanne sisaldab käitise 
tegevuse, sealhulgas heitkoguste, ja 
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võimaliku tehnikaga. võimalike meetmete heitkoguste 
vähendamiseks võrdlust PVT-
viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnikaga.

Or. nl

Selgitus

Vastavalt mõju hindamisele on artikli 24 eesmärk teavitada käitajat parimast võimalikust 
tehnikast. Kuna see artikkel ei puuduta tingimuste täitmist, on ettepanek jätta välja viide 
artiklile 8. Et rohkem rõhutada ideed püüda sisse viia võimalikke parendusi, on ettepanek 
lisada fraas „võimalikud meetmed heitkoguste vähendamiseks”.

Muudatusettepanek 257
Marcello Vernola, Elisabetta Gardini, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Artikli 8 punktis 1 osutatud aruanne 
tingimuste täitmise kohta sisaldab 
heitkoguste võrdlust heitkogustega, mis 
seonduvad PVT-viitedokumentides 
kirjeldatud parima võimaliku tehnikaga.

Or. en

Selgitus

Keskendumine heitkoguste võrdlemisele vähendab käitajate koormust.

Muudatusettepanek 258
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

tingimuste täitmise kohta sisaldab käitise 
tegevuse, sealhulgas heitkoguste võrdlust 
PVT-viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnikaga. Aruanne peab olema 
viivitamatult Interneti teel kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Avalikkus ja valitsusvälised organisatsioonid peaksid vajalikule teabele üle Interneti kergesti 
ligi pääsema.

Muudatusettepanek 259
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Artikli 8 punktis 1 osutatud aruanne 
tingimuste täitmise kohta sisaldab käitise 
tegevuse, sealhulgas heitkoguste võrdlust 
PVT-viitedokumentides kirjeldatud parima 
võimaliku tehnikaga. Kõik aruanded tuleb 
muuta avalikkusele pidevalt 
kättesaadavaks Internetis.

Or. en

Selgitus

On oluline, et nii kohalikud kui üleriigilised valitsusvälised organisatsioonid ning 
asjassepuutuv avalikkus, sh tavatööajal töötavad kodanikud, kelle juurdepääs avalikele 
registritele on piiratud, omaksid vajalikke vahendeid ja juurdepääsu teabele interneti teel, et 
pakkuda väärtuslikku toetust pädevatele asutustele nõuete täitmise hindamisel ning aidata 
varase hoiatamisega ära hoida suuremaid ohte tervisele ja keskkonnale.
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Muudatusettepanek 260
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad käitiste 
kontrollimise süsteemi. Kõnealune süsteem 
hõlmab kohapealset kontrolli.

1. Liikmesriigid kehtestavad käitiste 
kontrollimise süsteemi. Kõnealune süsteem 
hõlmab kohapealset kontrolli, sh vähemalt 
kolme pistelist ja mitterutiinset kontrolli 
aastas. Liikmesriigid tagavad, et nende 
kontrollide läbiviimiseks oleks saadaval 
piisaval arvul kvalifitseeritud isikuid.

Or. en

Selgitus

Ühtlustatud eeskirjade puudumine pädevatele asutustele kontrollimiste läbiviimiseks on 
põhjustanud kõikjal ELis suuri lahknevusi kontrollimise sageduses, põhjalikkuses ja 
kvaliteedis, samuti järgnevates jõustamismeetmetes. Kontroll peab olema pisteline, tagamaks, 
et käitaja ei kohandaks käitise töörežiimi vastavalt eelnevalt teada olevatele 
kontrollikuupäevadele.

Muudatusettepanek 261
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid kehtestavad käitiste 
kontrollimise süsteemi. Kõnealune süsteem 
hõlmab kohapealset kontrolli.

1. Liikmesriigid kehtestavad käitiste 
kontrollimise süsteemi. Kõnealune süsteem 
hõlmab kohapealset kontrolli, sh vähemalt 
kolme pistelist ja mitterutiinset kontrolli 
aastas. Liikmesriigid tagavad, et nende 
kontrollide läbiviimiseks oleks saadaval 
piisaval arvul kvalifitseeritud isikuid.

Or. en
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Selgitus

Eesmärgiga tagada õigeaegne ja usaldatav hinnang, kehtestatakse kaitsemeetmena 
minimaalne sagedus: kontroll peab olema pisteline, tagamaks, et käitaja ei kohandaks käitise 
töörežiimi vastavalt eelnevalt teada olevatele kontrollikuupäevadele. Pädevad asutused 
peaksid neid kontrolle teostama kvalifitseeritud asjatundjate abil. Vajalikud suutlikkuse 
suurendamisega seotud kulud peaksid kandma käitajad.

Muudatusettepanek 262
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et kõik käitised 
on hõlmatud kontrollikavaga.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjon peab praegu konsultatsioone liikmesriikidepoolse käitiste kontrolli osas, et hinnata 
siduvate nõuete vajalikkust selliste kontrollide jaoks. Jääb ebaselgeks, miks komisjon teeb 
ettepaneku kehtestada siduvad nõuded enne konsultatsioonide tulemuste selgumist.

Muudatusettepanek 263
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga kontrollikava sisaldab järgmist: välja jäetud
a) üldhinnang asjakohaste oluliste 
keskkonnaküsimuste kohta;
b) kontrollikavaga hõlmatud 
geograafiline piirkond;
c) kontrollikavaga hõlmatud käitiste 
register ja üldhinnang nende vastavuse 
kohta käesoleva direktiivi nõuetele;
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d) selle läbivaatamist käsitlevad sätted;
e) ülevaade lõike 5 kohase rutiinse 
kontrolli programmi kohta;
f) lõike 6 kohase mitterutiinse kontrolli 
menetlused;
g) vajaduse korral sätted eri 
kontrolliasutuste koostöö kohta.

Or. en

Selgitus

Komisjon peab praegu konsultatsioone liikmesriikidepoolse käitiste kontrolli osas, et hinnata 
siduvate nõuete vajalikkust selliste kontrollide jaoks. Jääb ebaselgeks, miks komisjon teeb 
ettepaneku kehtestada siduvad nõuded enne konsultatsioonide tulemuste selgumist.

Muudatusettepanek 264
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Iga kontrollikava sisaldab järgmist: 3. Liikmesriigid tagavad, et kontrollimised 
toimuvad kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 4. aprilli 2001. aasta 
soovitusega 2001/331/EÜ, milles 
sätestatakse liikmesriikides teostatava 
keskkonnajärelevalve miinimumnõuded1.

a) üldhinnang asjakohaste oluliste 
keskkonnaküsimuste kohta;
b) kontrollikavaga hõlmatud 
geograafiline piirkond;
c) kontrollikavaga hõlmatud käitiste 
register ja üldhinnang nende vastavuse 
kohta käesoleva direktiivi nõuetele;
d) selle läbivaatamist käsitlevad sätted;
e) ülevaade lõike 5 kohase rutiinse 
kontrolli programmi kohta;
f) lõike 6 kohase mitterutiinse kontrolli 
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menetlused;
g) vajaduse korral sätted eri 
kontrolliasutuste koostöö kohta.

1 EÜT L 118, 4.4.2001, lk 41-46.

Or. en

Selgitus

Tööstusheidete direktiivi keskkonnaeesmärkide saavutamisel on olulise tähtsusega range 
jõustamine. Kontrollisüsteemi jaoks väljapakutud nõuded (artikkel 25) ei ole aga 
rakendatavad. Need kujutaksid endast siduvaid kontrollinõudeid, mis lisanduksid erinevatele 
Seveso direktiivis, jäätmeveo määruses ja keskkonnajärelevalve miinimumnõuete soovituses 
juba kehtestatud kontrollinõuetele. Praktilise otstarbekuse tagamiseks peaksid 
kontrollinõuded põhinema ühelainsal dokumendil, eelistatavalt keskkonnajärelevalve 
miinimumnõuete soovitusel.

Muudatusettepanek 265
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Pädev asutus koostab kontrollikavade 
põhjal korrapäraselt kontrolliprogrammid 
ja määrab erinevate käitiseliikide puhul 
kindlaks tegevuskoha külastuse sageduse.

välja jäetud

Kõnealused programmid hõlmavad iga 
käitise tegevuskoha vähemalt üht 
külastust kaheteistkümne kuu jooksul, v.a 
juhul, kui kõnesolevad programmid 
põhinevad asjaomaste konkreetsete 
käitiste keskkonnariskide süstemaatilisel 
hindamisel.
Komisjon kehtestab keskkonnariskide 
hindamise kriteeriumid.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 69 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.
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Or. en

Selgitus

Tööstusheidete direktiivi keskkonnaeesmärkide saavutamisel on olulise tähtsusega range 
jõustamine. Kontrollisüsteemi jaoks väljapakutud nõuded (artikkel 25) ei ole aga 
rakendatavad. Need kujutaksid endast siduvaid kontrollinõudeid, mis lisanduksid erinevatele 
Seveso direktiivis, jäätmeveo määruses ja keskkonnajärelevalve miinimumnõuete soovituses 
juba kehtestatud kontrollinõuetele. Praktilise otstarbekuse tagamiseks peaksid 
kontrollinõuded põhinema ühelainsal dokumendil, eelistatavalt keskkonnajärelevalve 
miinimumnõuete soovitusel.

Muudatusettepanek 266
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealused programmid hõlmavad iga 
käitise tegevuskoha üht külastust hiljemalt 
36 kuu jooksul, kõrgendatud 
keskkonnariskiga konkreetsete käitiste 
puhul hõlmavad programmid üht 
külastust kaheteistkümne kuu jooksul.

Or. en

Selgitus

Komisjon peab praegu konsultatsioone liikmesriikidepoolse käitiste kontrolli osas, et hinnata 
siduvate nõuete vajalikkust selliste kontrollide jaoks. Jääb ebaselgeks, miks komisjon teeb 
ettepaneku kehtestada siduvad nõuded enne konsultatsioonide tulemuste selgumist.
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Muudatusettepanek 267
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealused programmid hõlmavad iga 
käitise tegevuskoha üht külastust hiljemalt 
36 kuu jooksul; kõrgendatud 
keskkonnariskiga konkreetsete käitiste 
puhul hõlmavad programmid üht 
külastust kaheteistkümne kuu jooksul.

Or. en

Selgitus

Kontrollimise sagedus peaks olema proportsioonis keskkonnariskidega.

Muudatusettepanek 268
Roberto Musacchio

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealused programmid hõlmavad iga 
käitise tegevuskoha vähemalt kolme 
pistelist külastust kaheteistkümne kuu 
jooksul. Juhul, kui kõnesolevad 
programmid põhinevad asjaomaste 
konkreetsete käitiste keskkonnariskide 
süstemaatilisel hindamisel, võib 
tegevuskoha külastuste sageduse 
vähendada ühe korrani aastas.

Or. en

Selgitus

Praegune keskmine sagedus liikmesriikides ongi juba üks kord aastas. Nende kontrollide 
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sagedust võib aga siiski vähendada selgelt määratletud kriteeriumide alusel, milleks on nt 
võimalikud keskkonnamõjud ja keskkonnajuhtimissüsteem (EMAS), mis tuleks eelnevalt 
objektiivselt määratleda.

Muudatusettepanek 269
Claude Turmes

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealused programmid hõlmavad iga 
käitise tegevuskoha vähemalt kolme 
pistelist külastust kaheteistkümne kuu 
jooksul. Juhul, kui kõnesolevad 
programmid põhinevad asjaomaste 
konkreetsete käitiste keskkonnariskide 
süstemaatilisel hindamisel, võib 
tegevuskoha külastuste sageduse 
vähendada ühe korrani aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 270
Gyula Hegyi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Kõnealused programmid hõlmavad iga 
käitise tegevuskoha vähemalt üht pistelist
külastust kaheteistkümne kuu jooksul, v.a 
juhul, kui kõnesolevad programmid 
põhinevad asjaomaste konkreetsete käitiste 
keskkonnariskide süstemaatilisel 
hindamisel. Loa tingimuste rikkumisel 
tõstetakse sagedust ühe pistelise 
külastuseni iga nelja kuu jooksul.

Or. en
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Selgitus

Nõuete täitmise tagamiseks tuleks käitisi kontrollida pisteliselt. Loa tingimuste rikkumisel 
tuleks nõuda rohkem pistelisi tegevuskoha külastusi.

Muudatusettepanek 271
Frieda Brepoels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. nl

Selgitus

Keskkonnariskide hindamise kriteeriumide vastuvõtmine võib kaua aega võtta, nii et senikaua 
on nõutav vähemalt üks külastus aastas igasse käitisesse. Pädevad asutused võivad koostada 
kontrollikavasid oma äranägemise järgi, määrates kindlaks tegevuskohtade külastuse 
sageduse.

Muudatusettepanek 272
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab keskkonnariskide 
hindamise kriteeriumid.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Komisjon peab praegu konsultatsioone liikmesriikidepoolse käitiste kontrolli osas, et hinnata 
siduvate nõuete vajalikkust selliste kontrollide jaoks. Jääb ebaselgeks, miks komisjon teeb 
ettepaneku kehtestada siduvad nõuded enne konsultatsioonide tulemuste selgumist.

Muudatusettepanek 273
Frieda Brepoels

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab keskkonnariskide
hindamise kriteeriumid. 

Komisjon võib kehtestada võimalike 
keskkonnamõjude hindamise kriteeriumid.

Or. nl

Selgitus

Keskkonnariskide hindamise kriteeriumide vastuvõtmine võib kaua aega võtta, nii et senikaua 
on nõutav vähemalt üks külastus aastas igasse käitisesse. Pädevad asutused võivad koostada 
kontrollikavasid oma äranägemise järgi, määrates kindlaks tegevuskohtade külastuse 
sageduse.

Muudatusettepanek 274
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Komisjon peab praegu konsultatsioone liikmesriikidepoolse käitiste kontrolli osas, et hinnata 
siduvate nõuete vajalikkust selliste kontrollide jaoks. Jääb ebaselgeks, miks komisjon teeb 
ettepaneku kehtestada siduvad nõuded enne konsultatsioonide tulemuste selgumist.

Muudatusettepanek 275
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Rutiinne kontroll on piisav, et uurida 
asjaomase käitise täielikku 
asjassepuutuvat keskkonnamõju.

välja jäetud

Rutiinse kontrolliga tagatakse, et käitaja 
täidab loa tingimusi.
Rutiinne kontroll aitab ka hinnata loa 
nõuete tõhusust.

Or. en

Selgitus

Tööstusheidete direktiivi keskkonnaeesmärkide saavutamisel on olulise tähtsusega range 
jõustamine. Kontrollisüsteemi jaoks väljapakutud nõuded (artikkel 25) ei ole aga 
rakendatavad. Need kujutaksid endast siduvaid kontrollinõudeid, mis lisanduksid erinevatele 
Seveso direktiivis, jäätmeveo määruses ja keskkonnajärelevalve miinimumnõuete soovituses 
juba kehtestatud kontrollinõuetele. Praktilise otstarbekuse tagamiseks peaksid 
kontrollinõuded põhinema ühelainsal dokumendil, eelistatavalt keskkonnajärelevalve 
miinimumnõuete soovitusel.

Muudatusettepanek 276
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Mitterutiinset kontrolli tehakse selleks, 6. Mitterutiinset ja pistelist kontrolli 
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et võimalikult kiiresti uurida tõsiseid
keskkonnaalaseid kaebusi, õnnetus- või 
vahejuhtumeid või nõuete täitmata jätmist 
ning vajaduse korral enne loa 
väljaandmist, läbivaatamist või 
ajakohastamist.

tehakse selleks, et võimalikult kiiresti 
uurida keskkonnaalaseid kaebusi, õnnetus-
või vahejuhtumeid või nõuete täitmata 
jätmist ning võimaluse korral enne loa 
väljaandmist, läbivaatamist või 
ajakohastamist.

Or. en

Muudatusettepanek 277
Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Mitterutiinset kontrolli tehakse selleks, 
et võimalikult kiiresti uurida tõsiseid 
keskkonnaalaseid kaebusi, õnnetus- või 
vahejuhtumeid või nõuete täitmata jätmist 
ning vajaduse korral enne loa väljaandmist, 
läbivaatamist või ajakohastamist.

6. Mitterutiinset kontrolli tehakse selleks, 
et uurida tõsiseid keskkonnaalaseid 
kaebusi, õnnetus- või vahejuhtumeid,
nõuete täitmata jätmist või asjaolusid, mis 
avaldavad tõsist mõju inimeste tervisele, 
võimalikult kiiresti ning vajaduse korral 
enne loa väljaandmist, läbivaatamist või 
ajakohastamist.

Or. en

Selgitus

Kui ilmneb, et tööstuslikul tegevusel on negatiivne mõju inimeste tervisele, peab pädeval 
asutusel olema õigus asja uurida.

Muudatusettepanek 278
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Mitterutiinset kontrolli tehakse selleks, 
et võimalikult kiiresti uurida tõsiseid
keskkonnaalaseid kaebusi, õnnetus- või 

6. Mitterutiinset kontrolli tehakse selleks, 
et võimalikult kiiresti uurida nõuetele
vastavaid keskkonnaalaseid kaebusi, 
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vahejuhtumeid või nõuete täitmata jätmist 
ning vajaduse korral enne loa väljaandmist, 
läbivaatamist või ajakohastamist.

tõsiseid õnnetus- või vahejuhtumeid või 
nõuete täitmata jätmist ning vajaduse 
korral enne loa väljaandmist, läbivaatamist 
või ajakohastamist.

Or. en

Selgitus

Ametivõimud teostavad kontrolli juhul, kui esinevad püsivad kaebused.

Muudatusettepanek 279
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Mitterutiinset kontrolli tehakse selleks, 
et võimalikult kiiresti uurida tõsiseid 
keskkonnaalaseid kaebusi, õnnetus- või 
vahejuhtumeid või nõuete täitmata jätmist 
ning vajaduse korral enne loa 
väljaandmist, läbivaatamist või 
ajakohastamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tööstusheidete direktiivi keskkonnaeesmärkide saavutamisel on olulise tähtsusega range 
jõustamine. Kontrollisüsteemi jaoks väljapakutud nõuded (artikkel 25) ei ole aga 
rakendatavad. Need kujutaksid endast siduvaid kontrollinõudeid, mis lisanduksid erinevatele 
Seveso direktiivis, jäätmeveo määruses ja keskkonnajärelevalve miinimumnõuete soovituses 
juba kehtestatud kontrollinõuetele. Praktilise otstarbekuse tagamiseks peaksid 
kontrollinõuded põhinema ühelainsal dokumendil, eelistatavalt keskkonnajärelevalve 
miinimumnõuete soovitusel.
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Muudatusettepanek 280
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Mitterutiinset kontrolli tehakse selleks, 
et võimalikult kiiresti uurida tõsiseid 
keskkonnaalaseid kaebusi, õnnetus- või 
vahejuhtumeid või nõuete täitmata jätmist 
ning vajaduse korral enne loa väljaandmist, 
läbivaatamist või ajakohastamist.

6. Mitterutiinset kontrolli tehakse selleks, 
et uurida tõsiseid keskkonnaalaseid 
kaebusi, õnnetus- või vahejuhtumeid,
nõuete täitmata jätmist või asjaolusid, mis 
avaldavad tõsist mõju inimeste tervisele, 
võimalikult kiiresti ning vajaduse korral 
enne loa väljaandmist, läbivaatamist või 
ajakohastamist.

Or. en

Selgitus

Komisjon peab praegu konsultatsioone liikmesriikidepoolse käitiste kontrolli osas, et hinnata 
siduvate nõuete vajalikkust selliste kontrollide jaoks. Jääb ebaselgeks, miks komisjon teeb 
ettepaneku kehtestada siduvad nõuded enne konsultatsioonide tulemuste selgumist.

Muudatusettepanek 281
Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

On tähtis kontrollida ebaseadusliku tööstustegevuse mõju inimeste tervisele.
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Muudatusettepanek 282
Gyula Hegyi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Avalikkus ja valitsusvälised organisatsioonid peaksid vajalikule teabele üle Interneti kergesti 
ligi pääsema.

Muudatusettepanek 283
Anne Laperrouze

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Aruandest teatatakse asjaomasele käitajale 
kahe kuu jooksul pärast kontrolli.
Aruanne, käitaja märkused kontrollimise 
aruandele ning kokkuvõtte käitaja 
paranduslikust ja ennetavast 
tegevusplaanist avaldatakse hiljemalt 
kaheteistkümne kuu jooksul pärast 
kontrolli.

Or. fr

Selgitus

Tuleb püüda kehtestada kord, mis toob kaasa arengu paremuse poole ja mida on võimalik 
avalikkusele selgitada. Selleks oleks eelistatav avaldada kontrollimise aruanne alles pärast 
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seda, kui käitajal on olnud võimalus koostada paranduslik ja ennetav tegevusplaan, võttes 
arvesse märkusi kontrollimise aruandes. Selleks läheb vaja kohanemisperioodi (ettepanek on 
anda selleks maksimaalselt 12 kuud). Võrdse kohtlemise huvides tuleks ilmselt avaldada ka 
käitaja märkused kontrollimise aruandele.

Muudatusettepanek 284
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 25 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Pädev asutus koostab pärast iga 
rutiinset või mitterutiinset kontrolli 
aruande, milles kirjeldatakse kontrolli 
tulemusi seoses käitise vastavusega 
käsoleva direktiivi nõuetele ja kokkuvõtet 
selle kohta, kas on vaja võtta 
lisameetmeid.

välja jäetud

Aruandest teatatakse asjaomasele 
käitajale ja see tehakse avalikult 
kättesaadavaks kahe kuu jooksul pärast 
kontrolli.
Pädev asutus tagab, et kõik aruandes 
kindlaksmääratud vajalikud meetmed 
võetakse mõistliku aja jooksul.

Or. en

Selgitus

Tööstusheidete direktiivi keskkonnaeesmärkide saavutamisel on olulise tähtsusega range 
jõustamine. Kontrollisüsteemi jaoks väljapakutud nõuded (artikkel 25) ei ole aga 
rakendatavad. Need kujutaksid endast siduvaid kontrollinõudeid, mis lisanduksid erinevatele 
Seveso direktiivis, jäätmeveo määruses ja keskkonnajärelevalve miinimumnõuete soovituses 
juba kehtestatud kontrollinõuetele. Praktilise otstarbekuse tagamiseks peaksid 
kontrollinõuded põhinema ühelainsal dokumendil, eelistatavalt keskkonnajärelevalve 
miinimumnõuete soovitusel.
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Muudatusettepanek 285
Anja Weisgerber
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7. Pädev asutus koostab pärast iga 
rutiinset või mitterutiinset kontrolli 
aruande, milles kirjeldatakse kontrolli 
tulemusi seoses käitise vastavusega 
käsoleva direktiivi nõuetele ja kokkuvõtet 
selle kohta, kas on vaja võtta 
lisameetmeid.

välja jäetud

Aruandest teatatakse asjaomasele 
käitajale ja see tehakse avalikult 
kättesaadavaks kahe kuu jooksul pärast 
kontrolli.
Pädev asutus tagab, et kõik aruandes 
kindlaksmääratud vajalikud meetmed 
võetakse mõistliku aja jooksul.

Or. en

Selgitus

Komisjon peab praegu konsultatsioone liikmesriikidepoolse käitiste kontrolli osas, et hinnata 
siduvate nõuete vajalikkust selliste kontrollide jaoks. Jääb ebaselgeks, miks komisjon teeb 
ettepaneku kehtestada siduvad nõuded enne konsultatsioonide tulemuste selgumist.
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