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Muudatusettepanek 382
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tunnistatakse vajadust suure varuvõimsuse järele haiglates, mis 
on hädavajalik patsientide ravi jätkumise tagamiseks elektrikatkestuse korral. Sellega 
välditakse ka haiglate karistamist nende potentsiaalsete heitkoguste arvestamisega, selle 
asemel et arvestada tegelikke heitkoguseid.

Muudatusettepanek 383
Glenis Willmott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga tunnistatakse vajadust suure varuvõimsuse järele haiglates, mis 
on hädavajalik patsientide ravi jätkumise tagamiseks elektrikatkestuse korral. Sellega 
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välditakse ka haiglate karistamist nende potentsiaalsete heitkoguste arvestamisega, selle 
asemel et arvestada tegelikke heitkoguseid.

Muudatusettepanek 384
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis 1.1 osutatud käitiste summaarse 
nimisoojuskoormuse arvutamisel ei võeta 
arvesse põletusseadmeid, mille 
nimisoojuskoormus on alla 50 MW ja mis 
töötavad kuni 350 tundi aastas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Põletusseadmeid nimisoojuskoormusega 3-50 MW tuleks arvesse võtta, kui liidetakse kokku 
nimisoojuskoormusi, et selgitada, kas need põletusseadmed ületavad käesoleva direktiivi 
lävendi 20 MW.

Muudatusettepanek 385
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktis 1.1 osutatud käitiste summaarse 
nimisoojuskoormuse arvutamisel ei võeta 
arvesse põletusseadmeid, mille 
nimisoojuskoormus on alla 50 MW ja mis 
töötavad kuni 350 tundi aastas.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions of the pollutant SO2, NOx and Particulate Matter. Significant health and 
environmental benefits would arise if European power plants would apply BAT that largely 
outweigh costs: Considering wider positive impacts total annual EU net benefits vary between 
13.9 – 58,7 billion Euros if LCP apply stricter level of BAT. The CAFE evaluation method 
also suggest for the major 100 plants the estimated health benefits are 3.4 times bigger than 
the estimated control costs (without including damage to ecosystems and buildings) and that 
22.823 premature deaths could have been avoided (243.657 life years gained) if the 200 
highest emitters would have applied BAT. Combustion units with a thermal capacity between 
3-50 MW should be considered when adding together the capacities in order to determine 
whether those combustion units pass the 20 MW threshold of this Directive.

Muudatusettepanek 386
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 2.5 – point c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) värvilistest metallidest 
valumetalltoodete valmistamine 
tootmisvõimsusega üle 2,4 tonni 
valmistooteid plii või kaadmiumi puhul või 
üle 12 tonni kõigi muude metallide puhul.

(c) värvilistest metallidest 
valumetalltoodete valmistamine 
tootmisvõimsusega üle 2,4 tonni plii või 
kaadmiumi puhul või üle 12 tonni kõigi 
muude metallide puhul.

Or. en

Selgitus

Praaktoodete tootmine kahjustab keskkonda samapalju kui valmistoodete tootmine, järelikult 
võib selle sõna välja jätta.

Muudatusettepanek 387
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1. Tsemendiklinkri tootmine Tsemendiklinkri tootmine pöördahjudes 
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pöördahjudes tootmisvõimsusega üle 500 
tonni ööpäevas või lubja tootmine 
pöördahjudes või muudes põletusahjudes 
tootmisvõimsusega üle 50 tonni ööpäevas

tootmisvõimsusega üle 50 tonni ööpäevas 
või lubja tootmine pöördahjudes või 
muudes põletusahjudes tootmisvõimsusega 
üle 50 tonni ööpäevas

Or. en

Selgitus

Paistab, et on tegemist veaga, et tsemendiklinkri puhul on künnisväärtus muudetud 50 tonnilt 
päevas 500 tonnile päevas. See tuleb parandada.

Muudatusettepanek 388
Anja Weisgerber, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 3.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. xm

Selgitus

Väga väikesed käitised, nagu vahelduvalt töötavad põletusahjud, laboratooriumites 
kasutatavad mittetööstuslikud põletusahjud ja käsitöökojad (1 kuni 3 m³ suuruse 
põletusahjuga) peaksid jääma selle direktiivi reguleerimisalast välja. See muudatusettepanek 
muudaks kriteeriumi "põletusahju maht üle 4 m³" mittevajalikuks, et hoida teatud käitised 
reguleerimisalast väljas. Samas see ühtlustaks ja lihtsustaks keraamiliste toodete seadmete 
määratlemist kogu Euroopas, kindlustades ka keskkonnakaitset ja vähendades 
halduskoormust.
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Muudatusettepanek 389
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 4.1 - sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.1. Järgmiste orgaaniliste ainete tootmine: 4.1. Järgmiste põhiliste orgaaniliste ainete 
tootmine:

Or. en

Selgitus

Ettepaneku uuesti sõnastamisega soovitakse (toimetatud muudatustega) muuta sõnastust 
selgemaks ja samas mitte muuta IPPC-direktiivi kohaldamisala keemiliste ainete tootmise 
osas. Sõna "põhiliste" väljajätmine võiks kohaldamisala siiski oluliselt laiendada, tuues sisse 
segud, kus toimuvad keemilised vastastikmõjud. See võiks mõjutada paljusid sektoreid, ilma et 
komisjon seda tegelikult sooviks. Seepärast soovitame jätta alles algse teksti, et tagada 
soovitud reguleerimisala selgus ja õiguskindlus.

Muudatusettepanek 390
Amalia Sartori

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 4.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.2 Järgmiste anorgaaniliste ainete 
tootmine:

4.2 Järgmiste põhiliste anorgaaniliste 
ainete tootmine:

Or. en

Selgitus

Ettepaneku uuesti sõnastamisega püütakse (toimetatud muudatustega) muuta sõnastust 
selgemaks ja samas mitte muuta IPPC-direktiivi kohaldamisala keemiliste ainete tootmise 
osas. Sõna "põhiliste" väljajätmine võiks kehtivusala siiski oluliselt laiendada, tuues sisse 
segud, kus toimuvad keemilised vastastikmõjud. See võiks mõjutada paljusid sektoreid, ilma et 
komisjon seda tegelikult sooviks. Seepärast soovitame jätta alles algse teksti, et tagada 
soovitud reguleerimisala selgus ja õiguskindlus. 
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Muudatusettepanek 391
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5.1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) ladustamine ladustamismahuga üle 10 
tonni;

(f) ladustamine (D15, R13) kogumahuga 
üle 10 000 m3;

Or. de

Selgitus

Ladustamise puhul on künnisväärtusena mõtet kasutada ainult kogumahtu. Ka load on seotud 
nende mahtudega. Lisaks tuleks säilitada klassifitseerimine R- ja D-koodide järgi, kuna need 
on jäätmetööstuses kasutusel.

Muudatusettepanek 392
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.2. Tavajäätmete põletamine 
tootmisvõimsusega üle 3 tonni tunnis.

5.2. Tavajäätmete põletamine ja 
koospõletamine tootmisvõimsusega üle 3 
tonni tunnis.

Or. en

Selgitus

Samasuguste heite tasemete tõttu tuleb reguleerimisalasse lisada tavajäätmete 
koospõletamine, nii nagu punktis 5.1 ohtlike jäätmete puhul.
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Muudatusettepanek 393
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.2. Tavajäätmete põletamine 
tootmisvõimsusega üle 3 tonni tunnis.

5.2. Tavajäätmete põletamine ja 
koospõletamine tootmisvõimsusega üle 3 
tonni tunnis.

Or. fr

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga, millega lisatakse põhjendus 23 a 
(uus).

Muudatusettepanek 394
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.3. Tavajäätmete kõrvaldamine või 
taaskasutusse võtmine tootmisvõimsusega 
üle 50 tonni ööpäevas, kasutades järgmisi 
meetodeid:

5.3. Tavajäätmete kõrvaldamine või 
taaskasutusse võtmine, kasutades järgmisi 
meetodeid:

Or. en

Selgitus

Samasuguste heite tasemete tõttu tuleb reguleerimisalasse lisada tavajäätmete 
koospõletamine, nii nagu punktis 5.1 ohtlike jäätmete puhul.

Keskkonnamõju tõttu peaksid direktiivi reguleerimisalasse kuuluma ka muud 
jäätmetöötlustoimingud, kaasa arvatud need, mille käigus töödeldakse alla 50 tonni 
ööpäevas.
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Muudatusettepanek 395
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5.3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) bioloogiline töötlus; (a) bioloogiline töötlus (D8);

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepanekuga laiendatakse IPPC-eeskirju ka kompostimisele ja biogaasitehastele. 
Selline laiendamine ei ole õigustatud, kuna need tegevused ei ole heidete osas võrreldavad 
IPPC-eeskirjadega juba hõlmatud tegevustega.

Muudatusettepanek 396
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5.3 - alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) jäätmete töötlemine enne 
koospõletamist;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

IPPC-eeskirjade laiendamine sellele tegevusele ei ole õigustatud, kuna need tegevused ei ole 
heidete osas võrreldavad IPPC-eeskirjadega juba hõlmatud tegevustega.
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Muudatusettepanek 397
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5.3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) räbu ja tuha töötlemine; välja jäetud

Or. de

Selgitus

IPPC-eeskirjade laiendamine sellele tegevusele ei ole õigustatud, kuna need tegevused ei ole 
heidete osas võrreldavad IPPC-eeskirjadega juba hõlmatud tegevustega.

Muudatusettepanek 398
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5.3 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) räbu ja tuha töötlemine; (d) teiste tööstustegevuse liikide alla 
mittekuuluv räbu ja tuha töötlemine;

Or. en

Selgitus

Mõned komisjoni ettepanekus sisalduvad uued tegevused juba kuuluvad osaliselt I lisa teiste 
tööstustegevuste alla. Seepärast tuleks täpsustada, et uued tegevused puudutavad juhtusid, 
kus need ei ole juba hõlmatud.
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Muudatusettepanek 399
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5.3 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vanametalli töötlemine. välja jäetud

Or. en

Selgitus

IPPC-direktiiviga on püütud hõlmata keskkonda eriti tugevalt mõjutavat tööstustegevust. 
Vanametalli töötlemise kui lihtsa mehhaanilise tegevuse hõlmamine ei oleks selle eesmärgiga 
kooskõlas. Pealegi annab kehtiv jäätmete raamdirektiiv, mida parlamendi poolse hiljutise 
läbivaatamise järel on lubade, registreerimise ja miinimumnõuete osas täiendatud, selliste 
tegevuste kontrollimiseks täiesti piisava õigusliku aluse.

Muudatusettepanek 400
Kathy Sinnott

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5.3 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vanametalli töötlemine. välja jäetud

Or. en

Selgitus

IPPC-direktiiviga on püütud hõlmata keskkonda eriti tugevalt mõjutavat tööstustegevust. 
Vanametalli töötlemise kui lihtsa mehhaanilise tegevuse hõlmamine ei oleks selle eesmärgiga 
kooskõlas. Pealegi annab kehtiv jäätmete raamdirektiiv, mida parlamendi poolse hiljutise 
läbivaatamise järel on lubade, registreerimise ja miinimumnõuete osas täiendatud, selliste 
tegevuste kontrollimiseks täiesti piisava õigusliku aluse.
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Muudatusettepanek 401
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5.3 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vanametalli töötlemine. välja jäetud

Or. en

Selgitus

IPPC-direktiiviga on püütud hõlmata keskkonda eriti tugevalt mõjutavat tööstustegevust. 
Vanametalli töötlemise kui lihtsa mehhaanilise tegevuse hõlmamine ei oleks selle eesmärgiga 
kooskõlas. Pealegi annab kehtiv jäätmete raamdirektiiv, mida parlamendi poolse hiljutise 
läbivaatamise järel on lubade, registreerimise ja miinimumnõuete osas täiendatud, selliste 
tegevuste kontrollimiseks täiesti piisava õigusliku aluse.

Muudatusettepanek 402
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5.3 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vanametalli töötlemine. (e) vanametalli purustamisseadmed (R4, 
R12).

Or. de

Selgitus

IPPC-eeskirjade laiendamine vanametalli töötlemisseadmetele ei ole õigustatud, kuna need 
tegevused ei ole heidete osas võrreldavad IPPC-eeskirjadega juba hõlmatud tegevustega. 
Lisaks tuleks säilitada klassifitseerimine R- ja D-koodide järgi, kuna need on jäätmetööstuses 
kasutusel.
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Muudatusettepanek 403
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5.3 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) vanametalli töötlemine. (e) teiste tööstustegevuse liikide alla 
mittekuuluv vanametalli töötlemine;

Or. en

Selgitus

Mõned komisjoni ettepanekus sisalduvad uued tegevused juba kuuluvad osaliselt I lisa teiste 
tööstustegevuste alla. Seepärast tuleks täpsustada, et uued tegevused puudutavad juhtusid, 
kus need ei ole juba hõlmatud.

Muudatusettepanek 404
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.3.a. I lisa ei kohaldata bioloogiliste või 
füüsikalis-keemiliste portsesside suhtes 
tavajäätmete taaskasutusse võtmiseks, mis 
on juba kaetud 21. mai 1991. aasta 
direktiiviga 91/271/EMÜ linnaheitvee 
puhastamise kohta [EÜT viide] ning mille 
tulemuseks on ainult töödeldud 
reoveesetted, nagu on määratletud 12. 
juuni 1986. aasta direktiivis 86/278/EMÜ.
 1[ EÜT viide EÜT L 181, 4.7.1986, lk 6-12]

Or. en

Selgitus

Linnaheitvee puhastamise direktiivi rakendamine on toonud keskkonnale märkimisväärset 
kasu, millele on kaasa aidanud ka veepoliitika raamdirektiivi ja selle tütardirektiivide 
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rakendamine. Seega lisaks IPPC-direktiivi sätete kohaldamine teiste õigusaktidega juba 
reguleeritud valdkondades veel ühe õigusaktide kihi, mis on parema õigusloome ja 
õigusaktide lihtsustamise põhimõtetega vastuolus.  Lisaks ei ole heitvee puhastamine 
tööstuslik tegevus.

Muudatusettepanek 405
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 5.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.4. Prügilad, kuhu ladestatakse üle 10 
tonni ööpäevas või mille kogumaht on üle 
25 000 tonni, v.a püsijäätmete prügilad

5.4. Prügilad, mille kogumaht on üle 25 
000 tonni, v.a püsijäätmete prügilad (D1, 
D5, D12).

Or. de

Selgitus

Prügilate puhul on künnisväärtusena mõtet kasutada ainult kogumahtu. Ka load on seotud 
nende mahtudega. Lisaks tuleks säilitada klassifitseerimine R- ja D-koodide järgi, kuna need 
on jäätmetööstuses kasutusel.

Muudatusettepanek 406
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.4. (a) Loomade tapmine 
tootmisvõimsusega üle 50 tonni rümpasid 
ööpäevas

6.4. (a) Loomade tapmine 
tootmisvõimsusega üle 50 tonni rümpasid 
ööpäevas (kvartali keskmine)

Or. en

Selgitus

Direktiivi uuesti sõnastatud versiooni kavand hõlmab mitmeid väiksemaid tapamaju, 
kohapealseid söödaveskeid ja vedela sööda valmistamise seadmeid, mida mõjutavad I lisa 
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punkti 6.4 muudatused. Sõnade "kvartali keskmine" uuesti lisamine ei karista väiksemaid 
tootjaid, kel võib küll olla võimsust toota teatud tasemel, kuid kes seda ei tee.

Muudatusettepanek 407
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.4 – alapunkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) taimne tooraine, tootmisvõimsusega üle 
300 tonni valmistooteid ööpäevas

(ii) taimne tooraine, tootmisvõimsusega üle 
300 tonni valmistooteid ööpäevas (kvartali 
keskmine)

Or. en

Selgitus

Vt I lisa punkti 6.4 (a) muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 408
Elisabetta Gardini, Marcello Vernola, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.4 – alapunkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) taimne tooraine, tootmisvõimsusega üle 
300 tonni valmistooteid ööpäevas

(ii) taimne tooraine, tootmisvõimsusega üle 
300 tonni valmistooteid ööpäevas (kvartali 
keskmine)

Or. en

Selgitus

See viide näitab, et valmistoodete kogust tuleks hinnata kolme kuu keskmise näitaja alusel. 
Päevase toodangu tippnäitajad (mis sõltuvad põllumajandustootmise 
hooajaliste/keskkonnaga seotud tegurite tõttu tooraine laekumise kõikumistest) ei peaks 
andma põhjust IPPC-direktiivi kohaldamiseks, kui arvestada need kolme kuu keskmise hulka. 
Seepärast ei ole vaja praegust lähenemisviisi muuta.
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Muudatusettepanek 409
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.4 – alapunkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) taimne tooraine, tootmisvõimsusega üle 
300 tonni valmistooteid ööpäevas

ii) taimne tooraine, tootmisvõimsusega üle 
300 tonni valmistooteid ööpäevas (kvartali 
keskmine)

Or. fr

Selgitus

Taimse tooraine võrdlusperioodiks peab jääma kolm kuud. See reegel on selge nii tootjatele 
kui ka asjaomastele ametivõimudele ning ei ole mingit vajadust seda muuta. 

Õigusteenistuse konsultatiivne töörühm märkis oma 6. juuni 2008. aasta otsuses selgesti, et 
komisjoni pakutud muudatus selles teksti osas kujutab endast uuesti sõnastatud ettepaneku 
olulist muutmist.

Muudatusettepanek 410
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.4 – alapunkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) toodete valmistamine loomsest ja 
taimsest toorainest, tootmisvõimsusega
rohkem kui:

(iii) toodete valmistamine loomsest ja 
taimsest toorainest, tootmisvõimsusega 
(kvartali keskmise alusel) rohkem kui:

75 tonni valmistoodet päevas, kui A on 
võrdne vähemalt 10ga, või

75 tonni valmistoodet päevas, kusjuures 
valmistoodangu tootmismahus sisalduva 
taimse tooraine kogus jagatakse 4-ga.

– [300 – (22,5 × A] tonni valmistoodet 
päevas kõikidel muudel juhtudel,
kus A võrdub loomse materjali 
protsentuaalse sisaldusega valmistoote 
tootmismahus.
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Or. en

Selgitus

Vt I lisa punkti 6.4 (a) muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 411
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.4 – alapunkt b – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) loomne tooraine (v.a üksnes piim), 
tootmisvõimsusega üle 75 tonni 
valmistooteid ööpäevas

(i) loomne tooraine (v.a üksnes piim), 
tootmisvõimsusega üle 75 tonni 
valmistooteid ööpäevas (kvartali 
keskmine)

Or. en

Selgitus

Vt I lisa punkti 6.4 (a) muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepanek 412
Anne Laperrouze

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.4 – alapunkt b – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) toodete valmistamine loomsest ja 
taimsest toorainest, tootmisvõimsusega 
rohkem kui:

iii) toodete valmistamine loomsest ja 
taimsest toorainest, tootmisvõimsusega 
rohkem kui:

– 75 tonni valmistoodet päevas, kui A on 
võrdne vähemalt 10ga, või

- 75 tonni valmistoodet päevas, kusjuures 
valmistoodangu tootmismahus sisalduva 
taimse tooraine kogus tuleb jagada 4-ga.

– [300 – (22,5 × A] tonni valmistoodet 
päevas kõikidel muudel juhtudel,
kus A võrdub loomse materjali 
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protsentuaalse sisaldusega valmistoote 
tootmismahus.

Or. fr

Selgitus

Segane reegel komisjoni pakutud kujul on ülimalt keeruline ning riiklikel ametivõimudel ja 
ettevõtjatel on väga raske seda rakendada. Eeskätt ei peegelda see käesolevas direktiivis 
sätestatud üks-neljale suhet taimse ja loomse tooraine toodangu ülemmäära vahel (NB: 75 
tonni loomset toorainet 300 tonni taimse tooraine kohta). Selle muudatusettepanekuga 
kohaldatakse järjekindlalt üks-neljale suhet segudes kõikvõimalikes kombinatsioonides.

Muudatusettepanek 413
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 40 000 broileri- või 30 000 munakana-
või 24 000 pardi- või 11 500 kalkunikoha

(a) 36 000 broileri- või 27 000 munakana-
või 22 000 pardi- või 10 000 kalkunikoha

Or. en

Selgitus

BAT needs to be applied to intensive rearing with appropriate thresholds. Calculating the 
thresholds using the Alterra mean N excretion rate (Wageningen et al June 2007) suggest 
lower thresholds: 36.667 broilers, 27.500 laying hens, 22.000 ducks and 10.476 turkeys.
Considering that other pollutants are not considered for establishing thresholds, those for 
broilers and turkeys have to be slightly aligned downwards also considering the substantial 
increase of emissions linked to the Christmas period. The impact on the farms is minimal but 
positive environmental impact are high. At EU level, 66,8% of laying hens would be covered 
when applying >25.000 threshold compared to 65,4% when applying a >27.500 threshold.
For broilers 68,5% would be covered when applying a >32.000 threshold compared to 65,9% 
when applying a >37.000 threshold.
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Muudatusettepanek 414
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 40 000 broileri- või 30 000 munakana-
või 24 000 pardi- või 11 500 kalkunikoha

(a) 36000 broileri- või 27000 munakana-
või 22000 pardi- või 10000 kalkunikoha

Or. en

Selgitus

Alterra uurimuses arvutati künnisväärtused kodulindude jaoks, võttes aluseks sigade tootmise 
omad (>30 kg) oletatava keskmise lämmastikumääraga 11 kg looma kohta aastas, mis 
tähendab, et IPPC künnisväärtus on 22 000 kg lämmastikku ettevõtte kohta aastas. 
Künnisväärtuse arvutamisel Alterra keskmist N-määra kasutades saame väiksemad arvud: 36 
667 broilerit, 27 500 munakana, 22 000 parti ja 10 476 kalkunit.

Muudatusettepanek 415
Frieda Brepoels

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 40 000 broileri- või 30 000 munakana-
või 24 000 pardi- või 11 500 kalkunikoha

(a) 40 000 kodulinnukoha

Or. nl

Selgitus

Direktiivi algse versiooni kordamine, kuna komisjoni pakutud muudatus ei ole nende 
loomakasvatusettevõtete keskkonnamõjuga proportsionaalne ning seda võib pidada väga 
probleemseks.
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Muudatusettepanek 416
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.6 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) 40 000 broileri- või 30 000 munakana-
või 24 000 pardi- või 11 500 kalkunikoha

(a) 40000 kodulinnukoha

Or. en

Selgitus

Kodulindude määratluse jagamise korral kuulub direktiivi kohaldamisalasse rohkem 
ettevõtteid. On küsitav, kas see tooks olulist kasu keskkonnale, kuid halduskoormus kasvaks 
märkimisväärselt.

Muudatusettepanek 417
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.6 - teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muude kui punktis a osutatud 
kodulinnuliikide puhul või punktides a–c 
osutatud kodulindude ja -loomade
kasvatamisel ühes ja samas käitises 
arvutatakse künnisväärtus võrdlusest 
eespool esitatud künnisväärtustega, võttes 
aluseks samaväärsed lämmastiku 
eritamise tegurid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kodulindude määratluse jagamise korral kuulub direktiivi kohaldamisalasse rohkem 
ettevõtteid. On küsitav, kas see tooks olulist kasu keskkonnale, kuid halduskoormus kasvaks 
märkimisväärselt.



PE412.329v01-00 22/110 AM\743553ET.doc

ET

Muudatusettepanek 418
Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muude kui punktis a osutatud 
kodulinnuliikide puhul või punktides a–c 
osutatud kodulindude ja -loomade 
kasvatamisel ühes ja samas käitises 
arvutatakse künnisväärtus võrdlusest 
eespool esitatud künnisväärtustega, võttes 
aluseks samaväärsed lämmastiku 
eritamise tegurid.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ettepaneku selles lõikes viidatakse "samaväärsetele lämmastiku eritamise teguritele", mida ei 
ole defineeritud ega millele viidatud. Selle tegemiseks hiljem puuduvad 
kaasotsustamismenetluse mehhanismid. Igal juhul lisanduksid regulatiivkulud, kui tuleks 
kindlaks määrata, missuguste ettevõtete suhtes on see säte kohaldatav.

Muudatusettepanek 419
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.6.a. Veeskasvatatavate liikide 
intensiivkasvatus või nuumamine:
(a) ettevõtetes, mis heidavad reovett otse 
keskkonda ja mille toodang on:
- vähemalt 45 000 kg kala aastas 
läbivoolava ja taasringleva vee 
tingimustes ning mis heidavad reovett 
vähemalt 30 päeva aastas;
- vähemalt 45 000 kg kala aastas 
võrksumpades või veesisestes 
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puurisüsteemides;
(b) mis tahes ettevõtetes, mis asuvad 
otseselt mere- ja rannikuvetes ning mis 
toodavad vähemalt 100 t/ha 
kahepoolmelisi aastas;
(c) vastavalt ELi direktiivile, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik1, määratletud 
veepiirkonna pädeva asutuse otsuse 
kohaselt, võttes arvesse selle koha 
tingimusi, kuhu ettevõte on kavandatud, 
ning kooskõlas PVT-viitedokumendis 
sätestatud kriteeriumitega.
____________

1 200/60/EÜ, EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1

Or. en

Selgitus

Akvakultuuride toomine IPPC-direktiivi kohaldamisalasse võimaldab otsida ja välja töötada 
süsteemseid lahendusi selle tegevusharu tekitatud reostuse vähendamiseks selle tekkimise 
juures, parandades sellega akvakultuuri keskkonnamõju.

Muudatusettepanek 420
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.9. Puidu ja puidutoodete keemiline 
töötlemine, tootmisvõimsusega üle 75 m3
päevas.

6.9. Puidu ja puidutoodete keemiline 
töötlemine, tootmisvõimsusega üle 50 m3
päevas.

Or. en

Selgitus

Künnisväärtust tuleks alandada 50 m3-ni päevas, et saavutada kooskõla Euroopa 
saasteainete heite- ja ülekanderegistri (E-PRTR) künnisväärtusega ning aidata vähendada 
spetsiifilisi keskkonnamõjusid, nagu LOÜ heitmed lahustitel põhinevatest ainetest ning 
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aktiivainete (biotsiidide) ja muude ökotoksiliste ainete põhjustatud reostuse mõju pinnasele ja 
veele.

Muudatusettepanek 421
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – punkt 6.9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.9. Puidu ja puidutoodete keemiline 
töötlemine, tootmisvõimsusega üle 75 m3
päevas.

6.9. Puidu ja puidutoodete keemiline 
töötlemine, tootmisvõimsusega üle 50 m3
päevas.

Or. en

Selgitus

Künnisväärtust tuleks alandada 50 m3-ni päevas, et saavutada kooskõla Euroopa 
saasteainete heite- ja ülekanderegistri (E-PRTR) künnisväärtusega ning aidata vähendada 
spetsiifilisi keskkonnamõjusid, nagu LOÜ heitmed lahustitel põhinevatest ainetest ning 
aktiivainete (biotsiidide) ja muude ökotoksiliste ainete põhjustatud reostuse mõju pinnasele ja 
veele.

Muudatusettepanek 422
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – MAA (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

MAA
1. Vääveldioksiid ja muud väävliühendid
2. Lämmastikoksiidid ja muud 
lämmastikuühendid
3. Pinnasesse jõudvad lenduvad 
orgaanilised ühendid
4. Fosfororgaanilised ühendid
5. Asbestikiud
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6. Kloor ja selle ühendid
7. Halogeenorgaanilised ühendid ja 
ained, mis võivad pinnases selliseid 
ühendeid moodustada 
8. Tinaorgaanilised ühendid
9. Biotsiidid ja taimekaitsevahendid
10. Fluor ja selle ühendid
11. Püsivad süsivesinikud ja püsivad 
bioakumuleeruvad toksilised ained
12. Metallid ja nende ühendid
13. Arseen ja selle ühendid
14. Tsüaniidid
15. Ained, mis avaldavad ebasoodsat mõju 
pinnase hapnikurežiimile 
16. Polüklooritud dibensodioksiinid ja 
polüklooritud dibensofuraanid
17. Ained ja valmistised, mille 
kantserogeensed või mutageensed 
omadused või omadused, mis võivad 
mõjutada viljakust maapinnas, on 
tõendatud.

Or. pl

Selgitus

Ettepanekus on loetletud üksnes kahele keskkonnaelemendile kahjulikud ained. On vaja 
loetelu ka maale kahjulikest ainetest.

Muudatusettepanek 423
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – VESI – punkt 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ 
(millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik) X lisas 

13. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiivi 2000/60/EÜ 
(millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik) VIII 
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loetletud ained. ja X lisas loetletud ained.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek on seotud akvakultuuride lisamisega IPPC-direktiivi 
reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 424
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Üldsust teavitatakse (kas avalike 
teadaannete või muude sobivate vahendite, 
näiteks võimalusel elektroonilise 
ajakirjanduse abil) järgmistest küsimustest 
otsuse tegemise varases etapis või hiljemalt 
siis, kui teavet saab nõuetekohaselt esitada:

Vastavalt Ǻrhusi konventsiooni sätetele 
teavitatakse üldsust (kas avalike 
teadaannete või muude sobivate vahendite, 
näiteks võimalusel elektroonilise 
ajakirjanduse abil) järgmistest küsimustest 
otsuse tegemise varases etapis või hiljemalt 
siis, kui teavet saab nõuetekohaselt esitada:

Or. pl

Muudatusettepanek 425
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu direktiiv
IV lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Üldsuse teavitamise (näiteks 
müürilehtede kasutamine teatavas 
ümbruskonnas, avaldamine kohalikes 
ajalehtedes) ning ajaomase üldsusega 
konsulteerimise (näiteks kirjalike esildiste 
või avalike küsitluste teel) üksikasjaliku 
korra määravad kindlaks liikmesriigid. 
Menetluse eri etappideks nähakse ette 
mõistlikud tähtajad, jättes piisavalt aega 

5. Üldsuse teavitamise (näiteks 
müürilehtede kasutamine teatavas 
ümbruskonnas, avaldamine kohalikes 
ajalehtedes) ning ajaomase üldsusega 
konsulteerimise (näiteks kirjalike esildiste 
või avalike küsitluste teel) üksikasjaliku 
korra määravad kindlaks liikmesriigid. 
Menetluse eri etappideks nähakse ette 
mõistlikud tähtajad, jättes piisavalt aega 



AM\743553ET.doc 27/110 PE412.329v01-00

ET

üldsuse teavitamiseks ja asjaomase 
avalikkuse ettevalmistuseks ja tõhusaks 
kaasamiseks keskkonnaalaste otsuste 
tegemisse vastavalt käesoleva lisa sätetele.

üldsuse teavitamiseks ja asjaomase 
avalikkuse ettevalmistuseks ja tõhusaks 
kaasamiseks keskkonnaalaste otsuste 
tegemisse, vastavalt Ǻrhusi 
konventsioonile ja käesoleva lisa sätetele.

Or. pl

Muudatusettepanek 426
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul

Nimisoojuskoor
mus (MWth)

Kivisüsi ja 
pruunsüsi

Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Põletusseadmete suhtes, milles kasutatakse tahkekütuseid ja millele on luba antud enne 27. 
novembrit 2002, ning mille aastane töötundide arv viie aasta libiseva keskmise väärtusena ei 
ole üle 1500 tunni aastas, kohaldatakse vääveldioksiidi heite piirväärtust 800 mg/Nm3.

Muudatusettepanek

2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul

Nimisoojuskoormu
s (MWth)

Kivisüsi ja 
pruunsüsi

Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 600 400 400 550
100-300 400 400 400 400
>300 400 200 400 200

Põletusseadmete suhtes, milles kasutatakse tahkekütuseid või vedelkütuseid ning mille 
aastane töötundide arv viie aasta libiseva keskmise väärtusena ei ole üle 1500 tunni aastas, 
kohaldatakse vääveldioksiidi heite piirväärtust 800 mg/Nm3.

Põletusseadmete suhtes, milles kasutatakse tahkekütuseid või vedelkütuseid ja millele on 
luba antud enne 27. novembrit 2002, ning mis ei tööta järgmise kaheksa aasta jooksul 
rohkem kui 20 000 tundi, kohaldatakse vääveldioksiidi heite piirväärtust 800 mg/Nm3.
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Or. fi

Muudatusettepanek 427
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 2 – tabel

Komisjoni ettepanek

2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul

Nimisoojuskoor
mus (MWth)

Kivisüsi ja 
pruunsüsi

Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Muudatusettepanek

2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul

Nimisoojuskoor
mus (MWth)

Kivisüsi ja 
pruunsüsi

Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 400 200 200 200
100-300 250 200 200 200
> 300 200 200 200 200

Or. en

Selgitus

Tööstusheidete vähendamine on tähtis eelkõige õhusaaste puhul. IPPC-direktiiv on oluline 
Euroopa meede, mis võimaldab liikmesriikidel saavutada siht-heitkogused aastaks 2020. 
Suurte põletusseadmete heite piirväärtused tuleb viia rohkem kooskõlla olemasoleva parima 
võimaliku tehnikaga, nagu on kirjas BREF-dokumendis.

Muudatusettepanek 428
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 2 – tabel

Komisjoni ettepanek
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2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul

Nimisoojuskoor
mus (MWth)

Kivisüsi ja 
pruunsüsi

Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Muudatusettepanek

2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul

Nimisoojuskoor
mus (MWth)

Kivisüsi ja 
pruunsüsi

Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 200 200 200 350
150 *

100-300 100 200 200 250
150 *

> 300 20 200 50 200
100 **

* keevkihis põletamise korral

** tsirkuleerivas või rõhu all keevkihis põletamise korral

Or. en

Selgitus

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV are achievable for SO2 
already then, and they should become the standard at the latest when this Directive enters 
into force (expected for 2014). Health benefits from European power plants applying BAT 
would largely outweigh costs. EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would 
have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%. Total annual 
EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total 
annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best 
performers will be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Muudatusettepanek 429
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 2 – tabel

Komisjoni ettepanek



PE412.329v01-00 30/110 AM\743553ET.doc

ET

2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul

Nimisoojuskoor
mus (MWth)

Kivisüsi ja 
pruunsüsi

Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Muudatusettepanek

2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul

Nimisoojuskoor
mus (MWth)

Kivisüsi ja 
pruunsüsi

Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* keevkihis põletamise korral

** tsirkuleerivas või rõhu all keevkihis põletamise korral

Or. en

Selgitus

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes).
National projections expect those to increase to 78% (2010). The LCP BREF dating back to 
2006 states (pp. 274,338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2 What could be 
achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into 
force (hopefully not later than 2014).

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the SO2 emissions would have decreased by 97%! This 
equals avoiding the emission of 2.754.000 tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs 
for SO2 have been evaluated between 0,8-2,6 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
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evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Muudatusettepanek 430
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 2 – tabel

Komisjoni ettepanek

2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul

Nimisoojuskoor
mus (MWth)

Kivisüsi ja 
pruunsüsi

Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 400 200 300 350
100-300 250 200 300 250
> 300 200 200 200 200

Muudatusettepanek

2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul

Nimisoojuskoor
mus (MWth)

Kivisüsi ja 
pruunsüsi

Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 200 200 200 100
150 *

100-300 100 200 200 100
150 *

> 300 20 200 50 50
100 **

* keevkihis põletamise korral
** tsirkuleerivas või rõhu all keevkihis põletamise korral

Or. en

Selgitus

Põletusseadmed on suurimad üldise õhusaaste tekitajad, kelle põhjustatud on ligi 90% 
tööstuslikest heidetest. Euroopa saasteainete heitkoguste registri 2004. aasta heidete 
üldkogustest pärines 74% SO2 heitkoguseid põletusseadmest võimsusega üle 50 MW (2 853 
000 tonni). Riikide hinnangul arvatakse, et 2010. aastaks võib see protsent ulatuda 78-ni. 
2006. aasta suurte põletusseadmete BREF-dokumendis on kirjas, et kavandatavad SO heite 
piirväärtused olid saavutatavad juba sel aastal.



PE412.329v01-00 32/110 AM\743553ET.doc

ET

Muudatusettepanek 431
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 2 – alapunkt 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui eespool nimetatud heite 
piirväärtustest ei ole võimalik kütuse 
omaduste tõttu kinni pidada, tuleb 
tehastes nimisoojuskoormusega 100 
MWth või alla selle saavutada vähemalt 
60% väävlitustamise tase; tehastes 
nimisoojuskoormusega 100 MWth kuni 
300 MWth (kaasa arvatud) heite 
piirväärtus 400 mg/NM3 või 92% 
väävlitustamise tase; ning tehastes 
nimisoojuskoormusega üle 300 MWth
heite piirväärtus 400 mg/NM3 ja 95% 
väävlitustamise tase.

Or. de

Selgitus

Juhul kui piirväärtustest ei saa kinni pidada, sest kütuse looduslik väävlisisaldus on suur, 
peaks kehtivate õigusaktide kohaselt olema võimalik kõrge väävlitustamistase. Tekst vastab 
suures osas kehtiva direktiivi 2001/80/EÜ sätetele, ehkki nõudeid on asjakohaselt rangemaks 
muudetud. Säte ei mõjuta oluliselt SO2 heiteid ühenduses, kuid omab suurt majanduslikku 
tähtsust asjaomastele piirkondadele.

Muudatusettepanek 432
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 4

Komisjoni ettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja 

turvas
Vedelkütused

50-100 300 300 450
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450 tolmpruunsöe 
põletamisel 

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Tahkekütusel töötavate põletusseadmete suhtes, mille nimisoojuskoormus ei ole suurem kui 
500 MW ja millele on antud luba enne 27. novembrit 2002 ning mille töötundide arv aastas 
on kuni 1500 tundi viie aasta libiseva keskmisena, kohaldatakse NOx heite piirväärtust 
450 mg/Nm3.

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

Muudatusettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul

Nimisoojuskoormu
s (MWth)

Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja 
turvas

Vedelkütused

50-100 600
450 tolmpruunsöe 

põletamisel

600 450

100-300 500 600 450
300 200 200 450

Tahkekütusel või vedelkütusel töötavate põletusseadmete suhtes, mille nimisoojuskoormus ei 
ole suurem kui 500 MW ning mille töötundide arv aastas on kuni 1500 tundi viie aasta 
libiseva keskmisena, kohaldatakse NOx (väljendatud NO2-na) heite piirväärtust 
450 mg/Nm3.
Tahkekütusel või vedelkütusel töötavate põletusseadmete suhtes, mille nimisoojuskoormus ei 
ole suurem kui 500 MW ning mille töötundide arv aastas on kuni 1500 tundi viie aasta 
libiseva keskmisena, kohaldatakse NOx heite piirväärtust 600 mg/Nm3.

Põletusseadmete suhtes, milles kasutatakse tahkekütuseid või vedelkütuseid ja millele on 
luba antud enne 27. novembrit 2002, ning mis ei tööta järgmise kaheksa aasta jooksul 
rohkem kui 20 000 tundi, kohaldatakse NOx heite piirväärtust 600 mg/Nm3.

Or. fi
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Muudatusettepanek 433
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 4 – tabel

Komisjoni ettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja 

turvas
Vedelkütused

50-100 300
450 tolmpruunsöe 

põletamisel

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Muudatusettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi * Biomass ja 

turvas
Vedelkütused

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* tolmkivisöe põletamisel: heite piirväärtus 90 mg/Nm3 seadmete puhul, mille 
nimisoojuskoormus on kuni 300 MWth (k.a.)

Or. en

Selgitus

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal combustion are applied. This 
should become the standard at least when this Directive enters into force (expected in 2014).
EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the 
NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU abatement costs for NOx 
have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health benefits vary 
between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will be enhanced if the same 
high standards are implemented across the EU.
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Muudatusettepanek 434
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 4 – tabel

Komisjoni ettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja 

turvas
Vedelkütused

50-100 300
450 tolmpruunsöe

põletamisel

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Muudatusettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi * Biomass ja 

turvas
Vedelkütused

50-100 200
tolmkivisöe põletamisel:
heite väärtus 90mg/Nm3 

seadmete puhul, mille 
nimisoojuskoormus on kuni 

300 MWth (k.a.)

150 150

100-300 100 150 150
> 300 50 50 50

Or. en

Selgitus

Põletusseadmed on suurimad üldise õhusaaste tekitajad, kelle põhjustatud on ligi 90% 
tööstuslikest heidetest. Euroopa saasteainete heitkoguste registri 2004. aasta heidete 
üldkogustest pärines 74% SO2 heitkoguseid põletusseadmest võimsusega üle 50 MW (2 853 
000 tonni). Riikide hinnangul arvatakse, et 2010. aastaks võib see protsent ulatuda 78-ni. 
2006. aasta suurte põletusseadmete BREF-dokumendis on kirjas, et kavandatavad SO heite 
piirväärtused olid saavutatavad juba sel aastal. 
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Muudatusettepanek 435
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 4 – tabel

Komisjoni ettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul

Nimisoojuskoormus 
(MWth)

Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja 
turvas

Vedelkütused 

50-100 300
450 tolmpruunsöe

põletamisel 

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Muudatusettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul

Nimisoojuskoormus 
(MWth)

Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja 
turvas

Vedelkütused

50-100 300
450 pruunsöe põletamisel 

300 450

100-300 200
400 pruunsöe põletamisel

250 200

> 300 200 200 150

Or. de

Selgitus

Seadmete jaoks nimisoojuskoormusega 50-100 MWth ei tohiks arv 450 mg/Nm³ olla piiratud 
ainult puhta tolmpruunsöe põletamisega. Analoogiliselt tuleks põletusseadmetele 
nimisoojuskoormusega 100-300 MWth kehtestada pruunsöe põletamise heite piirväärtus 400 
mg/Nm³, kuna selle suurusjärgu seadmete põletuskambri suurust arvestades ei saa 200 mg/m³ 
majanduslikult vastuvõetaval moel saavutada.
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Muudatusettepanek 436
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 4 – tabel

Komisjoni ettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja 

turvas
Vedelkütused

50-100 300
450 tolmpruunsöe 

põletamisel

300 450

100-300 200 250 200
> 300 200 200 150

Tahkekütusel töötavate põletusseadmete suhtes, mille nimisoojuskoormus ei ole suurem kui 
500 MW ja millele on antud luba enne 27. novembrit 2002 ning mille töötundide arv aastas 
on kuni 1500 tundi viie aasta libiseva keskmisena, kohaldatakse NOx heite piirväärtust 
450 mg/Nm3.
Tahkekütusel töötavate põletusseadmete suhtes, mille nimisoojuskoormus on vähemalt 
500 MW ja millele on antud luba enne 1. juulit 1987 ning mille töötundide arv aastas on 
kuni 1500 tundi viie aasta libiseva keskmisena, kohaldatakse NOx lämmastikoksiidi 
heitkoguse piirväärtust 450 mg/Nm3.

Muudatusettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul*
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja 

turvas
Vedelkütused

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

*tolmkivisöe põletamisel: heite piirväärtus 90 mg/Nm3 seadmete puhul, mille 
nimisoojuskoormus on kuni 300 MWth (k.a.)

Or. en

Selgitus

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
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1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014).

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Muudatusettepanek 437
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

5. Gaaskütusel töötavate põletusseadmete 
NOx (väljendatud NO2-na) heite 
piirväärtused (mg/Nm3)

Or. en

Selgitus

Siiani on CO piiramine puudutanud peamiselt gaaskütuseid. Seega ei käsitleta eri kütuseid 
CO heite piirväärtuste osas võrdselt. Seetõttu teeme ettepaneku CO heite piirväärtused üldse 
välja jätta. NOx on standarditud NO2-na.

Muudatusettepanek 438
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5 – tabel
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Komisjoni ettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 100 100
Maagaasiküttel gaasiturbiinid 
(sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid)

50(2)(3) 100

Muul kütusel kui maagaasil 
töötavad gaasiturbiinid 
(sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid)

90 100

Gaasimootorid 100 100

Muudatusettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 100
Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 23. oktoobri 2001. 
aasta direktiivi 2001/80/EÜ 

teatavate suurtest 
põletusseadmetest õhku 
eralduvate saasteainete 
piiramise kohta artikli 4 

lõikes 1 osutatud seadmete 
suhtes kehtivad järgmised 

sätted:

Kõrgahjugaasi või 
koksigaasi, 

lämmastikdioksiidi ja 
lämmastikmonooksiidi, 

mõõdetud NO2-na, 
kasutamiseks mõeldud 
seadmetele kehtib heite 

piirväärtus 135 mg/Nm³.

100

Maagaasiküttel gaasiturbiinid 
(sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid)

50(2)(3) 100

Muul kütusel kui maagaasil 
töötavad gaasiturbiinid 
(sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid)

90 100

Gaasimootorid 100 100

Or. de
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Selgitus

Heitkoguste nõuete kehtestamisel tehakse kehtivates õigusaktides vahet vanemate ja uuemate 
seadmete vahel. Seda lähenemisviisi tuleks järgida ka kõrgahjugaasi ja koksigaasi suhtes. 
Kuna direktiivi 2001/80/EÜ artikli 4 lõikes 1 on viidatud ajale (tegevus, mis algab hiljemalt 
2003. aasta novembris), standardmäära uute seadmete puhul ei alandata. 135 mg/Nm3 on 
ambitsioonikas piirväärtus, ületades direktiivi 2001/80/EÜ ja võttes arvesse nende gaaside 
kasutamise eripärasid.

Muudatusettepanek 439
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5 – tabel

Komisjoni ettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 100 100
Maagaasiküttel1

gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga 
gaasiturbiinid)

50(2)(3) 100

Muul kütusel kui maagaasil4

töötavad gaasiturbiinid 
(sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid)

90 100

Gaasimootorid 100 100

Muudatusettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 50 30
Maagaasiküttel1

gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga 
gaasiturbiinid)

50(2)(3) 50

Muul kütusel kui maagaasil4
töötavad gaasiturbiinid 
(sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid)

90 50

Gaasimootorid 20 30
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Or. en

Selgitus

Tööstusheidete vähendamine on tähtis eelkõige õhusaaste puhul. IPPC-direktiiv on oluline 
Euroopa meede, mis võimaldab liikmesriikidel saavutada siht-heitkogused aastaks 2020. 
Suurte põletusseadmete heite piirväärtused tuleb viia rohkem kooskõlla olemasoleva parima 
võimaliku tehnikaga, nagu on kirjas BREF-dokumendis.

Muudatusettepanek 440
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5 – tabel

Komisjoni ettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 100 100
Maagaasiküttel1
gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga 
gaasiturbiinid)

50(2)(3) 100

Muul kütusel kui maagaasil 
töötavad gaasiturbiinid 
(sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid)

90 100

Gaasimootorid 100 100

Muudatusettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 50 30
Maagaasiküttel1

gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga 
gaasiturbiinid)

20(²) 5
30 lisasüüte (soojuse talletamise 

aurukatla) kasutamise korral

Gaasimootorid 20 30

Or. en
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Selgitus

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Muudatusettepanek 441
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 100 100
Maagaasiküttel1
gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga 
gaasiturbiinid)

50(2)(3) 100

Muul kütusel kui maagaasil 
töötavad gaasiturbiinid 
(sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid)

90 100

Gaasimootorid 100 100

Muudatusettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad
nimisoojuskoormusega kuni 
300 MW

150

Gaasiküttel põletuskatlad 
nimisoojuskoormusega üle 
300 MW

100)(6)(

Maagaasiküttel1

gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga 
gaasiturbiinid)

50(2)(3) (5)(6)(7)(8)(9)(10)

Muul kütusel kui maagaasil4 90
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töötavad gaasiturbiinid 
(sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid)
Gaasimootorid 200 (6)

Or. en

Selgitus

Gaasiküttel põletuskatelde nõuete erinevus olenevalt nende suurusest on kooskõlas suurte 
põletusseadmete direktiiviga ja peaks jääma.  CO heite piirväärtuste puhul ei kohelda 
erinevaid kütuseid võrdselt, sest seni piiratakse COd ainult gaasikütuse puhul. Seetõttu oleks 
parem CO heite piirväärtused üldse välja jätta. 

Muudatusettepanek 442
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 100 100
Maagaasiküttel
gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga 
gaasiturbiinid)1

50(2)(3) 100

Muul kütusel kui maagaasil 
töötavad gaasiturbiinid 
(sealhulgas kombineeritud 
tsükliga gaasiturbiinid)

90 100

Gaasimootorid 100 100

Muudatusettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 50 30
Gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga 
gaasiturbiinid) 1

20(2) 5
30 lisasüüte (soojuse talletamise 

aurukatla) kasutamise korral
Gaasimootorid 20 30
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Or. en

Selgitus

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014).

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT

Muudatusettepanek 443
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5 – märkus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ühetsükliliste gaasiturbiinide korral, 
mis ei kuulu ühessegi märkuses 2 
nimetatud kategooriasse, kuid mille 
kasutegur on üle 35 % (määratud ISO 
tingimuste alusel), on heitkoguse 
piirväärtus 50 × η/35, kus η on ISO 
tingimustele vastav gaasiturbiini 
kasutegur väljendatuna protsentides.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.

Muudatusettepanek 444
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5 – märkus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Ühetsükliliste gaasiturbiinide korral, 
mis ei kuulu ühessegi märkuses 2 
nimetatud kategooriasse, kuid mille 
kasutegur on üle 35 % (määratud ISO 
tingimuste alusel), on heitkoguse 
piirväärtus 50 × η/35, kus η on ISO 
tingimustele vastav gaasiturbiini 
kasutegur väljendatuna protsentides.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014).

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
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would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Muudatusettepanek 445
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5 – märkus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Need heite piirväärtused kehtivad ka 
vedelkütusena kerget ja keskmist 
destillaati kasutavate gaasiturbiinide 
kohta.

välja jäetud

Gaasiturbiinide (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga gaasiturbiinide) 
puhul kohaldatakse käesoleva punkti 
tabelis esitatud NOx ja CO heite 
piirväärtusi ainult üle 70 % koormuse 
korral. 
Eriolukorras kasutatavate gaasiturbiinide 
puhul, mis töötavad aastas alla 500 tunni, 
ei kehti käesolevas punktis esitatud heite 
piirväärtused. Nende seadmete käitaja 
säilitab andmed kasutatud tööaja kohta.

Or. en

Selgitus

The LCP BREF dating back to 2006 states that the proposed ELV were achievable already 
then for NOx. This should become the standard at least when this Directive enters into force 
(expected in 2014). EEA study demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been 
applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%. Total annual EU 
abatement costs for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual 
EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. Competitiveness of best performers will 
be enhanced if the same high standards are implemented across the EU.
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Muudatusettepanek 446
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5 – märkus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Need heite piirväärtused kehtivad ka 
vedelkütusena kerget ja keskmist 
destillaati kasutavate gaasiturbiinide 
kohta.

välja jäetud

Gaasiturbiinide (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga gaasiturbiinide) 
puhul kohaldatakse käesoleva punkti 
tabelis esitatud NOx ja CO heite 
piirväärtusi ainult üle 70 % koormuse 
korral. 
Eriolukorras kasutatavate gaasiturbiinide 
puhul, mis töötavad aastas alla 500 tunni, 
ei kehti käesolevas punktis esitatud heite 
piirväärtused. Nende seadmete käitaja 
säilitab andmed kasutatud tööaja kohta.

Or. en

Selgitus

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014).

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
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massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Muudatusettepanek 447
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5 – märkus 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4a) Gaasiturbiinide (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga gaasiturbiinide) 
puhul kohaldatakse käesoleva punkti 
tabelis esitatud NOx heite piirväärtusi 
ainult üle 70 % koormuse korral 
(määratud ISO tingimuste alusel).

Or. en

Selgitus

Juhul, kui CO heite piirväärtused kehtestatakse kõikidele kütustele, lisatakse CO uuesti ka 
siia.

Muudatusettepanek 448
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5 – märkus 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(4b) Gaasiküttel põletuskatelde,
gaasiturbiinide ja gaasimootorite puhul, 
mis töötavad aastas alla 500 tunni, ei kehti
käesolevas punktis esitatud heite 
piirväärtused. Nende seadmete käitaja 
säilitab andmed kasutatud tööaja kohta.

Or. en
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Selgitus

Mõnesid vanemaid gaasiturbiine hoitakse eriolukorraks või tagavaraks, et asendada uusi, kui 
need on rikkis või hoolduses või suurima nõudluse ajal. Need seadmed võivad töötada 
maksimaalselt 500 tundi aastas, kuid nende heidete kogusumma ei ole märkimisväärne. Sellel 
juhul ei peaks heite piirväärtuseid kohaldatama.

Muudatusettepanek 449
Amalia Sartori, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5 – märkus 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Eriolukorras kasutatavate gaasiturbiinide 
puhul, mis töötavad aastas alla 500 tunni 
viie aasta libiseva keskmisena, ei kehti 
käesolevas punktis esitatud heite 
piirväärtused. Nende seadmete käitaja 
säilitab andmed kasutatud tööaja kohta.

Or. en

Selgitus

Tippkoormuse seadmeid käitatakse ilma prognoositud aastagraafikuta vastavalt energia 
nõudlusele ja teiste elektrijaamade võimalikele riketele. Seega oleks otstarbekam arvestada 
tööaega viie aasta libiseva keskmisena. Samal põhjusel rakendati viie aasta libisevat keskmist 
direktiivis 2001/80/EÜ erandi alla käivate elektrijaamade suhtes.

Muudatusettepanek 450
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5 – märkus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4c) Maagaasiküttel gaasiturbiinidele 
nimisoojuskoormusega alla 50MW, mis 
on osa seadmest summaarse 
nimisoojuskoormusega vähemalt 50 MW, 
kehtib üle 70% koormuse puhul määratud 
ISO tingimuste alusel teistsugune NOx
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heite piirväärtus – 100 mg/m³.

Or. en

Selgitus

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more.
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Muudatusettepanek 451
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5 – märkus 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4d) Gaasiturbiini või gaasimootori 
suhtes, mille maksimaalne 
massivoolukiirus on 20 Mg NOx 
arvestatud NO2-na aastas, NOx heite 
piiramise nõudeid ei kohaldata.  Sellise 
gaasiturbiini käitaja esitab pädevale 
asutusele objektiivse tõendusmaterjali 
nimetatud massivoolukiiruse järgimise 
kohta igal aastal 31. märtsiks, vastavalt 
eelmise aasta kohta.

Or. en

Selgitus

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more.
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
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retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Muudatusettepanek 452
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5 – märkus 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4e) Gaasiturbiinide suhtes, millele on 
luba antud enne 27. novembrit 2002 ning 
mille aastane töötundide arv viie aasta 
libiseva keskmise väärtusena ei ole üle 
1500 tunni aastas, kohaldatakse heite 
piirväärtust 150 mg NOx arvestatuna 
NO2-na /m3.

Or. en

Selgitus

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more.
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Muudatusettepanek 453
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 5 – märkus 4 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4f) Gaasiturbiine võib vabastada heite 
piirväärtuste järgimise kohustusest, kui 
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olemasoleva gaasiturbiini käitaja lubab 
30. juuniks 2016 pädevale asutusele 
esitatud kirjalikus deklaratsioonis, et ei  
käita gaasiturbiini üle 10 000 
käitamistunni alates 1. jaanuarist 2016.

Or. en

Selgitus

Up to now no BREF exists for a gas turbine with a rated thermal input of less than 50 MW, 
which is part of a common plant with a total rated thermal input of 50 MW or more.
Therefore it should be possible to keep the emission limit values for such gas turbines 
according to the size only by primary measures. The limit of 20 tonnes per year of NOx is 
taken from actual German legislation. Similar to Annex V Number 1 Subparagraph 2 NOx
emissions of existing gas turbines shall have a less strict emission limit value, because 
retrofitting of those turbines has a low effect on the total emissions, but high costs. According 
to paragraph 72 the existing LCPD (2001/80/EC) expires on 31.12.2015. For existing plants 
a transition period should be introduced.

Muudatusettepanek 454
Eija-Riitta Korhola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 6

Komisjoni ettepanek

6. Tolmu heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde 
puhul

Nimisoojuskoormus 
(MWth)

Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja turvas Vedelkütused

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Muudatusettepanek

6. Tolmu heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde 
puhul

Nimisoojuskoormus 
(MWth)

Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja turvas Vedelkütused

50-100 50 50 50
100-300 50 50 30
> 300 30 30 30
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Tahkekütusel või vedelkütusel töötavate põletusseadmete suhtes, mille nimisoojuskoormus 
ei ole suurem kui 500 MW ning mille töötundide arv aastas on kuni 1500 tundi viie aasta 
libiseva keskmisena, kohaldatakse tolmu heite piirväärtust 50 mg/Nm3.
Põletusseadmete suhtes, milles kasutatakse tahkekütuseid või vedelkütuseid ja millele on 
luba antud enne 27. novembrit 2002, ning mis ei tööta järgmise kaheksa aasta jooksul 
rohkem kui 20 000 tundi, kohaldatakse tolmu heite piirväärtust 50 mg/Nm3.

Or. fi

Muudatusettepanek 455
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 6
Komisjoni ettepanek

6. Tolmu heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde 
puhul

Nimisoojuskoormus 
(MWth)

Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja turvas Vedelkütused

50-100 30 30 30
100-300 25 20 25
> 300 20 20 20

Muudatusettepanek

6. Tolmu heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja turvas Vedelkütused

50-100 25 25 25
100-300 10 10 10
> 300 10 10 10

Or. en

Selgitus

Tööstusheidete vähendamine on tähtis eelkõige õhusaaste puhul. IPPC-direktiiv on oluline 
Euroopa meede, mis võimaldab liikmesriikidel saavutada siht-heitkogused aastaks 2020. 
Suurte põletusseadmete heite piirväärtused tuleb viia rohkem kooskõlla olemasoleva parima 
võimaliku tehnikaga, nagu on kirjas BREF-dokumendis.



PE412.329v01-00 54/110 AM\743553ET.doc

ET

Muudatusettepanek 456
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 1. osa – punkt 7 – tabel – teine veerg – kolmas rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 10

Or. en

Selgitus

Tööstusheidete vähendamine on tähtis eelkõige õhusaaste puhul. IPPC-direktiiv on oluline 
Euroopa meede, mis võimaldab liikmesriikidel saavutada siht-heitkogused aastaks 2020. 
Suurte põletusseadmete heite piirväärtused tuleb viia rohkem kooskõlla olemasoleva parima 
võimaliku tehnikaga, nagu on kirjas BREF-dokumendis. 

Muudatusettepanek 457
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 2 – tabel

Komisjoni ettepanek

uus 2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde 
puhul 
Nimisoojusko
ormus (MWth)

Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 keevkihis 
põletamise korral

200

> 300 150
200 tsirkuleerivas 

või rõhu all 
keevkihis põletamise 

korral

150 150
200 keevkihis 

põletamise korral

150

Muudatusettepanek
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uus 2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde 
puhul 
Nimisoojusko
ormus (MWth)

Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 200

150 *

200 200 100

100-300 100 200 200

150 *

100

> 300 20

100 **

150 50 50

* keevkihis põletamise korral

** tsirkuleerivas või rõhu all keevkihis põletamise korral

Or. en

Selgitus

2006. aasta suurte põletusseadmete BREF-dokumendis on kirjas, et kavandatavad SO2 heite 
piirväärtused olid saavutatavad juba siis. See peaks saama standardiks vähemalt siis, kui 
käesolev direktiiv jõustub (eeldatavasti aastal 2014).

Muudatusettepanek 458
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 2 – tabel

Komisjoni ettepanek

uus 2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde 
puhul 
Nimisoojusko
ormus (MWth)

Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 keevkihis 
põletamise korral

200

> 300 150
200 tsirkuleerivas 

või rõhu all 

150 150
200 keevkihis 

põletamise korral

150
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keevkihis põletamise 
korral

Muudatusettepanek

uus 2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde 
puhul 
Nimisoojusko
ormus (MWth)

Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 200 200 200 100
100-300 100 200 200

150 keevkihis 
põletamise korral

100

> 300 50 150 50 50

Or. en

Selgitus

Tööstusheidete vähendamine on tähtis eelkõige õhusaaste puhul. IPPC-direktiiv on oluline 
Euroopa meede, mis võimaldab liikmesriikidel saavutada siht-heitkogused aastaks 2020. 
Suurte põletusseadmete heite piirväärtused tuleb viia rohkem kooskõlla olemasoleva parima 
võimaliku tehnikaga, nagu on kirjas BREF-dokumendis.

Muudatusettepanek 459
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 2 – tabel

Komisjoni ettepanek

uus 2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde 
puhul 

Nimisoojusko
ormus (MWth)

Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 400 200 300 350
100-300 200 200 300

250 keevkihis 
põletamise korral

200

> 300 150
200 tsirkuleerivas 

või rõhu all 

150 150
200 keevkihis 

põletamise korral

150
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keevkihis põletamise 
korral

Muudatusettepanek

uus 2. SO2 heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde 
puhul 
Nimisoojusko
ormus (MWth)

Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass Turvas Vedelkütused

50-100 200
150*

200 200 100

100-300 100 200 200
150*

100

> 300 20
100**

150 50 50

* keevkihis põletamise korral
** tsirkuleerivas või rõhu all keevkihis põletamise korral

Or. en

Selgitus

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% of the 
key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). The LCP BREF dating back to 2006 (pp.277, 340, 401) states that the 
proposed ELV are achievable for NOx when differentiated ELVs for pulverised coal 
combustion are applied. What could be achieved already in 2006 should become the standard 
at least when this Directive enters into force (hopefully not later than 2014).

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.
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Muudatusettepanek 460
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 1 – alapunkt 2 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui eespool nimetatud heite 
piirväärtustest ei ole võimalik kütuse 
omaduste tõttu kinni pidada, tuleb tehaste 
puhul, mille nimisoojuskoormus on kuni 
300 MWth, saavutada vääveldioksiidi 
heite piirväärtus 300 mg/Nm3 või 
vähemalt 92% väävlitustamistase. Tehaste 
puhul, mille nimisoojuskoormus on 
suurem kui 300 MWth, kehtib vähemalt 
96% väävlitustamistase koos heite 
piirväärtusega 400 mg/Nm3.

Or. de

Selgitus

Juhul kui piirväärtustest ei saa kinni pidada, sest kütuse looduslik väävlisisaldus on suur, 
peaks kehtivate õigusaktide kohaselt olema võimalik kõrge väävlitustamistase. Tekst vastab 
suures osas kehtiva direktiivi 2001/80/EÜ sätetele, ehkki nõudeid on asjakohaselt rangemaks 
muudetud. Säte ei mõjuta oluliselt SO2 heiteid ühenduses, kuid omab suurt majanduslikku 
tähtsust asjaomastele piirkondadele.

Muudatusettepanek 461
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 4 – tabel

Komisjoni ettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja 

turvas
Vedelkütused

50-100 300
400 tolmpruunsöe 

põletamisel

250 300

100-300 200 200 150
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> 300 150
200 tolmpruunsöe 

põletamisel

150 100

Muudatusettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi * Biomass ja 

turvas
Vedelkütused

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50
* tolmkivisöe põletamisel: heite piirväärtus 90 mg/Nm3 seadmete puhul, mille 
nimisoojuskoormus on kuni 300 MWth (k.a.)

Or. en

Selgitus

2006. aasta suurte põletusseadmete BREF-dokumendis on kirjas, et kavandatavad NOx heite 
piirväärtused olid saavutatavad juba siis. See peaks saama standardiks vähemalt siis, kui 
käesolev direktiiv jõustub (eeldatavasti aastal 2014). 

Muudatusettepanek 462
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 4 – tabel

Komisjoni ettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja 

turvas
Vedelkütused

50-100 300
400 tolmpruunsöe 

põletamisel

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 tolmpruunsöe 
põletamisel

150 100
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Muudatusettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja 

turvas
Vedelkütused

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50

> 300 50 50 50

Or. en

Selgitus

Tööstusheidete vähendamine on tähtis eelkõige õhusaaste puhul. IPPC-direktiiv on oluline 
Euroopa meede, mis võimaldab liikmesriikidel saavutada siht-heitkogused aastaks 2020. 
Suurte põletusseadmete heite piirväärtused tuleb viia rohkem kooskõlla olemasoleva parima 
võimaliku tehnikaga, nagu on kirjas BREF-dokumendis.

Muudatusettepanek 463
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 4 – tabel

Komisjoni ettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja 

turvas
Vedelkütused

50-100 300
400 tolmpruunsöe 

põletamisel

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 tolmpruunsöe 
põletamisel

150 100

Muudatusettepanek

4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- ja vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi * Biomass ja 

turvas
Vedelkütused

50-100 200 150 150
100-300 100 150 50
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> 300 50 50 50
* tolmkivisöe põletamisel: heite piirväärtus 90 mg/Nm3 seadmete puhul, mille 
nimisoojuskoormus on kuni 300 MWth (k.a.)

Or. en

Selgitus

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% of total 
industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 74% of the 
key air pollutant SO2 was emitted by combustion facilities above 50MW (2.853.000 tonnes).
National projections expect those to increase by to 78% (2010). The LCP BREF dating back 
to 2006 states (pp. 274, 338,399) that the proposed ELV are achievable for SO2, what could 
be achieved already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters 
into force (hopefully not later than 2014). Significant health and environmental benefits 
would arise if European power plants would apply BAT that largely outweigh costs: the 
recent study of the EEA “air-pollution from electricity-generating large combustion plants” 
demonstrated that if the proposed BAT ELV would have been applied in 2004, the SO2 
emissions would have decreased by 97%! This equals avoiding the emission of 2.754.000 
tonnes of SO2. Total annual EU abatement costs for SO2 have been evaluated between 0,8-
2,6 billion Euro while total annual EU health benefits vary between 20-65 billion Euro. The 
benefit to cost ratio (without ecosystem benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement 
costs should also be weighted against the massive annual profits of the operators of large 
combustion plants and the wider damages linked to aggravation of climate change and 
damages to environment and health. 243.657 life years could have been gained if the 200 
highest emitters would have applied BAT (CAFE Evaluation).

Muudatusettepanek 464
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 4 – tabel

Komisjoni ettepanek

 4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja 

turvas
Vedelkütused

50-100 300
400 tolmpruunsöe 

põletamisel

250 300

100-300 200 200 150
> 300 150

200 tolmpruunsöe 
150 100
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põletamisel

Muudatusettepanek

 4. NOx heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde puhul 
Nimisoojuskoormus 

(MWth)
Kivisüsi ja pruunsüsi Biomass ja 

turvas
Vedelkütused

50-100 300
450 pruunsöe põletamisel

300 450

100-300 200
400 pruunsöe põletamisel

250 200

> 300 150
200 pruunsöe põletamisel

200 150

Or. de

Selgitus

Erinevad heite piirväärtused ei tohiks olla piiratud tolmpruunsöega. Komisjoni kavandatud 
heite piirväärtusi ei ole võimalik olemasolevates pruunsütt kasutavates tehastes 
majanduslikult aktsepteeritaval viisil saavutada.

Muudatusettepanek 465
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 5 – tabel

Komisjoni ettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 100 100
Gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga gaasiturbiinid1

50(2) 100

Gaasimootorid 75 100

Muudatusettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad
nimisoojuskoormusega kuni 300 MW

150(6)

Gaasiküttel põletuskatlad 100(6)
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nimisoojuskoormusega üle 300 MW
Gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga 
gaasiturbiinid)1

50(2)(3)(5)(6)(7)(8)(9)

(10)

Gaasimootorid 200(6)

Or. en

Selgitus

Samad muudatused nagu käesoleva lisa 1. osas. Gaasiküttel põletuskatelde nõuete erinevus 
olenevalt nende suurusest on kooskõlas suurte põletusseadmete direktiiviga ja peaks jääma.  
CO heite piirväärtuste puhul ei kohelda erinevaid kütuseid võrdselt, sest seni piiratakse COd 
ainult gaaskütuse puhul. Seetõttu oleks parem CO heite piirväärtused üldse välja jätta. 

Muudatusettepanek 466
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 5 – tabel

Komisjoni ettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 100 100
Gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga gaasiturbiinid1

50(2) 100

Gaasimootorid 75 100

Muudatusettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 50 30
Gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga 
gaasiturbiinid)1

20(2) 5
30 lisasüüte (soojuse talletamise 

aurukatla) kasutamise korral
Gaasimootorid 20 30

Or. en
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Selgitus

2006. aasta suurte põletusseadmete BREF-dokumendis on kirjas, et kavandatavad NOx heite 
piirväärtused olid saavutatavad juba siis. See peaks saama standardiks vähemalt siis, kui 
käesolev direktiiv jõustub (eeldatavasti aastal 2014). 

Muudatusettepanek 467
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 5 – tabel

Komisjoni ettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 100 100
Gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga gaasiturbiinid1

50(2) 100

Gaasimootorid 75 100

Muudatusettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 50 30
Gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga 
gaasiturbiinid)1

20(2) 50

Gaasimootorid 20 30

Or. en

Selgitus

Tööstusheidete vähendamine on tähtis eelkõige õhusaaste puhul. IPPC-direktiiv on oluline 
Euroopa meede, mis võimaldab liikmesriikidel saavutada siht-heitkogused aastaks 2020. 
Suurte põletusseadmete heite piirväärtused tuleb viia rohkem kooskõlla olemasoleva parima 
võimaliku tehnikaga, nagu on kirjas BREF-dokumendis. 
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Muudatusettepanek 468
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 5 – tabel

Komisjoni ettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 100 100
Gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga gaasiturbiinid1

50(2) 100

Gaasimootorid 75 100

Muudatusettepanek

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

Gaasiküttel põletuskatlad 50 30
Gaasiturbiinid (sealhulgas 
kombineeritud tsükliga 
gaasiturbiinid)1

20(2) 5
30 lisasüüte (soojuse talletamise 

aurukatla) kasutamise korral
Gaasimootorid 20 30

Or. en

Selgitus

LCPs are the main contributors to overall air pollution. They contribute to about 90% 
of total industrial emissions. Of the total emissions included in EPER for the year 2004, 75% 
of the key air pollutant NOx was emitted by combustion facilities above 50MW (representing 
1.506.000 tonnes). LCP using gas emit in average 200.000 t of NOx /year which places them 
at third position after coal and lignite. The LCP BREF dating back to 2006 (p.481 and 482) 
states that the proposed ELV are achievable for NOx and CO. What could be achieved 
already in 2006 should become the standard at least when this Directive enters into force 
(hopefully not later than 2014).

Significant health and environmental benefits would arise if European power plants would 
apply BAT that largely outweigh costs: the recent study of the EEA “air-pollution from 
electricity-generating large combustion plants” demonstrated that if the proposed BAT ELV 
would have been applied in 2004, the NOx emissions would have decreased by 87%! This 
equals avoiding the emission of 1.308.000 tonnes of NOx. Total annual EU abatement costs 
for NOx have been evaluated between 1,3-3,7 billion Euro while total annual EU health 
benefits vary between 20-65 billion Euro. The benefit to cost ratio (without ecosystem 
benefits) is estimated between 3.2-10.1. Abatement costs should also be weighted against the 
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massive annual profits of the operators of large combustion plants and the wider damages 
linked to aggravation of climate change and damages to environment and health. The CAFE 
evaluation method also suggest that 22.823 premature deaths could have been avoided 
(243.657 life years gained) if the 200 highest emitters would have applied BAT.

Muudatusettepanek 469
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 5 – märkus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Käesolevas punktis esitatud NOx ja 
CO heite piirväärtusi kohaldatakse ka 
gaasiturbiinide suhtes, milles 
vedelkütusena kasutatakse kergeid ja 
keskmisi destillaate.

(1) Maagaas on looduslik metaan 
inertsete gaaside ja muude ainete 
sisaldusega kuni 20 mahuprotsenti.

Or. en

Selgitus

Paralleelselt 1. osaga peaks maagaasi määratlus sisalduma ka märkuses 1. Komisjoni tekst 
tuleks üle viia märkusesse 4 (mida tehakse muudatusettepanekus 7).

Muudatusettepanek 470
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 5 – märkus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(- 2) 75 mg/Nm3 järgmistel juhtudel, 
kusjuures gaasiturbiini efektiivsus 
määratakse ISO tingimuste põhjal:
i) gaasiturbiinid, mida kasutatakse 
energia ja soojuse koostootmise 
süsteemides üldkasuteguriga üle 75 %;
ii) gaasiturbiinid, mida kasutatakse 
kombineeritud tsükliga seadmetes, mille 
aasta keskmine elektrienergia 
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üldkasutegur on üle 55 %;
iii) mehaanilise jõuülekande puhul 
kasutatavad gaasiturbiinid.

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

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

(2 a) Käesolevas punktis esitatud NOx ja 
CO heite piirväärtusi kohaldatakse ka 
gaasiturbiinide suhtes, milles 
vedelkütusena kasutatakse kergeid ja 
keskmisi destillaate.

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

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

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

(2 c) Gaasiküttel põletuskatelde,
gaasiturbiinide ja gaasimootorite suhtes, 
mis töötavad aastas alla 500 tunni, ei 
kohaldata käesolevas punktis esitatud heite 
piirväärtuseid. Nende seadmete käitaja 
säilitab andmed kasutatud tööaja kohta.

(2 d) Maagaasiküttel gaasiturbiinile 
nimisoojuskoormusega alla 50 MW, mis 
on osa seadmest summaarse 
nimisoojuskoormusega vähemalt 50 MW, 
kehtib üle 70% koormuse puhul määratud 
ISO tingimuste alusel teistsugune NOx
heite piirväärtus – 100 mg/m³.
(2 e) Gaasiturbiinile, mille maksimaalne 
massivoolukiirus on 20Mg NOx 
arvestatud NO2-na aastas, NOx heite 
piiramise nõuded ei kehti.  Sellise 
gaasiturbiini käitaja esitab igal aastal 31. 
märtsiks pädevale asutusele objektiivsed 
tõendid massivoolukiiruse nõuete täitmise 
kohta eelmisel aastal.

Or. en
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Selgitus

Märkus 2a (uus) on sama tekst nagu 1. osas.

Komisjoni märkus 1 tuleks üle viia märkusesse 4. Ülejäänud osas sama tekst nagu 1. osas.

Muudatusettepanek 471
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 6 – tabel

Komisjoni ettepanek

6. Tolmu heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde 
puhul
Nimisoojuskoormus (MWth)
50–300 20
> 300 10

20 biomassi ja turba puhul

Muudatusettepanek

6. Tolmu heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde 
puhul
Nimisoojuskoormus (MWth)
50–300 10
> 300 10

Or. en

Selgitus

Tööstusheidete vähendamine on tähtis eelkõige õhusaaste puhul. IPPC-direktiiv on oluline 
Euroopa meede, mis võimaldab liikmesriikidel saavutada siht-heitkogused aastaks 2020. 
Suurte põletusseadmete heite piirväärtused tuleb viia rohkem kooskõlla olemasoleva parima 
võimaliku tehnikaga, nagu on kirjas BREF-dokumendis.
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Muudatusettepanek 472
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 6 – tabel

Komisjoni ettepanek

6. Tolmu heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde 
puhul
Nimisoojuskoormus (MWth)
50–300 20
> 300 10

20 biomassi ja turba puhul

Muudatusettepanek

6. Tolmu heite piirväärtused (mg/Nm3) tahke- või vedelkütusel töötavate põletuskatelde 
puhul
Nimisoojuskoormus (MWth)
50–300 10
> 300 10

Or. en

Selgitus

2006. aasta suurte põletusseadmete BREF-dokumendis on kirjas, et tolmu puhul on võimalik 
saavutada üldine heite piirväärtus 5 mg/Nm3, olenemata kasutatavast kütusest. See, mida oli 
võimalik saavutada juba 2006. aastal, peaks saama standardiks vähemalt siis, kui käesolev 
direktiiv jõustub (loodetavasti mitte hiljem kui 2014. aastal). Heite piirväärtust vähendatakse 
seetõttu tasemele 10mg/Nm3 kõikide seadmete ja kõikide kütuse liikide puhul, mis tähendab 
PVT keskmist osa ning väldib moonutusi olenevalt kasutatud kütuse liigist.

Muudatusettepanek 473
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 2. osa – punkt 7 – tabel – teine veerg – kolmas rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 10
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Or. en

Selgitus

Tööstusheidete vähendamine on tähtis eelkõige õhusaaste puhul. IPPC-direktiiv on oluline 
Euroopa meede, mis võimaldab liikmesriikidel saavutada siht-heitkogused aastaks 2020. 
Suurte põletusseadmete heite piirväärtused tuleb viia rohkem kooskõlla olemasoleva parima 
võimaliku tehnikaga, nagu on kirjas BREF-dokumendis.

Muudatusettepanek 474
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 3. osa – punkt 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

CO kontsentratsiooni mõõdetakse pidevalt 
jäätmegaasis, mis lähtub gaaskütusel 
töötavatest põletusseadmetest 
nimisoojuskoormusega alates 100 MW.

CO kontsentratsiooni mõõdetakse pidevalt 
jäätmegaasis, mis lähtub igast 
põletusseadmest nimisoojuskoormusega 
alates 100 MW.

Or. en

Selgitus

Kõik põletusseadmed tekitavad CO heiteid ja CO pidev mõõtmine ei ole kallis. Seetõttu tuleks 
seda nõuda iga liiki kütust kasutavate põletusseadmete puhul. 

Muudatusettepanek 475
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 4. osa – punkt 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Pidevate mõõtmiste puhul loetakse, et 1. 
ja 2. osaga ettenähtud heite piirväärtustest 
on kinni peetud, kui mõõtmiste hindamise 
tulemused näitavad, et kalendriaasta 
töötundide jooksul on kõik järgmised 
tingimused olnud täidetud:
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a) ükski valideeritud kuu keskmine väärtus 
ei ületa 1. ja 2. osaga ettenähtud 
asjakohaseid heite piirväärtusi;

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

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

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

Or. en

Selgitus

The monthly averages of emission values, allow emissions to exceed ELVs. It provides too 
much flexibility for the operator. Therefore circumstances of when ELVs may be exceeded 
need to be strictly limited to particular cases. Thus enabling operators to exceed by 200% the 
ELVs shall be limited to 5% of the validated daily average values. It needs to be reminded 
that values measured in case of shortage of certain fuels and malfunction or breakdown of 
abatement equipment, during start-up and shut-down are disregarded and that the validated 
average values are determined by allowing a confidence interval (allowing exceeding of the 
ELVs up to 30%).

Muudatusettepanek 476
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
V lisa – 4. osa – punkt 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pidevate mõõtmiste puhul loetakse, et 1. 
ja 2. osaga ettenähtud heite piirväärtustest 
on kinni peetud, kui mõõtmiste hindamise 
tulemused näitavad, et kalendriaasta 

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

töötundide jooksul on kõik järgmised 
tingimused olnud täidetud:

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

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

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

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

Or. en

Selgitus

Nõuete täitmise süsteemides ei tohiks olla võimalust ületada päeva keskmisi heite piirväärtusi, 
eriti kuna seda tõlgendatakse koostoimes 3. osa lõikega 9 (mõõtmistulemuse 95% 
usaldusvahemik ja lubatud ületus). Teatavate kütuste puuduse, saastetõrjeseadmete 
talitlushäire või rikke ning käivitamise ja seiskamise ajal mõõdetud väärtuseid ei arvestata 
ning valideeritud keskmised väärtused määratakse, võimaldades usaldusvahemikku, mis laseb 
ületada heite piirväärtusi kuni 30%.

Muudatusettepanek 477
Roberto Musacchio

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

Komisjoni ettepanek

Mürgisuskordaja

2,3,7,8 — tetraklorodibensodioksiin (TCDD) 1
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1,2,3,7,8 — pentaklorodibensodioksiin (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8 — heksaklorodibensodioksiin (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — heksaklorodibensodioksiin (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — heksaklorodibensodioksiin (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — heptaklorodibensodioksiin (HpCDD) 0,01

oktaklorodibensodioksiin (OCDD) 0,001

2,3,7,8 — tetraklorodibensofuraan (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — pentaklorodibensofuraan (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — pentaklorodibensofuraan (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — heksaklorodibensofuraan (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — heksaklorodibensofuraan (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — heksaklorodibensofuraan (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — heksaklorodibensofuraan (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — heptaklorodibensofuraan (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — heptaklorodibensofuraan (HpCDF) 0,01

oktaklorodibensofuraan (OCDF) 0,001

Muudatusettepanek

Mürgisuskordaja

2,3,7,8 — tetraklorodibensodioksiin (TCDD) 1

1,2,3,7,8 — pentaklorodibensodioksiin (PeCDD) 1

1,2,3,4,7,8 — heksaklorodibensodioksiin (HxCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 — heksaklorodibensodioksiin (HxCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 — heksaklorodibensodioksiin (HxCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — heptaklorodibensodioksiin (HpCDD) 0,01

oktaklorodibensodioksiin (OCDD) 0,001
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2,3,7,8 — tetraklorodibensofuraan (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 — pentaklorodibensofuraan (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 — pentaklorodibensofuraan (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 — heksaklorodibensofuraan (HxCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 — heksaklorodibensofuraan (HxCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 — heksaklorodibensofuraan (HxCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 — heksaklorodibensofuraan (HxCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 — heptaklorodibensofuraan (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 — heptaklorodibensofuraan (HpCDF) 0,01

oktaklorodibensofuraan (OCDF) 0,001

3,3’,4’,5 –– triklorobifenüül (PCB 81) 0,0001

3,3’,4’,4 –– triklorobifenüül (PCB 77) 0,0001

3,3’,4,4’,5 –– pentaklorobifenüül (PCB126) 0,1

3,3’,4,4’,5,5’ –– heksaklorobifenüül (PCB169) 0,01

2,3,3’,4,4’ –– pentaklorobifenüül (PCB105) 0,0001

2,3,4,4’,5 –– pentaklorobifenüül (PCB114) 0,0005

2,3’,4,4’,5 –– pentaklorobifenüül (PCB118) 0,0001

2’,3,4,4’,5 –– pentaklorobifenüül (PCB123) 0,0001

2,3,3’,4,4’ –– heksaklorobifenüül (PCB156) 0,0005

2,3,3’,4,4’,5’ –– heksaklorobifenüül (PCB157) 0,0005

2,3’,4,4’,5,5’ –– heksaklorobifenüül (PCB167) 0,00001

2,3,3’,4,4’,5,5’ –– heptaklorobifenüül (PCB189) 0,0001

Or. it
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Selgitus

Erinevused NATO (ELi) ja Maailma Terviseorganisatsiooni dibenso-p-dioksiinide ja 
dibensofuraanide (PCDD/F) mürgisuse samaväärsuskordajate vahel (inimeste ja imetajate 
puhul) on seotud pentaCDD ja oktafuraanidega. Maailma Terviseorganisatsiooni kordajate 
kasutamine tähendab ühist keelt ülejäänud maailmaga dioksiinisisalduse osas, kuid eelkõige 
nõuab see PCDD/Figa sarnase mürgisusega („dioksiinilaadsete”) PCBde kaasamist 
sisalduse arvutamisse.

Muudatusettepanek 478
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 3. osa – punkt 1.1 – tabel – teine veerg – neljas rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 0,5

Or. de

Selgitus

Piirväärtust tuleks kohandada tehnika arenguga ja see tase on juba selgelt saavutatud.

Muudatusettepanek 479
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 3. osa – punkt 1.1 – tabel – kuues rida

Komisjoni ettepanek

Lämmastikmonooksiid (NO) ja lämmastikdioksiid (NO2), 
väljendatud NO2-na, olemasolevate jäätmepõletustehaste  puhul, 
mille nimivõimsus ületab 6 tonni tunnis, ja uute 
jäätmepõletustehaste  puhul  

200

Muudatusettepanek

Lämmastikmonooksiid (NO) ja lämmastikdioksiid (NO2), 
väljendatud NO2-na, jäätmepõletustehaste  puhul, mille 
nimivõimsus ületab 6 tonni tunnis

100
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Or. de

Selgitus

Piirväärtust tuleks kohandada tehnika arenguga ja see tase on juba selgelt saavutatud. 
Olemasolevatele ja uutele tehastele peaksid kehtima ühesugused piirväärtused. Vt teisi 
muudatusettepanekuid lämmastikmonooksiidi (NO) ja lämmastikdioksiidi (NO2) kohta.

Muudatusettepanek 480
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 3. osa – punkt 1.1 – tabel – seitsmes rida

Komisjoni ettepanek

Lämmastikmonooksiid (NO) ja lämmastikdioksiid (NO2), 
väljendatud NO2-na, olemasolevate jäätmepõletustehaste  puhul, 
mille nimivõimsus on 6 tonni tunnis või väiksem

400

Muudatusettepanek

Lämmastikmonooksiid (NO) ja lämmastikdioksiid (NO2), 
väljendatud NO2-na, olemasolevate jäätmepõletustehaste puhul, 
mille nimivõimsus on rohkem kui 2 ja vähem kui 6 tonni tunnis 

150

Or. de

Selgitus

Piirväärtust tuleks kohandada tehnika arenguga ja see tase on juba selgelt saavutatud. 
Olemasolevatele ja uutele tehastele peaksid kehtima ühesugused piirväärtused. Vt teisi 
muudatusettepanekuid lämmastikmonooksiidi (NO) ja lämmastikdioksiidi (NO2) kohta. 

Muudatusettepanek 481
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 3. osa – punkt 1.1 – tabel – seitsmes a rida (uus)

Muudatusettepanek

Lämmastikmonooksiid (NO) ja lämmastikdioksiid (NO2), 200
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väljendatud NO2-na, jäätmepõletustehaste puhul, mille 
nimivõimsus on väiksem kui 2 tonni tunnis 

Or. de

Selgitus

Piirväärtust tuleks kohandada tehnika arenguga ja see tase on juba selgelt saavutatud. 
Olemasolevatele ja uutele tehastele peaksid kehtima ühesugused piirväärtused. Vt teisi 
muudatusettepanekuid lämmastikmonooksiidi (NO) ja lämmastikdioksiidi (NO2) kohta.

Muudatusettepanek 482
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 3. osa – punkt 1.1 – tabel – seitsmes b rida (uus)

Muudatusettepanek

Elavhõbe (Hg) 0,05

Or. de

Selgitus

Piirväärtust tuleks kohandada tehnika arenguga ja see tase on juba selgelt saavutatud.

Muudatusettepanek 483
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 3. osa – punkt 1.2 – tabel – teine veerg – esimene rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 20

Or. de

Selgitus

Piirväärtust tuleks kohandada tehnika arenguga ja see tase on juba selgelt saavutatud.
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Muudatusettepanek 484
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 3. osa – punkt 1.2 – tabel – teine veerg – kolmas rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

60 20

Or. de

Selgitus

Piirväärtust tuleks kohandada tehnika arenguga ja see tase on juba selgelt saavutatud.

Muudatusettepanek 485
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 3. osa – punkt 1.2 – tabel – teine veerg – kolmas rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

60 20

Or. it

Selgitus

Vesinikkloriidi piirväärtuse vähendamine (100% poole tunni piirväärtusest) võtab arvesse 
praegusel ajal põletustehastest saadud heiteid ning põhjendamatut suhet selle saasteaine 
100% ja 97% väärtuste vahel. Pole ühtegi tehnilist põhjust, miks peaks lubatud suurim heide 
olema kuus korda suurem päeva keskmisest väärtusest.
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Muudatusettepanek 486
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 3. osa – punkt 1.2 – tabel – teine veerg – viies rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

200 100

Or. de

Selgitus

Piirväärtust tuleks kohandada tehnika arenguga ja see tase on juba selgelt saavutatud.

Muudatusettepanek 487
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 3. osa – punkt 1.2 – tabel – neljas rida
Komisjoni ettepanek

Vesinikfluoriid (HF) 4 2

Muudatusettepanek

Vesinikfluoriid (HF) 1,4 0,7

Or. de

Selgitus

Piirväärtust tuleks kohandada tehnika arenguga ja see tase on juba selgelt saavutatud.

Muudatusettepanek 488
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 3. osa – punkt 1.2 – tabel – seitsmes rida 
Komisjoni ettepanek

Lämmastikmonooksiid (NO) 400 200
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ja lämmastikdioksiid (NO2), 
väljendatud NO2-na, 
olemasolevate 
jäätmepõletustehaste puhul, 
mille nimivõimsus ületab 6 
tonni tunnis, ja uute 
jäätmepõletustehaste puhul 

Muudatusettepanek

Lämmastikmonooksiid (NO) 
ja lämmastikdioksiid (NO2), 
väljendatud NO2-na, 
jäätmepõletustehaste puhul, 
mille nimivõimsus ületab 6 
tonni tunnis 

200 100

Or. de

Selgitus

Piirväärtust tuleks kohandada tehnika arenguga ja see tase on juba selgelt saavutatud. 
Olemasolevatele ja uutele tehastele peaksid kehtima ühesugused piirväärtused. Vahet tuleks 
teha ainult nimivõimsusest sõltuvalt. Vt teisi muudatusettepanekuid lämmastikmonooksiidi 
(NO) ja lämmastikdioksiidi (NO2) kohta.

Muudatusettepanek 489
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 3. osa – punkt 1.2 – tabel – seitsmes a rida (uus)

Muudatusettepanek

Elavhõbe (Hg) 0,1 0,05

Or. de

Selgitus

Piirväärtust tuleks kohandada tehnika arenguga ja see tase on juba selgelt saavutatud.
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Muudatusettepanek 490
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 3. osa – punkt 1.2 – tabel – seitsmes b rida (uus)

Muudatusettepanek

Lämmastikmonooksiid (NO) 
ja lämmastikdioksiid (NO2), 
mõõdetud NO2-na, 
jäätmepõletustehaste puhul, 
mille nimivõimsus on rohkem 
kui 2 ja vähem kui 6 tonni 
tunnis 

400 200

Or. de

Selgitus

Piirväärtust tuleks kohandada tehnika arenguga ja see tase on juba selgelt saavutatud. 
Olemasolevatele ja uutele tehastele peaksid kehtima ühesugused piirväärtused. Vahet tuleks 
teha ainult nimivõimsusest sõltuvalt. Vt teisi muudatusettepanekuid lämmastikmonooksiidi 
(NO) ja lämmastikdioksiidi (NO2) kohta.

Muudatusettepanek 491
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 3. osa – punkt 1.2 – tabel – seitsmes c rida (uus)

Muudatusettepanek

Lämmastikmonooksiid (NO) 
ja lämmastikdioksiid (NO2), 
väljendatud NO2-na, 
jäätmepõletustehaste puhul, 
mille nimivõimsus ületab 2 
tonni tunnis 

600 300

Or. de

Selgitus

Piirväärtust tuleks kohandada tehnika arenguga ja see tase on juba selgelt saavutatud. 
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Olemasolevatele ja uutele tehastele peaksid kehtima ühesugused piirväärtused. Vahet tuleks 
teha ainult nimivõimsusest sõltuvalt. Vt teisi muudatusettepanekuid lämmastikmonooksiidi 
(NO) ja lämmastikdioksiidi (NO2) kohta.

Muudatusettepanek 492
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 3. osa – punkt 1.5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.5 a Ammoniaagi keskmine heite 
piirväärtus (mg/Nm3), kui ammoniaaki 
või sarnaseid aineid kasutatakse 
denitrifikatsiooniks, mõõdetuna 30 minuti 
kuni 8 tunni jooksul 
Ammoniaak (NH3) 5

Or. de

Selgitus

Piirväärtust tuleks kohandada tehnika arenguga ja see tase on juba selgelt saavutatud.

Muudatusettepanek 493
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 4. osa – punkt 2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.1 Punktides 2.2 ja 2.3 esitatud heite 
piirväärtused on päeva keskmised 
väärtused tolmu kogusisalduse, HCI, HF, 
NOx, SO2 ja orgaanilise süsiniku 
kogusisalduse puhul (pideva mõõtmise 
korral), 30 minuti kuni 8 tunni jooksul 
mõõdetud keskmised väärtused 
raskmetallide puhul ja 6–8 tunni jooksul 
mõõdetud keskmised väärtused dioksiinide 
ja furaanide puhul.

2.1 Punktides 2.2 ja 2.3 esitatud heite 
piirväärtused on päeva keskmised 
väärtused tolmu kogusisalduse, HCI, HF, 
NOx, SO2, Hg ja orgaanilise süsiniku 
kogusisalduse puhul (pideva mõõtmise 
korral), 30 minuti kuni 8 tunni jooksul 
mõõdetud keskmised väärtused 
raskmetallide puhul ja 6–8 tunni jooksul 
mõõdetud keskmised väärtused dioksiinide 
ja furaanide puhul.
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Or. de

Selgitus

Vastavalt jäätmete põletamise direktiivile (2000/76/EÜ), mida asendab käesolev ettepanek, 
tuleb raskmetallide pidevat mõõtmist teostada niipea, kui sobivad mõõtmisprotseduurid on 
olemas. See kehtib ka Hg puhul.

Muudatusettepanek 494
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 4. osa – punkt 2.2 – tabel – teine veerg – esimene rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

30 20

Or. de

Selgitus

Piirväärtust tuleks kohandada tehnika arenguga ja see tase on juba selgelt saavutatud.

Muudatusettepanek 495
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 4. osa – punkt 2.2 – tabel – teine veerg – viies rida

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

500 200

Or. en

Selgitus

The current disparity in standards between Member States and types of installations 
incinerating waste generates a perverse incentive to incinerate waste with higher emissions 
(i.e. in poorly performing cement kilns). ELVs should at least be in line with those allowed for 
new and existing waste incineration plants with a nominal capacity exceeding 6 tonnes per 
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hour. NOx emission level far below 500 mg/m3 are already achieved in Austrian, Swedish 
and German cement kilns.. The SNCR and SCR techniques allow for emission limits of NOx in 
ranges between 100-200mg/Nm³, already applied in German

Muudatusettepanek 496
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 4. osa – punkt 2.3 – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kehtestab komiteemenetluse teel 
ühtlustatud meetodi, mille alusel pädev 
asutus laseb koospõletustehasel näidata, 
et vääveldioksiidi ja orgaanilise süsiniku 
heide ei tulene jäätmete põletamisest.

Or. en

Selgitus

Tuleks kehtestada meetod, mille alusel tsemendiahju kohta saab tõestada, et tekkiv 
vääveldioksiidi ja orgaanilise süsiniku heide ei tulene jäätmetest, et oleks võimalik erandit 
kasutada. Meetod peaks olema ELi tasandil ühtlustatud, et tagada ühesugune kohaldamine 
kõikide liikmesriikide kohalike asutuste poolt ja kõikide jäätmeid koospõletavate 
tsemendiahjude suhtes. 

Muudatusettepanek 497
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 4. osa – punkt 2.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3 a Kui ammoniaaki või sarnaseid 
aineid kasutatakse NOx heite 
vähendamiseks, kehtestab luba andev 
asutus piirväärtuse denitrifikatsioonist 
tulenevale ammoniaagiheitele.

Or. de
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Selgitus

Asutus peaks kehtestama sobiva piirväärtuse, et vähendada keskkonnakaitse huvides 
ammoniaagiheiteid.

Muudatusettepanek 498
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 4. osa – punkt 3.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1. Cprotsess väärtused, väljendatuna 
päeva keskmiste väärtustena (mg/Nm³), 
kehtivad kuni 31. detsembrini 2015 

3.1. Cprotsess väärtused, väljendatuna 
päeva keskmiste väärtustena (mg/Nm³), 
kehtivad kuni 31. detsembrini 2013

Or. en

Selgitus

Positiivne mõju keskkonnale ja tervisele peab avalduma nii kiiresti kui võimalik, seetõttu tuleb 
jäätmete põletusseadmetes koospõletamise puhul saavutatava heite piirväärtuse jõustumise 
kuupäev kahe aasta võrra lähemale tuua.

Muudatusettepanek 499
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 4. osa – punkt 3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1. Cprotsess väärtused, väljendatuna 
päeva keskmiste väärtustena (mg/Nm³), 
kehtivad kuni 31. detsembrini 2015

Cprotsess väärtused, väljendatuna päeva 
keskmiste väärtustena (mg/Nm³)

 Põletusseadmete nimisoojuskoormuse 
määramisel kohaldatakse artiklis 32 
esitatud liitmiseeskirju.

Cprotsess väärtused, väljendatuna päeva 
keskmiste väärtustena (mg/Nm³), on 
sätestatud V lisa 2. osas heite piirväärtuste 
all.

Keskmisi poole tunni väärtusi on vaja 
üksnes keskmiste päevaväärtuste 
arvutamiseks.
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Cprotsess tahkekütuste puhul, välja 
arvatud biomass (O2 sisaldus 6 %):

Tabelid jäetakse välja.

Or. en

Selgitus

Kui jäätmeid koospõletatakse, kohaldatakse segamisreeglit (VI lisa 4. osa punkt 1), mis on 
jäätmetest ja kütusest tulenevate heitmete mõõdetud keskmine. Kooskõla, selguse ja loogika 
huvides peaksid suurte põletusseadmete tavakäituse heite puhul kasutatavad Cprotsess 
väärtused olema samad nagu V lisas suurte põletusseadmete jaoks sätestatud heite 
piirväärtused. Käesolev muudatusettepanek parandab uuesti sõnastatud versiooni puuduse ja 
väldib palju topeltsätteid.

Muudatusettepanek 500
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 4. osa – punkt 3.1 – esimene tabel

Komisjoni ettepanek

Cprotsess tahkekütuste puhul, välja arvatud biomass  (O2 sisaldus 6 %):

Saasteaine < 50 
MWth

50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth

SO2 - 850 200 200

NOx - 400 200 200

Tolm 50 50 30 30

Muudatusettepanek

Cprotsess tahkekütuste puhul, välja arvatud biomass  (O2 sisaldus 6 %):

Saasteaine < 50 
MWth

50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth

SO2
üldjuhul

- 850 200 200

SO2, kui 
kasutatakse 

- 850 400 või 
väävlitustamistase ≥92 

400 või 
väävlitustamistas
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samast riigist 
pärit kõrge 

väävlisisaldu
sega kütuseid

% e ≥95 %

NOx - 400 200
300 pruunsöe 
põletamisel 

200

Tolm 50 50 30 30

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek vastab suures osas kehtiva direktiivi 2000/76/EÜ sätetele juhtumiteks, kui 
kütuse looduslik väävlisisaldus on suur. Kavandatud väävlitustamise miinimumtasemed on 
tehnilise teostatavuse piiril. Kui kütusena kasutatakse pruunsütt, on NOx heite piirväärtus 
võimalik saavutada 100-300 MWth võimsusega tehastes majanduslikult aktsepteeritaval viisil.

Muudatusettepanek 501
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 4. osa – punkt 3.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punkt jäetakse välja

Or. en

Selgitus

Kui jäätmeid koospõletatakse, kohaldatakse segamisreeglit (VI lisa 4. osa punkt 1), mis on 
jäätmetest ja kütusest tulenevate heitmete mõõdetud keskmine. Kooskõla, selguse ja loogika 
huvides peaksid suurte põletusseadmete tavakäituse heite puhul kasutatavad Cprotsess 
väärtused olema samad nagu V lisas suurte põletusseadmete jaoks sätestatud heite 
piirväärtused. Käesolev muudatusettepanek parandab uuesti sõnastatud versiooni puuduse ja 
väldib palju topeltsätteid.
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Muudatusettepanek 502
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 4. osa – punkt 3.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2 Cprotsess, mis on väljendatud keskmise 
päevaväärtusena (mg/Nm³) ja kehtib alates 
1. jaanuarist 2016

3.2 Cprotsess, mis on väljendatud keskmise 
päevaväärtusena (mg/Nm³) ja kehtib alates 
1. jaanuarist 2014

Or. en

Selgitus

Positiivne mõju keskkonnale ja tervisele peab avalduma nii kiiresti kui võimalik, seetõttu tuleb 
jäätmete põletusseadmetes koospõletamise puhul saavutatava heite piirväärtuse jõustumise 
kuupäev kahe aasta võrra lähemale tuua.

Muudatusettepanek 503
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 4. osa – punkt 3.2.1 – esimene tabel

Komisjoni ettepanek

Cprotsess tahkekütuste puhul, välja arvatud biomass (O2 sisaldus 6 %):

Saasteaine < 50 MWth 50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400,
turba puhul 300

200 200

NOx - 300,
tolmpruunsöe 

puhul 400

200 200

Tolm 50 30 25,

turba puhul 20

20

Muudatusettepanek

Cprotsess tahkekütuste puhul, välja arvatud biomass (O2 sisaldus 6 %):
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Saasteaine < 50 
MWth

50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth

SO2
üldjuhul

- 400,
turba puhul 300

200 200

SO2, kui 
kasutatakse 

samast riigist 
pärit kõrge 

väävlisisaldu
sega kütuseid

- 400,
turba puhul 300

400 või 
väävlitustamistase ≥92 

%

400 ja 
väävlitustamistas

e ≥96 %

NOx - 300,
tolmpruunsöe 

puhul 400

200,
300 pruunsöe 
põletamisel

200

Tolm 50 30 25,

turba puhul 20

20

Or. de

Selgitus

SO2 heite piirväärtusi ei ole võimalik olemasolevates väävlirikast kütust kasutavates tehastes 
proportsionaalsete kulutustega saavutada. Väävlitustamise tasemed on tehnilise teostatavuse 
piiril. NOx puhul ei olev võimalik tehastes nimisoojuskoormusega 100–300MWth komisjoni 
kavandatud heite piirväärtust majanduslikult aktsepteeritaval viisil saavutada.

Muudatusettepanek 504
Christian Ehler

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 4. osa – punkt 3.2.2 – esimene tabel

Komisjoni ettepanek

Cprotsess tahkekütuste puhul, välja arvatud biomass (O2 sisaldus 6 %):

Saasteain
e

< 50 MWth 50–100 MWth 100–300 MWth > 300 MWth

SO2 - 400,

turba puhul 300

200,

turba puhul 300, 
välja arvatud 

150

tsirkuleerivas või rõhu all 
keevkihis põletamise puhul 
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keevkihis 
põletamisel: 250

või, turba puhul, igasuguse 
keevkihis põletamise puhul:

200

NOx - 300,

turba puhul:
250

200 150

tolmpruunsöe põletamisel:
200

Tolm 50 20 20 10,

turba puhul: 20

Muudatusettepanek

Cprotsess tahkekütuste puhul, välja arvatud biomass (O2 sisaldus 6 %):

Saasteaine < 50 MWth 50–100 
MWth

100–300 MWth > 300 MWth

SO2

üldjuhul

- 400,

turba puhul 
300

200,

turba puhul 300, välja 
arvatud keevkihis 
põletamisel: 250

150

tsirkuleerivas või rõhu all 
keevkihis põletamise 

puhul või, turba puhul, 
igasuguse keevkihis 

põletamise puhul: 200

SO2, kui 
kasutatakse 

samast riigist 
pärit kõrge 

väävlisisaldu
sega kütuseid

- 400,

turba puhul:
300

300 või 
väävlitustamistase ≥92%

400 ja väävlitustamistase 
≥96%

NOx - 300,

turba puhul:
250

200,

pruunsöe põletamisel: 
300

150

pruunsöe põletamisel: 200

Tolm 50 20 20 10,

turba puhul: 20

Or. de
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Selgitus

Muudatusettepanek vastab suures osas kehtiva direktiivi 2000/76/EÜ sätetele juhtumiteks, kui 
kütuse looduslik väävlisisaldus on suur. Kavandatud väävlitustamise miinimumtasemed on 
tehnilise teostatavuse piiril. Isegi uutes pruunsütt kasutavates tehastes nimisoojuskoormusega 
> 100 MWth ei ole võimalik komisjoni kavandatud NOx heite piirväärtusi proportsionaalsete 
jõupingutustega saavutada.

Muudatusettepanek 505
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 4. osa – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Erisätted metallurgilistele ahjudele, 
milles koospõletatakse jäätmeid
3 a. 1 Nõuded, mis puudutavad 
segamisreeglit (VI lisa 4. osa punkt 1) 
metallurgiliste ahjude puhul võetakse 
vastu artikli 69 lõikes 2 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Suhteliselt suur hulk jäätmeid põletatakse metallurgilistes ahjudes ja seega 
koospõletustehastes, millele käesolevas lisas ei viidata. Metallurgilise põletamise jaoks tuleb 
siiski sõnastada erisätted.

Olemasolevas põletusseadmete direktiivis, mis nüüd asendatakse tööstuslike heidete 
direktiiviga, on samuti sätestatud, et komisjon muudab lisa, kui suhteliselt suur hulk jäätmeid 
põletatakse muud tüüpi koospõletustehastes, millele lisas osutatud ei ole.
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Muudatusettepanek 506
Karin Scheele

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) järgmiste ainete pidev mõõtmine:
lämmastikoksiidid, tingimusel, et heitele 
on seatud piirväärtused, süsinikoksiid, 
kogu tolm, orgaanilise süsiniku 
kogusisaldus, vesinikkloriid, 
vesinikfluoriid ja vääveldioksiid;

a) järgmiste ainete pidev mõõtmine:
lämmastikoksiidid, tingimusel, et heitele 
on seatud piirväärtused, süsinikoksiid, 
kogu tolm, orgaanilise süsiniku 
kogusisaldus, vesinikkloriid, 
vesinikfluoriid, vääveldioksiid ja elavhõbe;

Or. de

Selgitus

Kehtiva põletusseadmete direktiivi kohaselt tuleb raskmetallide pidevat mõõtmist teostada 
niipea, kui sobivad mõõtmismeetodid on olemas. See kehtib ka elavhõbeda (Hg) puhul.

Muudatusettepanek 507
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Selline säte kahjustaks jäätmete põletamist kütusena, sest asjaomased käitajad ei saa kunagi 
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„tõendada”, et nende heited ei ole suuremad kehtestatud piirväärtustest, isegi kui see 
tegelikult nii on, samal ajal kui käitajatel, kes põletavad muud kütust kui jäätmeid, võib olla 
võimalik seda tõendada. Seega diskrimineeritakse jäätmeid põletavaid käitajaid.

Muudatusettepanek 508
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Selgitus

Punktis 2.5 nimetatud gaase ei saa mõõtmise nõudest täielikult vabastada. Ei ole võimalik 
tagada, et kehtestatud piirväärtusi alati järgitakse. Seda arvesse võttes peaks olema lubatud 
vähemalt perioodilisi mõõtmisi teostada. NOx seevastu tuleb pidevalt mõõta, sest need 
kujutavad endast ohtu õhu kvaliteedile ja tervisele.

Muudatusettepanek 509
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5. Pädev asutus võib otsustada, et ta ei 
nõua vesinikkloriidi, vesinikfluoriidi ja 
vääveldioksiidi heite pidevat mõõtmist 
jäätmepõletus- või -koospõletustehastes ja 
nõuab punkti 2.1 alapunktis c sätestatud 

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

korrapäraseid mõõtmisi, kui käitaja suudab 
tõendada, et nimetatud saasteainete heited 
ei saa mingil juhul ületada neile 
kehtestatud piirväärtusi.

Or. en

Selgitus

Ilma järelevalveta on jäätmete heterogeensuse ja võimaliku saastatuse tõttu kloriidi, fluoriidi 
või väävliga võimatu tagada, et põletatud jäätmed ei tekita piirväärtustest suuremaid HCl, 
HF, SO2 või NOx heiteid. Korrapäraseid mõõtmisi tuleks teha alati, kui jäätmed ei pärine 
homogeensetest tootmisallikatest. Hindamise kvaliteet sõltub suuresti jäätmeproovist ning eri 
allikatest pärit segajäätmed võivad anda ebakvaliteetse jäätmeproovi.

Muudatusettepanek 510
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Jäätmete põletamise või -koospõletamise puhul HCl, HF või SO2 järelevalvest vabastamine 
heitmete kvaliteedi põhjal on ebarealistlik. Jäätmete heterogeensuse ja võimaliku saastatuse 
tõttu kloriidi, fluoriidi või väävliga võimatu tagada, et põletatud jäätmed ei tekita 
piirväärtustest suuremaid HCl, HF või SO2 heiteid.
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Muudatusettepanek 511
Richard Seeber, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Väiksemate jäätmepõletustehaste, mida sageli käitavad väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtjad, järelevalvest vabastamine ei tohiks olla piiratud olemasolevate tehastega. 

Otsus ettenähtud heite piirväärtuste täitmise kohta põhineb eksperthinnangul ja tehnilistel 
teadmisel. Selline esimese lõigu muudatus vastab kodukorra artiklile 80a, sest VI lisa 6. osa 
punkti 2.5 kaks lõiku on omavahel tihedalt seotud.

Muudatusettepanek 512
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.5 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.5. Pädev asutus võib otsustada, et ta ei 
nõua vesinikkloriidi, vesinikfluoriidi ja 
vääveldioksiidi heite pidevat mõõtmist 
jäätmepõletus- või -koospõletustehastes ja 
nõuab punkti 2.1 alapunktis c sätestatud 
korrapäraseid mõõtmisi või ei nõua üldse 
mõõtmisi, kui käitaja suudab tõendada, et 

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

prügi kvaliteeti käsitleva teabe põhjal 
tõendada, et nimetatud saasteainete heited 
ei saa mingil juhul ületada neile 
kehtestatud piirväärtusi.

Or. en

Selgitus

Me peame olema kindlad, et järelevalvenõuete vähendamine on õigustatud. Neid tehaseid 
tuleks pisteliselt kontrollida, et tagada vastavus nõuetele.

Muudatusettepanek 513
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt punkti 2.5 esimese lõigu selgitust.
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Muudatusettepanek 514
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Vt punkti 2.5 esimese lõigu selgitust.

Muudatusettepanek 515
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus võib otsustada, et ta ei nõua 
lämmastikoksiidide heite pidevat, vaid 
perioodilist mõõtmist, nagu on sätestatud 
punkti 2.1 alapunktis c, olemasolevates 
jäätmepõletustehastes nimivõimsusega 
vähem kui 6 tonni tunnis või 
olemasolevates 
jäätmekoospõletamistehastes 

Esimest lõiku ei kohaldata eri allikatest 
pärit segajäätmete suhtes, mille puhul 
nõutakse pidevat mõõtmist.
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nimivõimsusega vähem kui 6 tonni 
tunnis, kui käitaja suudab tõendada 
asjaomase heite omadusi käsitlevate 
andmete, kasutatava tehnoloogia ja 
lämmastikoksiidide heite seire tulemuste 
alusel, et lämmastikoksiidide heide ei saa 
olla ühelgi juhul suurem kui heite 
sätestatud piirväärtus.

Or. en

Selgitus

Vt punkti 2.5 esimese lõigu selgitust.

Muudatusettepanek 516
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Esimest lõiku ei pruugita kohaldada eri 
allikatest pärit segajäätmete suhtes, mille 
puhul nõutakse pidevat mõõtmist.

Or. en

Selgitus

Vt punkti 2.5 esimese lõigu selgitust.
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Muudatusettepanek 517
Richard Seeber, Robert Sturdy

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Vt punkti 2.5 esimese lõigu selgitust.

Muudatusettepanek 518
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.5 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus võib otsustada, et ta ei nõua 
lämmastikoksiidide heite pidevat, vaid 
perioodilist mõõtmist, nagu on sätestatud 
punkti 2.1 alapunktis c, olemasolevates 
jäätmepõletustehastes nimivõimsusega 
vähem kui 6 tonni tunnis või 
olemasolevates 
jäätmekoospõletamistehastes 

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

nimivõimsusega vähem kui 6 tonni tunnis, 
kui käitaja suudab tõendada asjaomase 
heite omadusi käsitlevate andmete, 
kasutatava tehnoloogia ja 
lämmastikoksiidide heite seire tulemuste 
alusel, et lämmastikoksiidide heide ei saa 
olla ühelgi juhul suurem kui heite 
sätestatud piirväärtus. Tingimuste 
rikkumise korral nõuab pädev asutus 
pidevat mõõtmist.

Or. en

Selgitus

Vt punkti 2.5 esimese lõigu selgitust.

Muudatusettepanek 519
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.6. Pädev asutus võib otsustada, et ta 
nõuab vähem kui kaks raskmetallide ning 
dioksiinide ja furaanide mõõtmist aastas 
järgmistel juhtudel:

välja jäetud

a) jäätmete koospõletamisel või 
põletamisel tekkiv heide on igal juhul 
vähem kui 50 % heite piirväärtusest;
b) koospõletatavad või põletatavad 
jäätmed koosnevad üksnes ohutute
jäätmete teatavatest sorditud põlevatest 
osadest, mis ei sobi ringlusse, millel on 
teatavad omadused ning mis on 
üksikasjalikumalt piiritletud punktis c 
osutatud hinnangu põhjal;
c) käitaja suudab tõendada, asjakohaste 
jäätmete omadusi käsitleva teabe ja heite 
seire põhjal, et heited jäävad kõikides 
tingimustes märgatavalt allapoole 
raskmetallide, dioksiinide ja furaanide 
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heitele seatud piirväärtusi;

Or. en

Selgitus

On vastutustundetu mitte nõuda raskmetallide, dioksiinide ja furaanide mõõtmist. Praeguste 
nõuete kohaselt teostatakse järelevalvet ainult 0,2% käitamistundide üle, v.a käivitamis- ja 
seiskamisaeg, mis ei saa anda usaldusväärset näidist põleti tekitatud saasteainetest. Direktiiv 
peaks pidama sammu järelevalvetehnoloogia arenguga.

Muudatusettepanek 520
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.6. Pädev asutus võib otsustada, et ta
nõuab vähem kui kaks raskmetallide ning 
dioksiinide ja furaanide mõõtmist aastas 
järgmistel juhtudel: 

2.6. Pädev asutus nõuab raskmetallide,
dioksiinide ja furaanide korrapärast 
mõõtmist ning perioodilist halogeenitud 
dioksiidide proovi võtmist. Korrapärase 
mõõtmise võib asendada kahe 
mõõtmisega aastas järgmistel juhtudel: 

Or. en

Selgitus

On üsna vastutustundetu mitte nõuda raskmetallide, dioksiinide ja furaanide mõõtmist. 
Praeguste nõuete kohaselt teostatakse järelevalvet ainult 0,2% käitamistundide üle, v.a 
käivitamis- ja seiskamisaeg, mis ei saa anda usaldusväärset näidist põleti tekitatud 
saasteainetest. Direktiiv peaks pidama sammu järelevalvetehnoloogia arenguga. Lisaks on 
klooritud ühendid praegu ainsad dioksiinid, millest praegu põletites proove võetakse. Teisi 
halogeenitud ja segatud kloori- ja broomiühendeid eiratakse praegu täielikult.
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Muudatusettepanek 521
Roberto Musacchio

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.6. Pädev asutus võib otsustada, et ta 
nõuab vähem kui kaks raskmetallide ning 
dioksiinide ja furaanide mõõtmist aastas 
järgmistel juhtudel:

2.6. Pädev asutus võib otsustada, et ta 
nõuab vähem kui kuus kuud kestvat 
katseperioodi aastas raskmetallide summa 
pideva mõõtmise suhtes katseperioodiga 
vähemalt kolm kuud aastas. Pädev asutus 
võib otsustada, et ta vähendab pideva 
dioksiinide ja furaanide proovide võtmise 
nõuet minimaalselt nelja 14-päevase 
proovide võtmise ja mõõtmisanalüüsi 
perioodini aastas järgmistel juhtudel:

Or. en

Selgitus

Pädevatel asutustel peaks olema õigus mõõta raskmetallide, dioksiinide ja furaanide 
heitmeid, hoolimata käitajate aruannetest jäätmete kvaliteedi kohta. Jäätmete 
kvaliteedikontroll on ebausaldusväärne vahend ohtlike heitmete vältimiseks, sest segajäätmete 
ohtu ei saa välistada ja usaldusväärne kontroll ei pruugi toimida erinevatest allikatest pärit 
segajäätmete puhul.

Muudatusettepanek 522
Claude Turmes

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.6. Pädev asutus võib otsustada, et ta 
nõuab vähem kui kaks raskmetallide ning 
dioksiinide ja furaanide mõõtmist aastas 
järgmistel juhtudel:

2.6. Pädev asutus võib otsustada, et ta 
nõuab vähem kui kuus kuud kestvat 
katseperioodi aastas raskmetallide summa 
pideva mõõtmise suhtes katseperioodiga 
vähemalt kolm kuud aastas, ning 
vähendada pideva dioksiinide ja 
furaanide proovide võtmise nõuet 
minimaalselt nelja 14-päevase proovide 
võtmise ja mõõtmisanalüüsi perioodini 
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aastas järgmistel juhtudel:

Or. en

Selgitus

On vastuvõetamatu mitte nõuda raskmetallide, dioksiinide ja furaanide heitmete mõõtmist, 
lähtudes käitajate aruannetest jäätmete kvaliteedi kohta. Kui järelevalve lakkab, muutuvad 
kaks neist tingimustest mõttetuks, sest puudub järelevalveteave heitmete hindamiseks. 
Jäätmete kvaliteedikontroll on ebausaldusväärne vahend ohtlike heitmete vältimiseks, sest 
segajäätmete tagajärgi ei saa välistada. Ilma järelevalveta jääb heitmete suurenemine 
märkamata.

Muudatusettepanek 523
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.6 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) käitaja suudab tõendada,  asjakohaste 
jäätmete omadusi käsitleva teabe ja heite 
seire põhjal,   et heited jäävad kõikides 
tingimustes märgatavalt allapoole 
raskmetallide, dioksiinide ja furaanide 
heitele seatud piirväärtusi;

c) käitaja suudab tõendada,  asjakohaste 
jäätmete omadusi käsitleva teabe ja heite 
seire põhjal,  et heited jäävad kõikides 
tingimustes märgatavalt allapoole 
raskmetallide, dioksiinide ja furaanide 
heitele seatud piirväärtusi. Asjaomaste 
jäätmete kvaliteeti saab tõendada 
vastavusega nõuetele artikli 47 lõike 4 a 
kohaselt;

Or. de

Selgitus

Vt muudatusettepanekuid artikli 47 lõike 4 a (uus) ja VI lisa 9. osa kohta (uus).
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Muudatusettepanek 524
Gyula Hegyi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 6. osa – punkt 2.6 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Selgitus

Peamine dioksiini allikas on klooriühendite põletamine ning üks olulisemaid raskmetallide 
allikaid on elektroonikajäätmed. Seetõttu ei tohi selliseid jäätmeid põletada tehastes, kus ei 
mõõdeta dioksiine ja raskmetalle.

Muudatusettepanek 525
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 8. osa – punkt 1.1 – alapunkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) süsinikmonooksiid (CO): d) süsinikmonooksiid (CO):

-i) vähemalt 97 % keskmistest 
päevaväärtustest ei ületa aasta jooksul 3. 
osa punkti 1.5 alapunktis a esitatud heite 
piirväärtust;

i) jäätmepõletustehaste puhul: i) tavajäätmete põletustehaste puhul:

– vähemalt 97 % keskmistest 
päevaväärtustest ei ületa aasta jooksul 3. 
osa punkti 1.5 alapunktis a esitatud heite 
piirväärtust;
ning ning

– vähemalt 95 % kõigist keskmistest 10 
minuti väärtustest 24 tunni jooksul või 
ükski keskmistest poole tunni väärtustest 
sama aja jooksul ei ületa 3. osa punkti 1.5 
alapunktides b ja c esitatud heite 

– vähemalt 95 % kõigist keskmistest 10 
minuti väärtustest 24 tunni jooksul või 
ükski keskmistest poole tunni väärtustest 
sama aja jooksul ei ületa 3. osa punkti 1.5 
alapunktides b ja c esitatud heite 
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piirväärtusi; piirväärtusi;

i a) ohtlike jäätmete põletustehaste puhul:
– vähemalt 95 % kõigist keskmistest 10 
minuti väärtustest ühe kuu jooksul või 
ükski keskmistest poole tunni väärtustest 
24 tunni jooksul ei ületa 3. osa punkti 1.5 
alapunktides b ja c esitatud heite 
piirväärtusi;

ii) jäätmekoospõletustehaste puhul: on 
täidetud 4. osa sätted.

ii) jäätmekoospõletustehaste puhul: on 
täidetud 4. osa sätted.

Or. en

Selgitus

Ohtlike jäätmete põletamisel on teistsugused probleemid kui olmejäätmete põletamisel, sest 
jäätmed on heterogeensemad ja protsess teistsugune (pöördahju kasutamine). Olmejäätmete 
põletite CO kõrgeim tase ei ole samasugune nagu ohtlike jäätmete põletitel. Seetõttu on 
põhjendatud keskmise heite piirväärtuse arvutamine pikema ajavahemiku jooksul.

Muudatusettepanek 526
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 8. osa – punkt 1.1 – alapunkt d – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) ohtlike jäätmete põletustehaste puhul:

– vähemalt 95 % kõigist keskmistest 10 
minuti väärtustest või ükski keskmistest 
poole tunni väärtustest ühegi 24-tunnise 
ajavahemiku jooksul ei ületa 3. osa punkti 
1.5 alapunktides b ja c esitatud heite 
piirväärtusi;

Or. en

Selgitus

Ohtlike jäätmete põletustehases võib protsess, tehase käitamise viis ja töödeldavate jäätmete 
heterogeensus tekitada lühiajaliselt suuri CO heiteid, ehkki CO heited pikemal ajavahemikul 
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mõõdetuna võivad jääda oluliselt alla lubatud tasemete. Neil puhtalt tehnilistel põhjustel 
tuleb kinnipidamist 10 minuti CO piirväärtustest hinnata vähemalt 24-tunniste ajavahemike 
jooksul.

Muudatusettepanek 527
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VI lisa – 8. a osa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. a osa
Nõuded koospõletustehastes 

põletatavatele jäätmetele
Komisjon sätestab sisendi piirväärtused 
koospõletustehastes põletamiseks mõeldud 
jäätmete jaoks ning sobiva eeskirja nende 
täitmise ja järelevalve kohta. Seda tehes 
järgib komisjon Euroopa 
Standardikomitee asjaomaseid 
standardeid.
Kõnealused meetmed, mille eesmärk on 
muuta käesoleva direktiivi vähem olulisi 
sätteid seda täiendades, võetakse vastu 
artikli 69 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 47 lõike 4 a (uus) muudatusettepanekuid.

Et piirata saasteainete hulka jääkproduktides ja toodetes, tuleks jäätmete põletamisele 
koospõletustehastes kehtestada piirväärtused põletatavate jäätmete miinimumkvaliteedi kohta 
ja kvaliteedi tagamise nõuded.
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Muudatusettepanek 528
Johannes Blokland

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 5. osa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pindade katmisel kattevahendite, 
lakkide, liimide või trükivärvidega võib 
kasutada järgmist kava. Kui järgmine 
meetod ei ole kohane, võib pädev asutus 
lubada ettevõtjal kohaldada mõnda muud 
talle sobivat kava, mille kaudu 
saavutatakse heite vähenemine, mis on 
samaväärne 2. ja 3. osas esitatud heite 
piirväärtuste kohaldamisel saavutatava 
vähenemisega. Kava koostamisel võetakse 
arvesse järgmiseid asjaolusid:

1. Pindade katmisel kattevahendite, 
lakkide, liimide või trükivärvidega võib 
kasutada järgmist kava. Teiste 
tööstustegevuste puhul või kui järgmine 
meetod ei ole kohane, võib pädev asutus 
lubada ettevõtjal kohaldada mõnda muud 
talle sobivat kava, mille kaudu 
saavutatakse heite vähenemine, mis on 
samaväärne 2. ja 3. osas esitatud heite 
piirväärtuste kohaldamisel saavutatava 
vähenemisega. Kava koostamisel võetakse 
arvesse järgmiseid asjaolusid:

Or. en

Selgitus

Vähendamiskava kohaldamisala ei tohiks piirata nimetatud näidetega, vaid seda võib 
kohaldada ka muu tööstustegevuse suhtes. See oli selgelt nii algse VOC direktiivi 
(1999/13/EÜ) puhul ja peaks jääma nii ka käesolevas direktiivis.

Muudatusettepanek 529
Marcello Vernola

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VII lisa – 5. osa – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Pindade katmisel kattevahendite, 
lakkide, liimide või trükivärvidega võib 
kasutada järgmist kava. Kui järgmine 
meetod ei ole kohane, võib pädev asutus 
lubada ettevõtjal kohaldada mõnda muud 
talle sobivat kava, mille kaudu 
saavutatakse heite vähenemine, mis on 
samaväärne 2. ja 3. osas esitatud heite 
piirväärtuste kohaldamisel saavutatava 

1. Pindade katmisel kattevahendite, 
lakkide, liimide või trükivärvidega võib 
kasutada järgmist kava. Teiste 
tööstustegevuste puhul või kui järgmine 
meetod ei ole kohane, võib pädev asutus 
lubada ettevõtjal kohaldada mõnda muud 
talle sobivat kava, mille kaudu 
saavutatakse heite vähenemine, mis on 
samaväärne 2. ja 3. osas esitatud heite 
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vähenemisega. Kava koostamisel võetakse 
arvesse järgmiseid asjaolusid:

piirväärtuste kohaldamisel saavutatava 
vähenemisega. Kava koostamisel võetakse 
arvesse järgmiseid asjaolusid:

Or. en

Selgitus

Lõik tuleb viia kooskõlla artikliga 54, mis käsitleb vähendamiskava kohaldamist 
tööstustegevuse suhtes.

Muudatusettepanek 530
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – 2. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Viiakse läbi ägeda mürgisuse testid, 
kasutades teatavate limuste, vähilaadsete, 
kalade ja planktoni liike, keda tavaliselt 
heitealadel leidub. Lisaks sellele tuleb 
testid teha soolase vee halli kreveti liigile 
(Artemia salina). Viiakse läbi ägeda 
mürgisuse testid, kasutades teatavate 
limuste, vähilaadsete, kalade ja planktoni 
liike, keda tavaliselt heitealadel leidub. 
Lisaks sellele tuleb testid teha soolase vee 
halli kreveti liigile (Artemia salina).

1. Heitealal levinud liikide peal viiakse 
läbi ägeda mürgisuse testid.

Or. en

Selgitus

Katseid elusolenditega tuleks teha võimalikult vähe ja seetõttu tuleks kasutada ainult neid 
liike, mis on heitealale olulised. Katsed halli krevetiga mõttetud, kui heited ei satu soolasesse 
vette.
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Muudatusettepanek 531
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – 3. osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Heite piirväärtused, mida väljendatakse 
massikontsentratsioonina kuupmeetri 
(Nm3) kohta, arvutatakse temperatuuril 
273,15 K ja rõhul 101,3 kPa, pärast 
paranduse sisseviimist jäätmegaasi 
veeaurusisalduse arvestamiseks. 

1. Heite piirväärtused, mida väljendatakse 
massikontsentratsioonina kuupmeetri 
(Nm3) kohta, arvutatakse temperatuuril 
273,15 K ja rõhul 101,3 kPa. 

Or. en

Selgitus

Some of the gas stream discharges from the titanium dioxide industry are produced by drying 
of the product and therefore comprise a large proportion of steam/water vapour. If limits are 
set after correction for water vapour in effect you are applying a much tighter concentration 
limit because the volume of the mass/volume(concentration) term has been much reduced. The 
proposal therefore represents a considerable tightening of the limit Vs 92/112/EEC for drying 
and milling gas streams which can be saturated with water, these are also problematic for 
quantitative continuous monitoring.

Muudatusettepanek 532
Péter Olajos

Ettepanek võtta vastu direktiiv
VIII lisa – 3. osa – punkt 3 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) 500 mg/Nm3 tunni keskmise väärtusena 
happejääkide kontsentreerimise seadmete 
puhul;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivis 92/112/EMÜ nimetatud piirväärtust 500 mg/Nm3 happejääkide kontsentreerimise 
puhul ei ole tööstuses kunagi kohaldatud ja jääb selgusetuks, millise tegevuse suhtes tuleks 
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seda kohaldada. Vastavat piirväärtust ei sisaldu tööstuse BREF-dokumendis.

Muudatusettepanek 533
Péter Olajos

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 vastavalt artikli 14 lõike 1 a
kohaseid heite piirväärtusi.

Kui heite piirväärtused, võrdväärsed 
parameetrid ja tehnilised meetmed 
sätestatakse käesoleva lõigu kohaselt, 
tuleks PVT-viitedokumentides kirjeldatud 
heite piirväärtuste lubamise põhjused 
lubamistingimuste lisas dokumenteerida 
ja neid põhjendada.

Or. en

Selgitus

The competent authority may set emission limit values in such a way that emissions from the 
installation exceed the emission levels laid down in the BAT reference documents. These 
emissions should however not exceed the European Safety Net (Art. 14.1.a) except when an 
installation is participating in a national emission reduction plan. This exemption for large 
combustion plants participating in national emission plans is in line with the requirements of 
the National Emission Ceilings Directive.

Regarding Annex V to VIII, the emission limit values set by the Commission are fixed most 
often at the upper range of the BATAEL which is in contradiction with the concept of 
European Safety Net. The industries covered in the Annexes should undergo the same 
procedure as the one provided in article 14.1.a or a co-decision process like proposed in 
art.68 which should start by reviewing the present figures in the Annexes.
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