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1. Komisjon võttis nimetatud ettepaneku vastu 2007. aasta detsembris.

Nimetatud ettepaneku eesmärk on muuta ja koondada ühte direktiivi seitse erinevat direktiivi, 

mis käsitlevad tööstusheiteid, et õigusakte lihtsustades ja tarbetut halduskoormust vähendades 

saavutada keskkonnakaitse kõrge tase. Ümbersõnastamise abil on võimalik koondada ühte 

teksti sisulised muudatused ja need sätted, mis jäävad muutmata.

2. Keskkonna töörühm alustas ettepaneku läbivaatamist 2008. aasta mais ning läbivaatamine on 

sellest alates korrapäraselt jätkunud.
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Pärast mõju-uuringu arutamist jätkati läbivaatamist struktureeritult, käsitledes üksteise järel 

teatud teemat puudutavaid sätete rühmi, nimelt:

- parima võimaliku tehnika rakendamise toetamine;

- nõuete järgimise tugevdamine ja keskkonnale tuleneva kasu suurendamine;

- lubade andmise paindlikkus ja ökoinnovatsiooni edendamine;

- suuri põletusseadmeid puudutavad muudatused;

- kohaldamisala;

- muudatused, mis puudutavad jäätmete põletustehaseid, mis kasutavad orgaanilisi lahusteid 

ja toodavad titaandioksiidi;

- lõppsätted ja muud sätted, mida ei olnud võimalik lisada eespool nimetatud teemade alla, 

välja arvatud pinnasekaitse.

3. Töörühmas peetud arutelude põhjal on võimalik esitada järgmised esialgsed järeldused:

Üldpõhimõtted

- Delegatsioonid näivad toetavat eesmärki koondada seitse praegust direktiivi, et koostada 

üks tööstusheiteid käsitlev direktiiv. Siiski ei ole kõik delegatsioonid veendunud, et 

kõnealune lihtsustamine vähendab halduskoormust.

- Delegatsioonid toetavad ettepaneku eesmärki tagada parima võimaliku tehnika parim ja 

tõhus rakendamine.

- Enamik delegatsioone leiab, et liiga paljude aspektide puhul kasutatakse endiselt 

komiteemenetlust, ning soovivad, et direktiivis täpsustaks juhud, millal tuleks 

kohaldada subsidiaarsuspõhimõtet.
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BREF-dokumentide roll

- Üksmeelselt toetatakse vajadust tugevdada parima võimaliku tehnika viitedokumentide 

rolli. Suurem osa delegatsioone soovib samuti säilitada nimetatud dokumentide 

koostamise ja vastuvõtmise praeguse korra, tugevdades samal ajal nende rolli 

loatingimuste kindlaksmääramisel, eelkõige heidete piirväärtuste osas. Delegatsioonid 

toetavad samuti läbipaistvuspõhimõtte kehtestamist ja selle järgimist heidete 

piirväärtuste kindlaksmääramisel eelkõige olukorras, kui nimetatud piirväärtused on 

BREFi järeldusteks.

- Paljud delegatsioonid kardavad, et komisjoni ettepanek tugevdab viitedokumentide rolli 

sel määral, et need muutuvad eelkõige heite piirväärtuste osas juriidiliselt siduvaks, mis 

ei ole kooskõlas nende koostamise ja vastuvõtmise protsessiga. Teised delegatsioonid 

leiavad, et pädevatele asutustele on antud võimalus olla piisavalt paindlik, et BREF-

järeldustest konkreetsetel või põhjendatud juhtudel kõrvale kalduda. Paljud 

delegatsioonid leiavad samuti, et viitedokumentide rolli tugevdamine peaks eeldama 

nende tõlkimist kõikidesse ametlikesse keeltesse.

Lubade järelevalve, kontrollimine ja uuesti läbivaatamine

- Enamik delegatsioone toetas järelevalve ja kontrollimise korra tugevdamist ja lubade 

uuesti läbivaatamist uue või muudetud viitedokumendi avaldamisel. Täpsustada tuleb 

veel läbivaatamise ajakava, kontrollimise sagedus ja aruandluse kord.

Suured põletusseadmed

- Suuri põletusseadmeid käsitlevate uute sätete läbivaatamisel selgus, et praegusel etapil 

ei ole delegatsioonid selles küsimuses üksmeelt saavutanud.

- Delegatsioonid toetasid üldiselt heidete piirväärtuste kehtestamist, välja arvatud 

seadmete puhul, mille võimsus on väiksem kui 100 MW, mille osas tõstatati küsimus, 

kas loodetav kasu vastab selle rakendamiseks tehtud kulutustele.
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- Paljud delegatsioonid soovisid teatud olemasolevate seadmete jaoks kehtestada suurema 

paindlikkuse kuni aastani 2020.

- Olemasolevatele põletusseadmetele kehtestatud heidete uute piirväärtuste jõustumise 

kuupäeva osas (2016) soovisid mitmed delegatsioonid selle edasilükkamist, kõige 

sagedamini mainiti aastat 2020.

Kohaldamisala

- Direktiivi kohaldamisala osas esitati vastusena ettepanekule laiendada direktiivi 

põletusseadmetele vahemikus 20–50 MW mitmeid reservatsioone.

- Enamik delegatsioone on vastu ettepanekule laiendada kohaldamisala intensiivsele 

loomakasvatusele, väites, et saadud kasu ei korva tehtud kulutusi.

- Osa delegatsioone avaldas samuti vastuseisu teistele kohaldamisala laiendamise 

ettepanekutele.

Muud sätted

- Delegatsioonid toetavad üldiselt ettepanekuid erisätete kohta, mis käsitlevad jäätmete 

põletustehaseid, mis kasutavad orgaanilisi lahusteid ja toodavad titaandioksiidi.

- Paljud delegatsioonid soovisid direktiivi ülevõtmiseks pikemat üleminekuperioodi.

4. Töörühma viimastel koosolekutel pidas eesistujariik mõttevahetusi kompromissettepanekute 

üle, võttes arvesse delegatsioonide märkusi.


