
Tööstusheite direktiivi eesmärk on minimeerida saasteainete levikut 
suure keskkonnaohuga tööstuslikest tegevusvaldkondadest kogu 
Euroopa Liidus. Tööstusheite direktiiv põhineb mitmetel põhimõtetel, 
millest olulisemaks on kompleksne lähenemisviis kasutada 
keskkonnamõju vältimiseks või vähendamiseks parimat võimalikku 
tehnikat ning mille rakendamisel on oma roll järelevalvel ja 
kogukonna toetusel. 
 
Projekti taust 
Suurtööstuslikust tootmisest tekkival keskkonnamõjul on 
märkimisväärne  osa kogu Euroopa välisõhu, vee ja pinnase ebasoodsal 
mõjutamisel. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/75/EL 
(THD) reguleerib tööstuslikest tegevusvaldkondadest tekkivaid 
tööstusheiteid. Direktiivi eesmärgiks on parima võimaliku tehnika (PVT) 
abil keskkonna kui terviku kaitse kõrge taseme saavutamine ja 
inimtervisele kahjulike tööstusheidete vähendamine kogu Euroopa 
Liidus. Hinnanguliselt tegutseb direktiivi lisaga I reguleeritud 
tegevusvaldkondades 50 000 keskkonnakompleksloaga käitist, millele 
on selleks pädevad liikmesriigide asutused väljastanud load. Nimetatud 
luba peab sisaldama kõiki meetmeid, mis on kooskõlas direktiivi 
põhimõtete ja sätestatuga. 
IMPEL on oma tööga aidanud pädevatel asutustel hõlbustada 
tööstusheite direktiivi rakendamist. Olulisemad on siinkohal projektid, 
mis puudutavad tööstusheite direktiivi alusel järelevalve teostamist ja 
lubade andmist, kuid vähemtähtsad ei ole ka IRI, DTRT ja easyTools 
projektid, mis on aidanud tööstusheite direktiivist tulenevate 
kohustuste rakendamisele kaasa. Käesolev projekt on järjekordne 
samm tööstusheite direktiivi ühtseks rakendamiseks Euroopas. 
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Projekti lühitutvustus 

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa THD tulemuslikumale 
rakendamisele. Eelkõige puudutab see lubade andmist, avalikkuse 
kaasamist ning järelevalvetöö tõhustamist järgmiste tegevuste abil, 
milleks on: 

• erinevate korrakaitseorganite koostöö ja tegevuste edendamine, 
järelevalve ühtsetele alustele viimine ning järelevalvetegevuste 
optimeerimine; 

• parima praktika kogumine ning juhiste välja töötamine PVT järelduste 
rakendamiseks, järelevalvetööks ning lähteolukorra aruande 
koostamiseks mulla ja põhjavee saastumise kohta; 

• tööstusheite direktiivist tuleneva mõiste kompleksloa oluline nõue 
ning selle rikkumine tõlgendamine, hindamine ja rakendamine; 

• järelevalve tööplaanide ja kontrolli aruannete avalikustamise ning 
avalikkuse kaasamise optimeerimine; 

• tegevusplaanide välja töötamine tõsiste keskkonnaalaste kaebuste, 
vahejuhtumite ja õnnetustega tegelemiseks; 

• elektroonsete küsimustike ja kontrolliaruande vormi välja töötamine 
ning kasutusse võtmise võimaldamine järelevalvetöö tõhustamiseks ja 
efektiivsemaks muutmiseks. 

Oodatav tulemus 

Projektimeeskond valmistab iga-aastaselt ette ühiseid koosolekuid 
suuremale osalejate ringile, mis on oma olemuselt töötoad.  Nimetatud 
töötubades jagatakse THD rakendamise toetamiseks parimaid 
praktikaid ja korraldatakse ühiseid kontrollkäike. Paralleelselt 
arendatakse välja uus loaandmist ja järelevalvet toetav IT-
funktsionaalsus. Käesolevaks hetkeks on IMPEL välja arendanud IRAM 
tööriista, mida kavatsetakse ka antud projekti raames edasi arendada. 
Lisaks sellele on kavas töötada välja elektroonsed küsimustikud 
järelevalve hõlbustamiseks ja veebipõhised aruandevormid 
kontrollitulemuste avalikustamiseks. Täiendavalt kavatsetakse 
analüüsida mitmeid teemasid, milleks on liikmesriikide poolt 
rakendatud PVT järelduste  ulatus, lähtearuannete sisu, käitaja poolt 
läbiviidav omaseire ja aruandluse kohustus. Projekti alguses otsustati, 
et projekti käigus töötatakse välja käsiraamat, mis annaks ühtsed 
praktilised juhised THD erinevate sätete kohaldamiseks. 
Käsiraamatusse koondatakse IMPELI poolt tehtud töö ja ka kõnealuse 
projekti tulemused. Sellega toetatakse pädevaid liikmesriikide asutusi 
valdkondlikel arendustegevustel ja tutvutakse kohapeal nende 
tegevusega. 
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