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LÜHISELGITUS 

Gaaside ja osakeste inimtekkeline heide tekib peamiselt siis, kui toimub kütuste mittetäielik 

põlemine soojatootmisel, energiatootmisel ja transpordis, tööstuslike keemiliste protsesside ja 

ratastega transpordivahendite hõõrdkulumise puhul. Nende mahukus võib olla hooajaline, 

muu hulgas madalatasemelise heite puhul. 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eesmärk on kehtestada uued riiklikud heite 

piirmäärad tähtsaimate õhusaasteainete liikide jaoks. Kavandatava direktiiviga asendatakse 

kehtiv direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta aastani 

2010 ning kohandada ühtlasi ELi õigust vastavalt 1999. aasta Göteburgi protokollist 

tulenevatele rahvusvahelistele kohustustele. Ettepaneku eesmärk on vähendada võimalikke 

ohte inimeste tervisele, keskkonnale ja kliimale. Ettepanek on Euroopa Liidu atmosfääri 

kaitsepoliitika läbivaatamise tulemus ning osa uuest liidu eeskirjade paketist.  

 

Lisaks ELi õiguse kohandamisele selle protokolli muudetud sätetele nähakse kavandatava 

direktiiviga ette muudatus, st vähendamiskohustuste järkjärguline suurendamine aastatel 

2020–2030 ja hiljem praegu kehtivas direktiivis loetletud nelja liiki gaasiliste saasteainete 

osas (vääveldioksiid, lämmastikoksiidid, muud lenduvad orgaanilised ühendid kui metaan, 

ammoniaak) ning seoses vähemalt 2,5 mikromeetrise diameetriga tahkete osakestega 

(vastavalt muudetud protokollile) ja metaaniheitega. Saasteainete piiramise ambitsioonika 

kava raames nähakse kavandatava direktiiviga ette heite ülemmäärad keskpikaks perioodiks 

kuni aastani 2025.  

 

Liikmesriikide kohustus vähendada heidet on väljendatud protsendimäärana, mis kajastab 

tähtajaks seatud kalendriaasta jooksul atmosfääri eraldunud koguheite vähenemist võrreldes 

alusaasta (st 2005) jooksul eraldunud koguheitega. Direktiiviga kohustatakse liikmesriike 

koostama riiklikke õhusaaste kontrolli programme ja neid järjepidevalt (iga kahe aasta tagant) 

ajakohastama. Programmid peavad sisaldama sellise tegevuse loetelu, mis võimaldab riikidel 

hinnata vähendamise eesmärkide saavutamise rahalist mõju. Lisaks peaksid liikmesriigid 

teostama seiret õhusaasteainete heite üle ning koostama riiklikke heiteinventuure- ja 

prognoose. Liikmesriigid peavad esitama Euroopa Komisjonile nii riiklikud programmid kui 

ka heiteinventuurid.  

 

Kavandatava direktiiviga tehakse samuti üks väike muudatus direktiivis 2003/35/EÜ, milles 

sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide 

koostamisse. Muudatus puudutab viidet sättele, mis käsitleb riiklikke õhusaaste kontrolli 

programme. 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/35/EÜ muutmine osutus vajalikuks muu 

hulgas mulla hapestumise, vete eutrofeerumise ja kliimamuutuse süvenemise tõttu. Seega tuli 

töötada välja uus õigusakt, mis ühendaks kõiki siiani rakendatud sätteid. 

 

Kõige olulisemad on muudatused, mis puudutavad üldsuse kaasamist keskkonnaga seotud 

kavade ja programmide koostamisse käsitlevaid õigusnorme. Nimetatud direktiivi I lisasse on 

seetõttu lisatud viide riiklikele sätetele, millega reguleeritakse õhusaaste kontrolli. 
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Arvamuse koostaja seisukoht 

 

Arvamuse koostaja tunnustab Euroopa Parlamendi ja nõukogu uut direktiivi, kuid tuleb siiski 

märkida, et selle alused töötati välja juba veerand sajandi eest ning ettepanekus ei viidata 

vajadusele kõnealuse heite parema reguleerimise ja seire järele, eelkõige kohalikul tasandil ja 

mõõtmismeetodite parandamise abil.  

 

 

Konkreetsed märkused 

 

1) Ettepanekus ei võeta arvesse kõikide osakeste heidet, sealhulgas kuni 2,5 mikromeetrise 

diameetriga tahkete osakeste heidet ja eriti nanomeetrise diameetriga osakeste heidet, mis 

kujutab endast kõige suuremat ohtu tervisele ja kliimale.  

 

2) Selles ei võeta arvesse klooritud aromaatsete süsivesinike heidet, st dioksiine. 

 

3) Heite hooajalisus on tähtis ja asjakohane probleem, eelkõige kütteperioodil suurenev heide 

ja samuti nn madalatasemeline heide. 

 

4) Heide kandub laiali sõltumata riigipiiridest ning seepärast ei tohi mereriike, aga ka 

lennundus- ja meretranspordisektorit vabastada kohustusest heidet piirata. Riigid ei tohiks 

teha oma heiteinventuuri nn paindlikkusmeetme alusel. 

 

5) Üks ohtlikke inimtekkeliselt atmosfääri paisatud gaase, mis ei ole siiski inimtekkeline 

suurtes kogustes, on vesiniksulfiid (H2S). Teada on nt bakteriaalsed meetodid suure 

väävlisisaldusega toornafta puhastamiseks selle mereveo käigus, mille puhul eraldub õhku 

suures koguses mürgist gaasi (H2S). 

 

6) Formaalsest seisukohast ning eriti viitamise puhul mitmesugustele lisadele komisjoni 

ettepanekutes puudub komisjoni direktiivi eelnõus läbipaistvus. Kõnealusel analüüsitud 

õigusaktil peaks arvamuse koostaja arvates olema omad lisad ning vähemalt peaks see 

osutama täpsemalt sellele, millistele konkreetsetele dokumentidele lisades viidatakse. 

MUUDATUSETTEPANEKUD 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 

ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid: 

 

Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4 a) Liikmesriigid ja liit on võtnud endale 

kohustuse vähendada Minamata 

elavhõbedakonventsiooni rakendamise 

raames elavhõbedaheidet. 

Selgitus 

Käesoleva direktiiviga tuleks aidata kaasa elavhõbedaheite vähendamisele ELis, mida on 

nõutud elavhõbedat käsitlevas ühenduse 2005. aasta strateegias ja Minamata 

elavhõbedakonventsioonis, mille osalised liikmesriigid ja liit on. 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Direktiiviga 2001/81/EÜ kehtestatud 

heite riiklike ülemmäärade kord tuleks 

seetõttu läbi vaadata, et viia see vastavusse 

ELi ja liikmesriikide rahvusvaheliste 

kohustustega. 

(6) Direktiiviga 2001/81/EÜ kehtestatud 

heite riiklike ülemmäärade kord tuleks 

seetõttu läbi vaadata, et tagada selle 

vastavus ELi ja liikmesriikide 

rahvusvaheliste kohustustega. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8 a) Käesoleva direktiiviga tuleks aidata 

kaasa elavhõbedaheite vähendamisele 

liidus, mida on nõutud elavhõbedat 

käsitlevas ühenduse 2005. aasta 

strateegias ja Minamata 

elavhõbedakonventsioonis, mille osalised 

liikmesriigid ja liit on. 

Selgitus 

Käesoleva direktiiviga tuleks aidata kaasa elavhõbedaheite vähendamisele ELis, mida on 

nõutud elavhõbedat käsitlevas ühenduse 2005. aasta strateegias ja Minamata 
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elavhõbedakonventsioonis, mille osalised liikmesriigid ja liit on. 

 

Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Liikmesriigid peaksid täitma heite 

vähendamise kohustusi, mis on käesolevas 

direktiivis sätestatud 2020. ja 2030. 

aastaks. Et tagada märgatavad 

edusammud 2030. aasta kohustuste 

täitmisel, peaksid liikmesriigid, välja 

arvatud juhul, kui sellega kaasneksid 

ebaproportsionaalselt suured kulud, 

saavutama 2025. aastal heite 

vahetasemed, mis kehtestatakse vastavalt 

lineaarsele vähendamiskavale, milles 

võetakse arvesse nende 2020. aastaks 

määratud heitetasemeid ja 2030. aastaks 

seatud vähendamiskohustuste kohaseid 

heitetasemeid. Kui heitekoguseid ei 

suudeta 2025. aastaks selliselt vähendada, 

peaksid liikmesriigid käesoleva direktiivi 

kohastes aruannetes selgitama selle 

põhjuseid. 

(9) Liikmesriigid peaksid täitma heite 

vähendamise kohustusi, mis on käesolevas 

direktiivis sätestatud 2020., 2025. ja 2030. 

aastaks 

Selgitus 

Riiklikud heite vähendamise kohustused peaksid olema siduvad ka 2025. aastaks, et 

„saavutada õhu kvaliteedi selline tase, mis ei tekita olulist kahjulikku mõju ega riske inimeste 

tervisele ega keskkonnale”. 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 9 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (9 a) Riiklike heite ülemmäärade 

kindlaksmääramisel tuleks arvestada 

liikmesriikide varasemaid jõupingutusi. 
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Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(11) Selleks et edendada riiklike heite 

vähendamise kohustuste ja heite 

vahetasemete saavutamist kulutasuval 

viisil, peaks liikmesriikidel olema lubatud 

võtta arvesse rahvusvahelisest 

laevaliiklusest pärit heitkoguste 

vähendamisi, kui heitkoguste hulk selles 

sektoris on väiksem kui see, mis 

saavutataks ELi õigusnormide (sealhulgas 

kütuste väävlisisalduse piirnormid, mis on 

kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 1999/32/EÜ21 

järgimisest tuleneva heitkoguste 

vähendamise abil. Samuti peaks 

liikmesriikidel olema võimalus täita oma 

kohustusi ja saavutada heite vahetasemed 

seoses metaaniga (CH4) ühiselt ja 

kasutada seejuures Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu otsust nr 406/2009/EÜ22. 

Selleks et kontrollida oma riiklike heite 

ülemmäärade, heite vähendamise 

kohustuste ja heite vahetasemete järgimist, 

peaks liikmesriikidel olema võimalus 

kohandada oma riiklikke heiteinventuure, 

võttes arvesse heitkogustega seotud 

teaduslike arusaamade ja meetodite 

täienemist. Komisjonil peaks juhul, kui 

käesolevas direktiivis sätestatud 

tingimused ei ole täidetud, olema võimalik 

esitada vastuväiteid selliste 

paindlikkusmeetmete kasutamisele 

liikmesriigi poolt. 

(11) Selleks et edendada riiklike heite 

vähendamise kohustuste saavutamist 

kulutasuval viisil, peaks liikmesriikidel 

olema lubatud võtta arvesse 

rahvusvahelisest laevaliiklusest pärit 

heitkoguste vähendamisi, kui heitkoguste 

hulk selles sektoris on väiksem kui see, mis 

saavutataks ELi õigusnormide (sealhulgas 

kütuste väävlisisalduse piirnormid, mis on 

kehtestatud Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiiviga 1999/32/EÜ21) 

järgimisest tuleneva heitkoguste 

vähendamise abil. Selleks et kontrollida 

oma riiklike heite ülemmäärade, heite 

vähendamise kohustuste ja heite 

vahetasemete järgimist, peaks 

liikmesriikidel olema võimalus kohandada 

oma riiklikke heiteinventuure, võttes 

arvesse heitkogustega seotud teaduslike 

arusaamade ja meetodite täienemist. 

Komisjonil peaks juhul, kui käesolevas 

direktiivis sätestatud tingimused ei ole 

täidetud, olema võimalik esitada 

vastuväiteid selliste paindlikkusmeetmete 

kasutamisele liikmesriigi poolt. 

__________________ __________________ 

21 Nõukogu direktiiv 1999/32/EÜ, 26. 

aprill 1999, mis käsitleb väävlisisalduse 

vähendamist teatavates vedelkütustes ja 

millega muudetakse direktiivi 93/12/EMÜ 

(EÜT L 121, 11.5.1999, lk 13). 

21 Nõukogu direktiiv 1999/32/EÜ, 26. 

aprill 1999, mis käsitleb väävlisisalduse 

vähendamist teatavates vedelkütustes ja 

millega muudetakse direktiivi 93/12/EMÜ 

(EÜT L 121, 11.5.1999, lk 13). 

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 

nr 406/2009/EÜ, 23. aprill 2009, milles 
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käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

vähendamiseks, et täita ühenduse 

kohustust vähendada kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid aastaks 2020 (ELT L 140, 

5.6.2009, lk 136). 

Selgitus 

On kooskõlas muudatusettepanekuga, millega soovitakse jätta direktiivist välja metaani 

vähendamise kohustused. Ilma kohustusteta ei ole vaja meetodeid, mille abil saavutada 

ühiselt kohustusi. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Liikmesriigid peaksid võtma vastu ja 

viima ellu riikliku õhusaaste kontrolli 

programmi, et täita oma heite vähendamise 

kohustusi ja saavutada heite vahetasemed 

ning aidata tõhusalt kaasa ELi 

õhukvaliteedi eesmärkide saavutamisele. 

Selleks peaksid liikmesriigid võtma 

arvesse vajadust vähendada heitkoguseid 

piirkondades ja linnastutes, kus on 

ülemäärane õhusaasteainete 

kontsentratsioon ja/või mis suurendavad 

märkimisväärset õhusaastet muudes 

piirkondades ja linnastutes, sealhulgas 

naaberriikides. Riiklike õhusaaste kontrolli 

programmidega tuleks sel eesmärgil aidata 

edukalt rakendada Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2008/50/EÜ23 artikli 23 

alusel kehtestatud õhukvaliteedi kavasid. 

(12) Liikmesriigid peaksid võtma vastu ja 

viima ellu riikliku õhusaaste kontrolli 

programmi, et täita oma heite vähendamise 

kohustusi ning aidata tõhusalt kaasa ELi 

õhukvaliteedi eesmärkide saavutamisele. 

Selleks peaksid liikmesriigid võtma 

arvesse vajadust vähendada heitkoguseid 

piirkondades ja linnastutes, kus on 

ülemäärane õhusaasteainete 

kontsentratsioon ja/või mis suurendavad 

märkimisväärset õhusaastet muudes 

piirkondades ja linnastutes, sealhulgas 

naaberriikides. Riiklike õhusaaste kontrolli 

programmidega tuleks sel eesmärgil aidata 

edukalt rakendada Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2008/50/EÜ23 artikli 23 

alusel kehtestatud õhukvaliteedi kavasid. 

__________________ __________________ 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2008/50/EÜ, 21. mai 2008, välisõhu 

kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks 

muutmise kohta (ELT L 152, 11.6.2008, lk 

1). 

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2008/50/EÜ, 21. mai 2008, välisõhu 

kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks 

muutmise kohta (ELT L 152, 11.6.2008, lk 

1). 
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Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 26 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (26 a) Kandidaatriigid ja võimalikud 

kandidaatriigid peaksid nii palju kui 

võimalik viima oma riiklikud õigusaktid 

kooskõlla käesoleva direktiiviga. 

 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 

liikmesriikide territooriumil, nende 

majandusvööndites ja heite kontrolli 

piirkondades aset leidvate, kõikidest 

allikatest pärit ning I lisas osutatud 

saasteainete heidete suhtes. 

Käesolevat direktiivi kohaldatakse 

liikmesriikide territooriumil, nende 

majandusvööndites ja heite kontrolli 

piirkondades aset leidvate, kõikidest 

inimtekkelistest allikatest pärit ning I lisas 

osutatud saasteainete heidete suhtes. 

Selgitus 

Kohaldamisala peab olema täpne ja kooskõlas muude artiklitega, näiteks artikliga 4. 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid piiravad vähemalt oma 

aastaseid vääveldioksiidi (SO2), 

lämmastikoksiidide (NOx), muude 

lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) kui 

metaan, ammoniaagi (NH3), tahkete 

osakeste (PM2,5) ja metaani (CH4) 

inimtekkelisi heitkoguseid vastavalt 

1. Liikmesriigid piiravad oma aastaseid 

vääveldioksiidi (SO2), lämmastikoksiidide 

(NOx), muude lenduvate orgaaniliste 

ühendite (LOÜ) kui metaan, ammoniaagi 

(NH3), tahkete osakeste (PM2,5) ja 

elavhõbeda (Hg) inimtekkelisi 

heitkoguseid. Muude LOÜde kui metaan 
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riiklikele heite vähendamise kohustustele, 

mida kohaldatakse alates 2020. ja 2030. 

aastast ning mis on sätestatud II lisas. 

ja metaani (CH) heitkoguste piiramine 

tuleb uuesti läbi vaadata 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise laiemas kontekstis. 

Selgitus 

II lisa tuleb asjaomaselt muuta. Elavhõbe ja selle ühendid on inimestele, eriti närvisüsteemi 

arengule väga toksilised. Selle sissehingamisel auruna imendub see kiiresti vereringesse. 

Ladestunud elavhõbe võib muunduda mikroorganismide kaudu metüülelavhõbedaks, mis on 

hästi dokumenteeritud neurotoksiin, millel on võime koguneda organismidesse ja kuhjuda 

toiduahelatesse. 

 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 

võtavad liikmesriigid kõik vajalikud 

meetmed, mis ei too kaasa 

ebaproportsionaalselt suuri kulutusi, et 

piirata oma SO2, NOx, muude LOÜde kui 

metaan, NH3, PM2,5 ja CH4 2025. aasta 

inimtekkelisi heitkoguseid. Nende 

heitkoguste tase tehakse kindlaks müüdud 

kütuste alusel lineaarses 

vähendamiskavas, milles võetakse arvesse 

2020. aastaks kehtestatud heitkoguste 

taset ja 2030. aastaks seatud heite 

vähendamise kohustustes määratud 

heitetasemeid. 

välja jäetud 

Kui 2025. aastaks ei suudeta heidet 

vastavalt kindlaksmääratud kavale 

vähendada, selgitavad liikmesriigid selle 

põhjuseid oma aruannetes, mille nad 

komisjonile artikli 9 kohaselt esitavad. 

 

Selgitus 

Artikli 4 lõike 1 muutmise tõttu, st riiklikud heite vähendamise kohustused peaksid olema 

siduvad ka 2025. aastaks. 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigete 1 ja 2 täitmisel ei võeta arvesse 

järgmisi heiteid: 

välja jäetud  

(a) õhusõidukite heited, välja arvatud 

maandumis- ja starditsükli heited; 

 

(b) heited Kanaari saartel, Prantsusmaa 

ülemeredepartemangudes, Madeiral ja 

Assooridel; 

 

(c) heited, mis pärinevad riigisisesest 

mereliiklusest, mis toimub punktis b 

osutatud territooriumidele ja 

territooriumidelt; 

 

(d) rahvusvahelisest mereliiklusest pärit 

heited, ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 

kohaldamist. 

 

Selgitus 

Ei tohi sulgeda silmi kõigi nende heidete eest, mis – nagu CO2 – jäävad atmosfääri pikaks 

ajaks ja mõjutavad kliimamuutust. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3 a. Inimtekkelise heite tase määratakse 

kindlaks, lahutades loodusliku heite 

koguheitest. 

Selgitus 

See puudutab looduslikku heidet, muu hulgas põllumajandusest pärit heidet, nt 

lämmastikoksiide ja tahkeid osakesi. 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Selleks et saavutada artikli 4 lõike 2 

kohaselt 2025. aastaks kehtestatud heite 

vahetasemed ning täita II lisas sätestatud, 

alates 2030. aastast kohaldatavaid 

riiklikke NOx, SO2 ja PM2,5 heite 

vähendamise kohustusi, võivad 

liikmesriigid võtta arvesse rahvusvahelises 

mereliikluses saavutatud NOx, SO2 ja 

PM2,5 heitkoguste vähendamisi muudest 

allikatest pärinevate NOx, SO2 ja PM2,5 

sama aasta heitkoguste asemel, kui nad 

täidavad järgmisi tingimusi: 

välja jäetud 

(a) heite vähendamine saavutatakse 

merepiirkondades, mis kuuluvad 

liikmesriikide territoriaalvetesse, 

majandusvöönditesse või saastekontrolli 

vöönditesse, kui neid on loodud; 

 

(b) liikmesriigid on võtnud vastu 

tulemuslikud järelevalve- ja 

kontrollimeetmed ning neid rakendanud, 

et tagada kõnealuse paindlikkusmeetme 

nõuetekohane toimimine; 

 

(c) liikmesriigid on rakendanud 

meetmeid, et saavutada rahvusvahelisest 

mereliiklusest pärit NOx, SO2 ja PM2,5 

heitkoguste määr, mis on väiksem kui 

heitkoguste tase, mis saavutataks NOx, 

SO2 ja PM2,5 heite suhtes kohaldatavate 

liidu standardite täitmiseks, ja on 

tõendanud, et nende meetmetega on 

saavutatud piisavalt suur heite täiendav 

vähendamine; 

 

(d) liikmesriigid ei ole punkti c kohaselt 

arvutatud NOx, SO2 ja PM2,5 heite 

vähendamisi võtnud arvesse rohkem kui 

20 % ulatuses ning see asendamine ei too 

kaasa 2020. aastaks kehtestatud ja II lisas 

sätestatud riiklike heite vähendamise 
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kohustuste täitmata jätmist. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid võivad II lisas osutatud 

metaaniheite vähendamise kohustusi täita 

ja heite vahetasemed saavutada ühiselt, 

eeldusel et nad täidavad järgmisi 

tingimusi: 

välja jäetud 

(a) nad täidavad kõiki kohaldatavaid 

nõudeid ja tingimusi, mis on kehtestatud 

liidu õigusaktidega, sealhulgas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 

406/2009/EÜ; 

 

(b) nad on võtnud vastu tulemuslikud 

meetmed ja neid rakendanud, et tagada 

ühise rakendamise nõuetekohane 

toimimine. 

 

Selgitus 

Juhul kui selles direktiivis õnnestub metaani topeltreguleerimist vältida, tuleb see lõige välja 

jätta. Metaani on kliimakokkuleppes käsitletud nii jõupingutuste jagamise kui ka 

heitkogustega kauplemise süsteemiga seonduvalt. Metaani kaasamine teatavate 

õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise direktiivi tähendaks topeltreguleerimist, 

mida tuleks aga parema õigusloome ja VKEdega seotud õigusloome kvaliteedi (õigusloome 

kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm) poole püüeldes vältida. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid võivad alates 2030. aastast 

kehtima hakkavatest II lisas sätestatud 

riiklikest heite vähendamise kohustustest 

kõrvale kalduda sel määral, kuivõrd on 

muutunud esialgse eesmärgi arvestuse 
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aluseks olnud tehnilised ja majanduslikud 

tegurid. 

Selgitus 

Tuleks võtta õppust minevikus tehtud vigadest seoses fikseerimata stsenaariumide põhjal 

eesmärkide kehtestamisega. Kui heiteprognoosid, heitetegurid ja majanduslikud või tehnilised 

olud muutuvad märkimisväärselt, peab olema võimalus üksikute kahjulike ainete ja 

liikmesriikide eesmärke korrigeerida. Selle kohta tehakse siin ettepanek ning see ei tohiks 

(koos artikli 5 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekuga nn valupunktidega seotud 

paindlikkusmehhanismi kohta) kahjustada üleeuroopalist eesmärgi saavutamist. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 3 – lõik 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid teatavad komisjonile 

eesmärgi mittetäitmise põhjused ning 

taotlevad arvestusühikute ülekandmist. 

Komisjonile antakse sellega seoses õigus 

võtta artikli 13 alusel vastu delegeeritud 

õigusakte meetodite ja kriteeriumide 

väljatöötamise ning heitkoguste 

arvestusühikute ülekandmise otsustamise 

kohta. 

Selgitus 

Tuleks võtta õppust minevikus tehtud vigadest seoses fikseerimata stsenaariumide põhjal 

eesmärkide kehtestamisega. Kui heiteprognoosid, heitetegurid ja majanduslikud või tehnilised 

olud muutuvad märkimisväärselt, peab olema võimalus üksikute kahjulike ainete ja 

liikmesriikide eesmärke korrigeerida. Selle kohta tehakse siin ettepanek ning see ei tohiks 

(koos artikli 5 lõike 1 kohta esitatud muudatusettepanekuga nn valupunktidega seotud 

paindlikkusmehhanismi kohta) kahjustada üleeuroopalist eesmärgi saavutamist. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui komisjon ei ole esitanud vastuväiteid 

üheksa kuu jooksul alates kuupäevast, mil 

ta sai kätte artikli 7 lõigetes 4, 5 ja 6 

osutatud asjaomase aruande, loeb 

asjaomane liikmesriik paindlikkusmeetme 

kasutamise selle aasta jaoks heaks 

kiidetuks ning kehtivaks. Kui komisjon on 

seisukohal, et paindlikkusmeetme 

kasutamine ei ole kooskõlas 

kohaldatavate nõuete ja kriteeriumidega, 

võtab ta vastu otsuse ja teatab 

liikmesriigile, et ta ei saa 

paindlikkusmeetme kasutamist heaks 

kiita. 

Kui komisjon ei ole esitanud vastuväiteid 

üheksa kuu jooksul alates kuupäevast, mil 

ta sai kätte artikli 7 lõigetes 4, 5 ja 6 

osutatud asjaomase aruande, loeb 

asjaomane liikmesriik paindlikkusmeetme 

kasutamise selle aasta jaoks heaks 

kiidetuks ning kehtivaks. 

Selgitus 

Paindlikkusmeetme kasutamise puhul ilmneb selge probleem – selgete kriteeriumide 

puudumine selle kehtestamiseks. Seepärast on komisjoni ettepanekus säte, mis käsitleb 

komisjoni enda toimimist lõpliku otsuse tegijana. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6 a. Kui liikmesriik on seisukohal, et ta ei 

saa asjaomasel aastal täita II lisas 

sätestatud heite vähendamise kohustusi, 

võib ta täita need kohustused nii, et 

arvutab välja kõnealuse aasta ja sellele 

eelnenud ühe või kahe aasta riiklikud 

keskmised heitkogused, tingimusel et see 

keskmine näitaja ei ole suurem kui tema 

kohustused. 

Selgitus 

Konkreetsel aastal võivad välistingimused, näiteks talvel külm ilm või suvel kuiv ilm, 

mõjutada märkimisväärselt teatavaid heitkoguseid. Need tingimused põhjustavad muutusi 

elektri- ja soojanõudluses ja võimalusi kasutada heitevaba tootmist. Võimalus kasutada 

keskmist näitajat aitab tasakaalustada neid aastaseid kõikumisi. 
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Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid võtavad niivõrd, kui see on 

vajalik, arvesse ka III lisa 1. osas sätestatud 

heite vähendamise meetmeid või 

samaväärse keskkonnamõjuga meetmeid, 

et täita asjakohaseid riiklikke heite 

vähendamise kohustusi. 

Liikmesriigid võivad võtta arvesse ka III 

lisa 1. osas sätestatud heite vähendamise 

meetmeid või samaväärse 

keskkonnamõjuga meetmeid, et täita 

asjakohaseid riiklikke heite vähendamise 

kohustusi. 

Selgitus 

III lisa 1. osas on esitatud meetmed, mille võib lisada riiklikku õhusaaste kontrolli 

programmi. Seda tuleks käsitleda suunisena ja anda liikmesriikidele võimalus valida 

meetmeid, mille abil saavutada vajalik heitkoguste vähendamine. Artikli tekst peab olema 

järjepidev. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Riiklikku õhusaaste kontrolli programmi 

ajakohastatakse iga kahe aasta tagant. 

3. Riiklikku õhusaaste kontrolli programmi 

ajakohastatakse iga nelja aasta tagant. 

Selgitus 

Ettepanekus nõutakse, et programme tuleb ajakohastada iga kahe aasta järel. See 

läbivaatamiste vaheline ajavahemik on liiga lühike ning oleks nii ebatõhus kui ka kulukas nii 

pädevatele asutustele kui ka sidusrühmadele. Peale selle ei peaks programmide 

ajakohastamine olema süsteemne uuendamine, vaid peaks kehtima ainult sellele saasteainele 

või nendele saasteainetele, mille heite vähendamise kohustusi ei pruugita täita. 

 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 
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Artikkel 6 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 

ajakohastatakse riiklikus õhusaaste 

kontrolli programmis sisalduvaid heite 

vähendamise põhimõtteid ja meetmeid 12 

kuu jooksul järgmistel juhtudel: 

4. Ilma et see piiraks lõike 3 kohaldamist, 

ajakohastatakse riiklikus õhusaaste 

kontrolli programmis sisalduvaid heite 

vähendamise põhimõtteid ja meetmeid 24 

kuu jooksul, kui: 

Selgitus 

Arvestades programmi ajakohastamiseks vajalikku aega, peaks juhul, kui direktiivi ei täideta, 

olema programmi ajakohastamiseks aega 2 aastat. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) liikmesriigid otsustavad kasutada 

artiklis 5 sätestatud mis tahes 

paindlikkusmeedet. 

välja jäetud 

Selgitus 

Artikli 5 (paindlikkusmeetmed) välja jätmise tõttu. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid peaksid vastavalt I lisas 

sätestatud nõuetele koostama I lisa tabelis 

B esitatud saasteainete kohta riiklikud 

heiteinventuurid ja ajakohastama neid 

kord aastas. 

Liikmesriigid koostavad vastavalt I lisas 

sätestatud nõuetele I lisa tabelis B esitatud 

saasteainete kohta riiklikud 

heiteinventuurid ja ajakohastavad neid 

kord aastas. 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid, kes kohaldavad artikli 5 

lõike 1 kohast paindlikkusmeedet, lisavad 

asjaomase aasta informatiivsesse 

inventuuriaruandesse järgmise teabe: 

välja jäetud 

(a) NOx, SO2 ja PM2,5 heidete kogused, 

mis oleksid tekkinud heite kontrolli 

piirkonna puudumise korral; 

 

(b) heitkoguste vähendamise määr, mis on 

saavutatud liikmesriigile kuuluvas heite 

kontrolli piirkonnas vastavalt artikli 5 

lõike 1 punktile c; 

 

(c) paindlikkusmeetme kohaldamise 

ulatus; 

 

(d) mis tahes lisaandmed, mida 

liikmesriigid peavad asjakohaseks, et 

võimaldada komisjonil, keda abistab 

Euroopa Keskkonnaamet, täies ulatuses 

hinnata tingimusi, mille alusel 

paindlikkusmeedet on rakendatud. 

 

Selgitus 

Artikli 5 (paindlikkusmeetmed) välja jätmise tõttu. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid, kes otsustavad kasutada 

artikli 5 lõike 2 kohast paindlikkusmeedet, 

peavad esitama eraldi aruande, mis 

võimaldab komisjonil läbi vaadata ja 

hinnata, kas nimetatud sätte tingimused 

on täidetud. 

välja jäetud 
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Selgitus 

Artikli 5 (paindlikkusmeetmed) välja jätmise tõttu. 

 

Muudatusettepanek  27 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad võimaluste piires, 

et õhusaaste kahjulikku mõju 

ökosüsteemidele seiratakse vastavalt V 

lisas sätestatud nõuetele. 

1. Liikmesriigid tagavad, et õhusaaste 

kahjulikku mõju ökosüsteemidele 

seiratakse vastavalt V lisas sätestatud 

nõuetele. 

 

Muudatusettepanek  28 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid esitavad komisjonile oma 

riikliku õhusaaste kontrolli programmi 

[kolme kuu jooksul pärast artiklis 17 

nimetatud kuupäeva, mille sisestab 

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus] ja 

seejärel selle ajakohastatud versiooni iga 

kahe aasta tagant. 

Liikmesriigid esitavad komisjonile oma 

riikliku õhusaaste kontrolli programmi 

[kolme kuu jooksul pärast artiklis 17 

nimetatud kuupäeva, mille sisestab 

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus] ja 

seejärel selle ajakohastatud versiooni iga 

nelja aasta tagant. 

Selgitus 

Arvestades riiklike õhusaaste kontrolli programmide keerulisust, on oluline, et liikmesriikidel 

oleks piisavalt aega ajakohastamiseks. 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid esitavad oma CH4 

riiklike heitkoguste andmed ja prognoosid 

kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 

välja jäetud 
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nõukogu määrusega (EL) nr 525/201331. 

__________________  

31 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrus (EL) nr 525/2013, 21. mai 2013, 

kasvuhoonegaaside heite seire- ja 

aruandlusmehhanismi ning 

kliimamuutusi käsitleva muu olulise 

siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta 

ning otsuse nr 280/2004/EÜ kehtetuks 

tunnistamise kohta (ELT L 165, 

18.6.2013, lk 13). 

 

Selgitus 

Muudatusettepanek on kooskõlas direktiivis ettenähtud metaani vähendamise kohustustega. 

Ilma kohustusteta ei ole vaja teatada metaani heitkoguseid ega metaani heiteprognoose 

teatavate õhusaasteainete riiklikke ülemmäärasid käsitleva direktiivi raames. 

 

Muudatusettepanek  30 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Komisjon esitab nimetatud aruande igal 

juhul 2025. aasta kohta ning lisab ka 

teabe artikli 4 lõikes 2 osutatud heite 

vahetasemete saavutamise kohta ning 

juhul, kui neid ei ole saavutatud, selle 

põhjused. Ta teeb kindlaks, kas on vaja 

võtta edasisi meetmeid, arvestades ka 

rakendamise mõju sektoritele. 

välja jäetud 

Selgitus 

Et muuta 2025. aastaks kehtestatud riiklikud heite vähendamise kohustused siduvaks. 

 

Muudatusettepanek  31 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõige 2 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lõikes 1 osutatud aruanded võivad 

sisaldada käesoleva direktiivi 

keskkonnamõju ja sotsiaal-majandusliku 

mõju hinnangut. 

2. Lõikes 1 osutatud aruanded sisaldavad 

käesoleva direktiivi keskkonnamõju ja 

sotsiaal-majandusliku mõju hinnangut. 

Selgitus 

Oluline on tagada käesoleva direktiivi sotsiaal-majandusliku ja keskkonnamõju põhjalik 

uurimine. 

 

Muudatusettepanek  32 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 12 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Selleks et panna heitkoguste 

vähendamisele tugevam alus, jätkavad liit 

ja vastavalt vajadusele liikmesriigid 

kahepoolset ja mitmepoolset koostööd 

kolmandate riikidega ning kooskõlastamist 

asjaomaste rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, nagu ÜRO 

Keskkonnaprogramm (UNEP), Ühinenud 

Rahvaste Organisatsiooni Euroopa 

Majanduskomisjon (UNECE), 

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) 

ja Rahvusvaheline Tsiviillennunduse 

Organisatsioon (ICAO), sealhulgas 

tehnilise ja teadusliku uurimis- ja 

arendustegevus alase teabevahetuse kaudu. 

Selleks et panna heitkoguste 

vähendamisele tugevam alus, jätkavad liit 

ja vastavalt vajadusele liikmesriigid 

kahepoolset ja mitmepoolset koostööd 

kolmandate riikidega ning kooskõlastamist 

asjaomaste rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, nagu ÜRO 

Keskkonnaprogramm (UNEP), Ühinenud 

Rahvaste Organisatsiooni Euroopa 

Majanduskomisjon (UNECE), 

Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) 

ja Rahvusvaheline Tsiviillennunduse 

Organisatsioon (ICAO), sealhulgas 

tehnilise ja teadusliku uurimis- ja 

arendustegevus alase teabevahetuse kaudu. 

Liikmesriigid viivad läbi piiriüleseid 

konsultatsioone ühiste ohtude teemal, 

mida kujutavad endast nende riikide 

naabruses asuvatest tööstuspiirkondadest 

pärit heited ning asjaomased liikmesriigid 

töötavad välja ühised kavad heite 

kaotamiseks või vähendamiseks. 

Selgitus 

Liikmesriigid peaksid naaberriikidega konsulteerima eriti sel juhul, kui neil on üksteisega 
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piirnevad tööstuspiirkonnad, ja töötama välja ühised plaanid heite vähendamiseks ja 

kaotamiseks. 

Muudatusettepanek  33 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Artikli 6 lõikes 7, artikli 7 lõikes 9 ja 

artikli 8 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

määramata ajaks alates käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäevast. 

2. Artikli 5 lõikes 3, artikli 6 lõikes 7, 

artikli 7 lõikes 9 ja artikli 8 lõikes 3 

osutatud õigus võtta vastu delegeeritud 

õigusakte antakse komisjonile määramata 

ajaks alates käesoleva direktiivi jõustumise 

kuupäevast. 

Selgitus 

Tehniline täiendus artikli 5 lõigete 1 ja 3 muudatusettepanekute rakendamise kohta seoses 

mõlema neis kavandatud täiendava paindlikkusmehhanismiga. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 17 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 

direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt [18 kuud pärast 

selle jõustumist – kuupäeva sisestab 

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus]. 

Liikmesriigid jõustavad käesoleva 

direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja 

haldusnormid hiljemalt [24 kuud pärast 

selle jõustumist – kuupäeva sisestab 

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus]. 

Selgitus 

Oluline on tagada, et liikmesriikidel oleks piisavalt aega võtta direktiiv üle riiklikesse 

õigussüsteemidesse. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 18 – lõige 1 – lõik 2 – punkt a 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) artikkel 1 ja I lisa kuni 31. detsembrini 

2019; 

välja jäetud 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – A jagu – rida 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Riigi koguheide allikakategooriate kaupa välja jäetud 

- CH4  

Kord aastas, alates 2005. aastast kuni 

aruandeaastani miinus 2 (X–2) 

 

15/02****  

Selgitus 

Ettepanek lisada direktiivi metaaniga seonduv alates 2030. aastast ei oleks enam kooskõlas 

kehtivate rahvusvaheliste kliimaalaste õigusaktidega ning põhjustaks tööstussektorile ja 

liikmesriikidele õigusliku lisakoormuse, kuid ei oleks samavõrd kasulik keskkonnale. 

 

Muudatusettepanek  37 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – C jagu – rida 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Prognoositud heitkogused 

koondallikakategooriate kaupa 

välja jäetud 

- CH4  

15/03  

Selgitus 

Ettepanek lisada direktiivi metaaniga seonduv alates 2030. aastast ei oleks enam kooskõlas 

kehtivate rahvusvaheliste kliimaalaste õigusaktidega ning põhjustaks tööstussektorile ja 

liikmesriikidele õigusliku lisakoormuse, kuid ei oleks samavõrd kasulik keskkonnale. 
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Muudatusettepanek  38 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

II lisa – tabel (a) 

 

Komisjoni ettepanek 

Tabel (a): vääveldioksiidi (SO2), lämmastikoksiidide (NOx) ja muude lenduvate orgaaniliste 

ühendite (LOÜd) kui metaan heite vähendamise kohustused. Müüdud kütus, võrdlusaasta 

2005.  

Liikmesriik SO2 vähendamine võrreldes 

2005. aastaga 
NOx vähendamine võrreldes 

2005. aastaga 
Muude LOÜde kui metaan 

vähendamine võrreldes 2005. 

aastaga 

Mis 

tahes 

aastal 

ajavahe

mikul 

2020–

2029  

 Mis 

tahes 

aastal 

alates 

2030. 

aastast 

Mis 

tahes 

aastal 

ajavahe

mikul 

2020–

2029 

 Mis 

tahes 

aastal 

alates 

2030. 

aastast 

Mis 

tahes 

aastal 

ajavahe

mikul 

2020–

2029  

 Mis 

tahes 

aastal 

alates 

2030. 

aastast 

Belgia 43%  68% 41%  63% 21%  44% 

Bulgaaria 78%  94% 41%  65% 21%  62% 

Tšehhi 

Vabariik 
45%  

72% 
35%  

66% 
18%  

57% 

Taani 35%  58% 56%  69% 35%  59% 

Saksamaa 21%  53% 39%  69% 13%  43% 

Eesti 32%  71% 18%  61% 10%  37% 

Kreeka 74%  92% 31%  72% 54%  67% 

Hispaania 67%  89% 41%  75% 22%  48% 

Prantsusmaa 55%  78% 50%  70% 43%  50% 

Horvaatia 55%  87% 31%  66% 34%  48% 

Iirimaa 65%  83% 49%  75% 25%  32% 

Itaalia 35%  75% 40%  69% 35%  54% 

Küpros 83%  95% 44%  70% 45%  54% 

Läti 8%  46% 32%  44% 27%  49% 

Leedu 55%  72% 48%  55% 32%  57% 

Luksemburg 34%  44% 43%  79% 29%  58% 

Ungari 46%  88% 34%  69% 30%  59% 

Malta 77%  98% 42%  89% 23%  31% 

Madalmaad 28%  59% 45%  68% 8%  34% 



 

AD\1060576ET.doc 25/32 PE541.321v03-00 

 ET 

Austria 26%  50% 37%  72% 21%  48% 

Poola 59%  78% 30%  55% 25%  56% 

Portugal 63%  77% 36%  71% 18%  46% 

Rumeenia 77%  93% 45%  67% 25%  64% 

Sloveenia 63%  89% 39%  71% 23%  63% 

Slovakkia 57%  79% 36%  59% 18%  40% 

Soome 30%  30% 35%  51% 35%  46% 

Rootsi 22%  22% 36%  65% 25%  38% 

Ühendkunin

griik 
59%  

84% 
55%  

73% 
32%  

49% 

EL 28 59%  81% 42%  69% 28%  50% 

Muudatusettepanek 

Tabel (a): vääveldioksiidi (SO2), lämmastikoksiidide (NOx) ja muude lenduvate orgaaniliste ühendite 

(LOÜd) kui metaan heite vähendamise kohustused. Müüdud kütus, võrdlusaasta 2005.  

Liikmesriik SO2 vähendamine võrreldes 

2005. aastaga  
NOx vähendamine võrreldes 

2005. aastaga  
Muude LOÜde kui metaan 

vähendamine võrreldes 

2005. aastaga  

Mis 

tahes 

aastal 

ajava

hemi

kul 

2020

–

2024 

Mis 

tahes 

aastal 

ajava

hemik

ul 

2025–

2029 

Mis 

tahes 

aastal 

alates 

2030. 

aastast 

Mis 

tahes 

aastal 

ajavahe

mikul 

2020–

2024 

Mis 

tahes 

aastal 

ajava

hemik

ul 

2025–

2029 

Mis 

tahes 

aastal 

alates 

2030. 

aastast 

Mis 

tahes 

aastal 

ajavahe

mikul 

2020–

2024  

Mis 

tahes 

aastal 

ajavah

emiku

l 

2025–

2029 

Mis 

tahes 

aastal 

alates 

2030. 

aastast 

Belgia 43% 
67% 

68% 41% 58% 63% 21% 44% 44% 

Bulgaaria 78% 
91% 

94% 41% 62% 65% 21% 61% 62% 

Tšehhi 

Vabariik 45% 
68% 

72% 

35% 
61% 66% 

18% 55% 

57% 

Taani 35% 
56% 

58% 56% 65% 69% 35% 59% 59% 

Saksamaa 21% 
46% 

53% 39% 63% 69% 13% 42% 43% 

Eesti 32% 
70% 

71% 18% 55% 61% 10% 31% 37% 

Kreeka 74% 
90% 

92% 31% 68% 72% 54% 68% 67% 

Hispaania 67% 
89% 

89% 41% 72% 75% 22% 48% 48% 

Prantsusmaa 55% 
77% 

78% 50% 66% 70% 43% 49% 50% 

Horvaatia 55% 
86% 

87% 31% 64% 66% 34% 52% 48% 

Iirimaa 65% 
81% 

83% 49% 64% 75% 25% 33% 32% 

Itaalia 35% 
76% 

75% 40% 66% 69% 35% 54% 54% 
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Küpros 83% 
97% 

95% 44% 68% 70% 45% 53% 54% 

Läti 8% 
47% 

46% 32% 39% 44% 27% 57% 49% 

Leedu 55% 
74% 

72% 48% 54% 55% 32% 59% 57% 

Luksemburg 34% 
44% 

44% 43% 73% 79% 29% 58% 58% 

Ungari 46% 
86% 

88% 34% 66% 69% 30% 57% 59% 

Malta 77% 
98% 

98% 42% 86% 89% 23% 32% 31% 

Madalmaad 28% 
57% 

59% 45% 65% 68% 8% 34% 34% 

Austria 26% 
52% 

50% 37% 69% 72% 21% 47% 48% 

Poola 59% 
74% 

78% 30% 50% 55% 25% 53% 56% 

Portugal 63% 
79% 

77% 36% 72% 71% 18% 48% 46% 

Rumeenia 77% 
92% 

93% 45% 64% 67% 25% 63% 64% 

Sloveenia 63% 
88% 

89% 39% 66% 71% 23% 62% 63% 

Slovakkia 57% 
78% 

79% 36% 55% 59% 18% 41% 40% 

Soome 30% 
30% 

30% 35% 45% 51% 35% 45% 46% 

Rootsi 22% 
22% 

22% 36% 62% 65% 25% 35% 38% 

Ühendkunin

griik 59% 
82% 

84% 

55% 
70% 73% 

32% 50% 

49% 

EU 28 59% 
79% 

81% 42% 64% 69% 28% 50% 50% 

Selgitus 

Arvud (heite määrad) on võetud komisjoni mõjuhinnangust alusstsenaariumi ja tehniliselt 

teostatava maksimaalse vähendamise vahelise lõhe ületamise korral 75% ulatuses, mis on nii 

komisjoni kui ka Euroopa Parlamendi mõjuhinnangu kohaselt kõige kulutasuvam.  

 

Muudatusettepanek  39 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

II lisa – tabel (b) 

 

 

Komisjoni ettepanek 

Tabel (b): ammoniaagi (NH3), tahkete peenosakeste (PM2,5) ja metaani (CH4) heite 

vähendamise kohustused. Müüdud kütus, võrdlusaasta 2005. 

 

Liikmesriik 

NH3 vähendamine 

võrreldes 2005. aastaga  

PM2,5 vähendamine võrreldes 

2005. aastaga  

CH4 vähendamine 

võrreldes 2005. aastaga 

 

Mis 

tahes 

aastal 

  

Mis 

tahes 

aastal 

Mis 

tahes 

aastal 

ajavahe

 

 

Mis 

tahes 

aastal 

alates 

 

 

Mis tahes 

aastal 

alates 

2030. 
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ajavahe

mikul 

2020–

2029  

alates 

2030. 

aastast 

mikul 

2020–

2029 

2030. 

aastast 

aastast 

Belgia 2%  16% 20%  47%  26% 

Bulgaaria 3%  10% 20%  64%  53% 

Tšehhi 

Vabariik 
7%  

35% 
17%  

51%  31% 

Taani 24%  37% 33%  64%  24% 

Saksamaa 5%  39% 26%  43%  39% 

Eesti 1%  8% 15%  52%  23% 

Kreeka 7%  26% 35%  72%  40% 

Hispaania 3%  29% 15%  61%  34% 

Prantsusmaa 4%  29% 27%  48%  25% 

Horvaatia 1%  24% 18%  66%  31% 

Iirimaa 1%  7% 18%  35%  7% 

Itaalia 5%  26% 10%  45%  40% 

Küpros 10%  18% 46%  72%  18% 

Läti 1%  1% 16%  45%  37% 

Leedu 10%  10% 20%  54%  42% 

Luksemburg 1%  24% 15%  48%  27% 

Ungari 10%  34% 13%  63%  55% 

Malta 4%  24% 25%  80%  32% 

Madalmaad 13%  25% 37%  38%  33% 

Austria 1%  19% 20%  55%  20% 

Poola 1%  26% 16%  40%  34% 

Portugal 7%  16% 15%  70%  29% 

Rumeenia 13%  24% 28%  65%  26% 

Sloveenia 1%  24% 25%  70%  28% 

Slovakkia 15%  37% 36%  64%  41% 

Soome 20%  20% 30%  39%  15% 

Rootsi 15%  17% 19%  30%  18% 

Ühendkuning

riik 
8%  

21% 
30%  

47%  41% 

EL 28 6%  27% 22%  51%  33% 
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Muudatusettepanek 

Tabel (b): ammoniaagi (NH3), tahkete peenosakeste (PM2,5) ja elavhõbeda (Hg) heite 

vähendamise kohustused. Müüdud kütus, võrdlusaasta 2005. 

Liikmesriik NH3 vähendamine 

võrreldes 2005. aastaga  

PM2,5 vähendamine võrreldes 

2005. aastaga  

Hg vähendamine 

võrreldes 2005. aastaga  

Mis 

tahes 

aastal 

ajavahe

mikul 

2020–

2024 

Mis 

tahes 

aastal 

ajava

hemik

ul 

2025–

2029 

Mis 

tahes 

aastal 

alates 

2030. 

aastast 

Mis 

tahes 

aastal 

ajavahe

mikul 

2020–

2024 

Mis 

tahes 

aastal 

ajavahe

mikul 

2025–

2029 

Mis 

tahes 

aastal 

alates 

2030. 

aastast 

Mis tahes 

aastal 

ajavahemik

ul 2020–

2029 

Mis tahes 

aastal 

alates 

2030. 

aastast 

Belgia 2% 16% 16% 20% 46% 47%   

Bulgaaria 3% 11% 10% 20% 60% 64%   

Tšehhi 

Vabariik 7% 35% 

35% 

17% 47% 

51%   

Taani 24% 40% 37% 33% 62% 64%   

Saksamaa 5% 46% 39% 26% 41% 43%   

Eesti 1% 23% 8% 15% 48% 52%   

Kreeka 7% 28% 26% 35% 71% 72%   

Hispaania 3% 30% 29% 15% 61% 61%   

Prantsusmaa 4% 31% 29% 27% 43% 48%   

Horvaatia 1% 31% 24% 18% 65% 66%   

Iirimaa 1% 14% 7% 18% 32% 35%   

Itaalia 5% 29% 26% 10% 42% 45%   

Küpros 10% 23% 18% 46% 73% 72%   

Läti 1% 1% 1% 16% 52% 45%   

Leedu 10% 10% 10% 20% 55% 54%   

Luksemburg 1% 25% 24% 15% 47% 48%   

Ungari 10% 38% 34% 13% 61% 63%   

Malta 4% 26% 24% 25% 79% 80%   

Madalmaad 13% 24% 25% 37% 38% 38%   

Austria 1% 20% 19% 20% 54% 55%   

Poola 1% 29% 26% 16% 31% 40%   

Portugal 7% 22% 16% 15% 69% 70%   

Rumeenia 13% 29% 24% 28% 61% 65%   
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Sloveenia 1% 26% 24% 25% 73% 70%   

Slovakkia 15% 41% 37% 36% 62% 64%   

Soome 20% 20% 20% 30% 37% 39%   

Rootsi 15% 20% 17% 19% 33% 30%   

Ühendkuning

riik 8% 22% 

21% 

30% 47% 

47%   

EU 28 6% 30% 27% 22% 48% 51%   

Selgitus 

Arvud (heite määrad) on võetud komisjoni mõjuhinnangust alusstsenaariumi ja tehniliselt 

teostatava maksimaalse vähendamise vahelise lõhe ületamise korral 75% ulatuses, mis on nii 

komisjoni kui ka Euroopa Parlamendi mõjuhinnangu kohaselt kõige kulutasuvam. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 1. osa – pealkiri 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

MEETMED, MIDA VÕIB LISADA 

RIIKLIKKU ÕHUSAASTE KONTROLLI 

PROGRAMMI 

MEETMED, MIS LISATAKSE 

RIIKLIKKU ÕHUSAASTE KONTROLLI 

PROGRAMMI 

Selgitus 

Kui põllumajandussektor ei aitaks kaasa heite vähendamisele, peaksid muud 

majandussektorid, sealhulgas tööstus- ja energeetikasektor rakendama kulukamaid meetmeid, 

et saavutada neidsamu keskkonnaalaseid eesmärke. 

 

Muudatusettepanek  41 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 1. osa – A jagu – punkt 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid kehtestavad 

ammoniaagiheite vähendamiseks hea 

põllumajandustava riikliku soovitusliku 

juhendi, mis põhineb ÜRO Euroopa 

Liikmesriigid kehtestavad 

ammoniaagiheite vähendamiseks hea 

põllumajandustava riikliku soovitusliku 

juhendi, mis põhineb ÜRO Euroopa 
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Majanduskomisjoni 2001. aasta heade 

põllumajandustavade raamjuhendil 

ammoniaagi heite vähendamiseks3 ja 

hõlmab vähemalt järgmist:  

Majanduskomisjoni 2001. aasta heade 

põllumajandustavade raamjuhendil 

ammoniaagi heite vähendamiseks3. Riiklik 

soovituslik juhend võib hõlmata järgmist:  

 

__________________ __________________ 

3 Otsus ECE/EB.AIR/75, lõige 28a.  3 Otsus ECE/EB.AIR/75, lõige 28a.  

Selgitus 

Tähtis on, et liikmesriigid ise valiksid kõige kulutõhusamad meetmed. Käesoleva 

muudatusettepaneku eesmärk on suurendada paindlikkust. 

 

Muudatusettepanek  42 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 1. osa – A jagu – punkt 3 – sissejuhatav osa 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid vähendavad 

anorgaanilistest väetistest pärineva 

ammoniaagi heitkoguseid, kasutades 

järgmisi meetodeid: 

3. Liikmesriigid vähendavad II lisas 

esitatud riiklikke kohustusi järgides 

vajalikul määral anorgaanilistest väetistest 

pärineva ammoniaagi heitkoguseid, 

kasutades järgmisi meetodeid: 

Selgitus 

Tähtis on, et liikmesriigid ise valiksid kõige kulutõhusamad meetmed. Käesoleva 

muudatusettepaneku eesmärk on suurendada paindlikkust. 

 

Muudatusettepanek  43 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

V lisa – punkt 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 

seirealade võrgustik hõlmab magevee, 

looduslikke ja poollooduslikke ning metsa 

ökosüsteeme. 

1. Liikmesriigid tagavad, et nende 

seirealade võrgustik hõlmab magevee, 

looduslikke ja poollooduslikke 

ökosüsteeme. 
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Selgitus 

Looduslikud ja poollooduslikud ökosüsteemid hõlmavad ka metsa ökosüsteeme. 
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