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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 1083/2013, mille on esitanud Saksamaa kodanik Wolfdietrich 
Burde komisjoni puuduliku seire kohta Saksamaal Freiburgis toimunud 
keskkonnaõiguse rikkumiste üle

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja teatab, et ta ei ole saanud vastust kummalegi kaebusele, mille ta esitas 
2013. aasta märtsis ja aprillis interneti teel komisjonile seoses liidu õhukvaliteeti käsitlevate 
õigusaktide rikkumisega ja Saksa ametiasutuste võimetusega lämmastikoksiidi heidet 
2015. aastaks nõuetekohaselt vähendada. Ametiasutused on vastavat tähtaega juba 
pikendanud ja seejärel selle tühistanud, kuigi Freiburgi linn suudaks nõude ettenähtud 
tähtajaks täita.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 26. veebruaril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 17. juulil 2015

Komisjon on esitanud süsteemi EU Pilot kaudu Saksamaale teabenõude, mis käsitleb 
direktiivis 2008/50/EÜ (välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta)1 
sätestatud välisõhu kvaliteedi piirtasemete rikkumist NO2 sisalduse osas mitmes õhukvaliteedi 
piirkonnas 2014. aasta septembris.

Juunis 2015 saatis komisjon Saksamaale ametliku märgukirja selle kohta, et riik ei ole mitu 
aastat järjest täitnud välisõhu kvaliteedi piirtaseme nõuet NO2 sisalduse osas mitmes 
õhukvaliteedi piirkonnas, kaasa arvatud Ballungsraum Freiburg, mida käsitletakse käesolevas 
petitsioonis. Ametlikus märgukirjas väljendab komisjon ühtlasi seisukohta, et Saksamaa ei ole 

1 ELT L 152, 11.6.2008, lk 1–44.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
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võtnud kõnealustes piirkondades asjakohaseid meetmeid, et nõuete mittetäitmise periood 
jääks võimalikult lühikeseks, nagu nõutakse direktiivis 2008/50/EÜ. 

Järeldus

Komisjon tegeleb petitsiooni esitaja tõstatatud küsimusega eespool nimetatud 
rikkumismenetluse kaudu.

4. Euroopa Komisjoni vastus (REV), mis saadi 28. oktoobril 2016

Õhusaaste on endiselt üks suurimaid keskkonnaga seotud terviseprobleeme ELis, põhjustades 
igal aastal üle 400 000 enneaegse surma. Ainuüksi Saksamaal sureb õhusaastega 
kokkupuutumise tõttu igal aastal enneaegselt üle 60 000 inimese.

Direktiivis 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta 
sätestatakse piirtasemed saasteainete kontsentratsioonile õhus, et vältida, ära hoida või 
vähendada kahjulikku mõju inimeste tervisele ja/või kogu keskkonnale. Nimetatud 
direktiiviga nähakse ette tulemuste saavutamise kohustus, mitte kindlate vahendite kasutamise 
kohustus; tulemuse saavutamiseks kasutatavate vahendite valik toimub liikmesriikide 
äranägemisel. See tähendab, et nimetatud direktiiviga ei anta Euroopa Komisjonile õigust 
keelata teatavaid linna poolt võetud meetmeid.

Mis puudutab NO2 kontsentratsiooni õhus, siis sätestatakse direktiivis 2008/50/EÜ, et aasta 
piirtaseme nõude kohaselt ei tohi ületada keskmist kontsentratsiooni 40 µg/m³. Freiburgis on 
keskmine kontsentratsioon alates 2010. aastast (aasta, milleks tuli piirtase saavutada) aasta 
piirtaset ületanud. Vastavalt Saksamaa poolt komisjonile esitatud iga-aastastele õhukvaliteedi 
aruannetele on NO2 kontsentratsiooni maksimaalne aastane keskväärtus Ballungsraum 
Freiburgis perioodil 2010–2015 vähenenud 70μg/m³-lt 56μg/m³-ni. Vaatamata langustrendile 
ületas Freiburg 2015. aastal NO2 aasta piirtaset endiselt 40 %.

2014. aasta septembris esitas komisjon süsteemi EU Pilot kaudu Saksamaale teabenõude, mis 
käsitleb direktiivis 2008/50/EÜ (välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise 
kohta)1 sätestatud välisõhu kvaliteedi piirtasemete rikkumist NO2 sisalduse osas mitmes 
õhukvaliteedi piirkonnas.

Juunis 2015 saatis komisjon Saksamaale ametliku märgukirja selle kohta, et riik ei ole mitu 
aastat järjest täitnud välisõhu kvaliteedi piirtaseme nõuet NO2 sisalduse osas mitmes 
õhukvaliteedi piirkonnas, kaasa arvatud Ballungsraum Freiburg, mida käsitletakse käesolevas 
petitsioonis. Ametlikus märgukirjas väljendab komisjon ühtlasi seisukohta, et Saksamaa ei ole 
võtnud kõnealustes piirkondades asjakohaseid meetmeid, et nõuete mittetäitmise periood 
jääks võimalikult lühikeseks, nagu nõutakse direktiivis.

Freiburg on teatanud oma 2012. aasta õhukvaliteedi kava uuendamisest („Fortschreibung“) 
2015. aastaks, kuid seda ei ole veel avaldatud.2

1 ELT L 152, 11.6.2008, lk 1–44.
2 https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx .

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32008L0050
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/Ref541/Luftreinhaltung/Seiten/Dokumente-Freiburg.aspx


CM\1184047ET.docx 3/4 PE565.069v05-00

ET

Järeldus

ELi õigusaktide korrektse rakendamise eest vastutavad eelkõige riikide pädevad asutused. 
Lisaks on ELi õigusaktide rakendamise eest vastutavatel riigi haldusorganitel paremad 
vahendid konkreetsete rikkumistega tegelemiseks, kui kaebused osutuvad põhjendatuks.

Piirtasemete pideva rikkumise tõttu on komisjon direktiivi 2008/50/EÜ artiklite 13 ja 23 
rikkumise eest seoses NO2 (ja PM10) piirtasemetega juba algatanud Saksamaa suhtes 
rikkumismenetluse. 

5. Euroopa Komisjoni vastus (REV II), mis saadi 31. märtsil 2017

Saksamaa poolt komisjonile esitatud viimase iga-aastase õhukvaliteedi aruande kohaselt 
ületas Freiburg 2015. aastal jätkuvalt direktiivis 2008/50/EÜ kehtestatud NO2 
kontsentratsiooni aasta keskmist piirtaset 40 μg/m³ 16 μg/m³ võrra ehk 40%.

Kuna NO2 piirtaseme ületamist esineb ikka veel paljudes Saksamaa linnades, on komisjon 
teinud oma vastavasisulises Saksamaa vastu suunatud rikkumismenetluses täiendavaid 
samme. 2017. aasta veebruaris täiendas komisjon oma 2014. aasta septembris saadetud EU 
Pilot päringut ja 2015. juunis saadetud märgukirja põhjendatud arvamusega. Freiburg asub 
ühes 28 piirkonnast, mille suhtes kehtib kõnealune põhjendatud arvamus. Põhjendatud 
arvamus on rikkumismenetluse viimane etapp enne asja võimalikku üleandmist Euroopa 
Kohtule, kui õhukvaliteedi olukord ei parane piisavalt.

Tuleb märkida, et kuigi komisjoni arvates on ELi eeskirjades sätestatud kohustuste täitmiseks 
ja rahvatervise kaitsmiseks vaja teha tunduvalt rohkem jõupingutusi kohalikul, piirkondlikul 
ja riiklikul tasandil, võivad liikmesriigi asutused omal äranägemisel valida NO2 piirtaseme 
ületamise probleemi lahendamiseks asjakohased meetmed.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm

Järeldus

Komisjoni poolt Saksamaa vastu algatatud rikkumismenetlus seoses NO2 piirtaseme 
ületamisega jätkub, sest paljudes Saksamaa linnades, sealhulgas Freiburgis ületati 2015. aastal 
ikka veel direktiivis 2008/50/EÜ kehtestatud aasta keskmist NO2 kontsentratsiooni piirtaset.

6. Euroopa Komisjoni vastus (REV III), mis saadi 29. novembril 2017

Saksamaa poolt komisjonile esitatud viimase iga-aastase õhukvaliteedi aruande kohaselt on 
NO2 kontsentratsiooni maksimaalne aastane mõõdetud keskväärtus Freiburgis langenud 56 
μg/m³-lt 2015. aastal 41,3 μg/m³-ni 2016. aastal.

Selle ootamatu järsu languse põhjus on asjaolu, et seirejaam, mis varem mõõtis Freiburgis 
Schwarzwaldstrasse tänaval kõige kõrgemat NO2 kontsentratsiooni, ei täitnud 2016. aastal 
andmete kvaliteedinõudeid. Jaama tehtud mõõtmised vastasid nõuetele ainult 60% aastast, 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-238_en.htm
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mitte 85% aastast. 2016. aastal teatas seirejaam, et NO2 kontsentratsiooni aastane keskväärtus 
oli 50 µg/m3. Kuna andmed ei vastanud nõuetele, ei võetud seda väärtust kõnealuse 
õhukvaliteedi piirkonna ametlikus hinnangus arvesse.

Järeldus

Saksamaa ametiasutuste poolt esitatud 2016. aasta õhukvaliteedi aruande kohaselt on Freiburg 
jõudnud lähedale õhukvaliteedi normide saavutamisele NO2 osas. Samas võib arvata, et 
varem kõige kõrgemaid kontsentratsioone mõõtnud seirejaama eksimust arvestades võib 
2017. aasta õhukvaliteedi aruandes jälle näha selles õhukvaliteedi piirkonnas suuremat NO2 
kontsentratsiooni.

7. Euroopa Komisjoni vastus (REV IV), mis saadi 21. mail 2019

Komisjon märkis juba oma kolmandas vastuses nimetatud petitsioonile, et pärast 
lämmastikdioksiidi (NO2) aasta keskmise kontsentratsiooni vähenemist 56 µg/m3-lt 2015. 
aastal 41,3 µg/m3-ni 2016. aastal see näitaja 2017. aastal tõenäoliselt mõnevõrra suureneb. 
Põhjus on selles, et väidetav vähenemine 2016. aastal tulenes Schwarzwaldstraße tänava 
seirejaamast, mis mõõtis kõige suuremaid väärtuseid, kuid ei vastanud direktiivi 2008/50/EÜ1 
I lisas sätestatud andmete kvaliteedieesmärkidele. Seetõttu ei võetud 2016. aastal selle jaama 
poolt teatatud mõõtmisi (täpsemalt 50 µg/m3) arvesse. 

Seda asjaolu silmas pidades ei ole üllatav, et 2017. aastal oli see näitaja, nagu petitsiooni 
esitaja märkis, 49 µg/m3 ja seega ikka veel selgelt üle direktiiviga 2008/50/EÜ kehtestatud 
piirtaseme. 

Komisjon on teadlik sellistest piirtaseme ületamistest Freiburgis ja paljudes teistes Saksamaa 
linnades. Komisjon mõistab petitsiooni esitaja muret, et vähemalt mõnes õhukvaliteedi kavas 
ei ole ette nähtud piisavaid meetmeid, et aasta keskmist kontsentratsiooni õigeaegselt edukalt 
vähendada. 

Seetõttu otsustas komisjon anda asja Euroopa Liidu Kohtusse. 

Järeldus

Paljudes Saksamaa linnades, sealhulgas Freiburgis, ületatakse jätkuvalt direktiivis 
2008/50/EÜ kehtestatud aasta keskmist NO2 kontsentratsiooni piirtaset.

Seetõttu andis komisjon 2018. aasta oktoobris asja Euroopa Liidu Kohtusse.

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu 
puhtamaks muutmise kohta, ELT L 152, 11.6.2008, lk 1–44.


