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P8_TA(2015)0381 

Teatavate õhusaasteainete heitkogused ***I 

Euroopa Parlamendi 28. oktoobril 2015. aastal vastuvõetud muudatusettepanekud 

ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate 

õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise ning direktiivi 2003/35/EÜ muutmise 

kohta (COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD))1 

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine) 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Seitsmendas keskkonnaalases 

tegevusprogrammis18 on kinnitatud ELi 

õhukvaliteedipoliitika pikaajalist eesmärki, 

st saavutada selline õhu kvaliteet, mis ei 

põhjustaks olulist negatiivset mõju ega 

riske inimeste tervisele ja keskkonnale. 

Selleks on nõutud täielikku vastavust 

kehtivatele õhukvaliteeti käsitlevatele ELi 

õigusaktidele, 2020. aasta järgseid 

strateegilisi eesmärke ja meetmeid, 

suuremaid jõupingutusi valdkondades, kus 

elanikkond ja ökosüsteemid puutuvad 

kokku suure hulga õhusaasteainetega, ja 

suuremat sünergiat õhukvaliteeti 

käsitlevate õigusaktide ning eelkõige ELi 

kliimamuutuste ja bioloogilise 

mitmekesisuse alaste eesmärkide vahel. 

(2) Seitsmendas keskkonnaalases 

tegevusprogrammis18 on kinnitatud ELi 

õhukvaliteedipoliitika pikaajalist eesmärki, 

st saavutada selline õhu kvaliteet, mis ei 

põhjustaks olulist negatiivset mõju ega 

riske inimeste tervisele ja keskkonnale. 

Selleks on nõutud täielikku vastavust 

kehtivatele õhukvaliteeti käsitlevatele ELi 

õigusaktidele, 2020. aasta järgseid 

strateegilisi eesmärke ja meetmeid, 

suuremaid jõupingutusi valdkondades, kus 

elanikkond ja ökosüsteemid puutuvad 

kokku suure hulga õhusaasteainetega, ja 

suuremat sünergiat õhukvaliteeti 

käsitlevate õigusaktide ning eelkõige ELi 

kliimamuutuste ja bioloogilise 

mitmekesisuse alaste eesmärkide vahel. 

Ühine põllumajanduspoliitika aastateks 

2014–2020 pakub liikmesriikidele 

                                                 
1  Seejärel saadeti asi vastavalt kodukorra artikli 61 lõike 2 teisele lõigule vastutavale 

komisjonile uueks läbivaatamiseks (A8-0249/2015). 



 

 

võimalust panustada õhukvaliteeti 

erimeetmete abil. Tulevane hindamine 

annab parema ettekujutuse nende 

meetmete mõjust. 

__________________ __________________ 

18 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa 

Liidu üldist keskkonnaalast 

tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu 

maakera võimaluste piires”, COM(2012) 

710, 29.11.2012. 

18 Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa 

Liidu üldist keskkonnaalast 

tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu 

maakera võimaluste piires” – 

COM(2012)0710, 29.11.2012. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (4a) ELi liikmesriigid ja liit tervikuna on 

ühinenud 2013. aasta Minamata 

elavhõbedakonventsiooniga, mille 

eesmärk on parandada inimeste tervist ja 

keskkonnakaitset, vähendades 

olemasolevate ja uute saasteallikate 

elavhõbedaheidet. Käesoleva direktiiviga 

tuleks kaasa aidata elavhõbedaheite 

vähendamisele liidus, nagu nõutakse 

komisjoni 28. jaanuari 2005. aasta 

teatises nõukogule ja Euroopa 

Parlamendile ühenduse 

elavhõbedastrateegia ja Minamata 

elavhõbedakonventsiooni kohta.  

 

Muudatusettepanek  4 

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 ELi ja 

liikmesriikide rahvusvaheliste kohustuste 

täitmine. 

 



 

 

Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Käesolev direktiiv peaks aitama 

saavutada ka liidu õigusaktides sätestatud 

õhukvaliteedi eesmärke ja leevendada 

kliimamuutuste mõju, vähendades 

lühiajalise kliimamõjuga saastet, ning 

parandada õhukvaliteeti üldiselt. 

(8) Käesolev direktiiv peaks aitama 

kulutõhusalt saavutada ka liidu 

õigusaktides sätestatud õhukvaliteedi 

eesmärke ja leevendada kliimamuutuste 

mõju, vähendades lisaks üldise 

õhukvaliteedi parandamisele ka lühiajalise 

kliimamõjuga saastet, suurendades 

koostoimet liidu kliima- ja 

energiapoliitikaga ja tagades, et kehtivaid 

õigusakte ei dubleerita. Eelkõige peaks 

käesolev direktiiv olema kooskõlas 

paindlike liidu ja rahvusvaheliste 

kliimamuutuste meetmetega, sealhulgas, 

kuid mitte ainult 2030. aasta kliima- ja 

energiapoliitika raamistikuga ning 

tervikliku, siduva ja ülemaailmse 

kliimamuutuste kokkuleppega. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8a) Käesolev direktiiv peaks ühtlasi 

aitama vähendada õhusaastest tulenevaid 

tervishoiukulusid liidus, parandades ELi 

kodanike elukvaliteeti, samuti peaks see 

toetama üleminekut keskkonnasäästlikule 

majandusele. 

 

Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 8 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (8b) Meretranspordi heitkoguste 

vähendamiseks tuleb tagada 



 

 

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni 

(IMO) kehtestatud piirmäärade täielik ja 

õigeaegne rakendamine ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2012/33/EL1a range rakendamine. Samuti 

on vaja edasisi meetmeid 

meretranspordist pärit heite 

kontrollimiseks. On asjakohane, et liit ja 

liikmesriigid kaaluksid uute 

heitekontrollialade kindlaksmääramist ja 

jätkaksid IMO raames tööd heitkoguste 

edasiseks vähendamiseks.  

 ______________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

21. novembri 2012. aasta direktiiv 

2012/33/EL, millega muudetakse 

nõukogu direktiivi 1999/32/EÜ seoses 

laevakütuste väävlisisaldusega 

(ELT L 327, 27.11.2012, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  8 

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) Et vältida saasteainete õhku 

eraldumist ja tõhusalt toetada liidu 

eesmärki saavutada selline õhukvaliteet, 

mis ei põhjusta märgatavat kahjulikku 

tervisemõju ega -ohtu, ning vähendada 

hapestavate ja eutrofeerivate saasteainete 

sadestumise määra allapoole kriitilisi 

saastekoormusi ja -tasemeid, seatakse 
käesolevas direktiivis 2020., 2025. ja 2030. 

aastaks siduvad riiklikud heite 

vähendamise kohustused. 

 



 

 

Muudatusettepanek  9 

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 täitmist 

kulutasuval viisil, peaks liikmesriikidel 

olema võimalus täita oma kohustusi 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 heitetasemete 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 nende 

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). 

 

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 

406/2009/EÜ, 23. aprill 2009, milles 

käsitletakse liikmesriikide jõupingutusi 

kasvuhoonegaaside heitkoguste 

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

aprilli 2009. aasta otsus nr 406/2009/EÜ, 

milles käsitletakse liikmesriikide 

jõupingutusi kasvuhoonegaaside 



 

 

vähendamiseks, et täita ühenduse kohustust 

vähendada kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid aastaks 2020 (ELT L 140, 

5.6.2009, lk 136). 

heitkoguste vähendamiseks, et täita 

ühenduse kohustust vähendada 

kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 

2020 (ELT L 140, 5.6.2009, lk 136). 

 

Muudatusettepanek  10 

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 21. mai 

2008. aasta direktiiv 2008/50/EÜ välisõhu 

kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks 

muutmise kohta (ELT L 152, 11.6.2008, lk 

1). 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Selleks et vähendada peamiste 

saastajate põhjustatud NH3 and PM2,5 

atmosfääriheidet, peaksid riiklikud 

(13) Selleks et vähendada peamiste 

saastajate põhjustatud NH3, CH4 ja PM2,5 

atmosfääriheidet, peaksid riiklikud 



 

 

õhusaaste kontrolli programmid sisaldama 

põllumajandussektori suhtes kohaldatavaid 

meetmeid. Liikmesriikidel peaks riigi 

konkreetsest olukorrast tulenevalt olema 

õigus rakendada muid kui käesolevas 

direktiivis sätestatud meetmeid, millel on 

samaväärne keskkonnamõju. 

õhusaaste kontrolli programmid sisaldama 

põllumajandussektori suhtes kohaldatavaid 

meetmeid. Need meetmed peaksid olema 

kulutõhusad ja põhinema konkreetsel 

teabel ning andmetel, võttes arvesse 

teaduse arengut ja liikmesriikide 

varasemaid meetmeid. Nende heitkoguste 

vähendamiseks oleks soovitav välja 

töötada ka NH3 kasutamise hea 

põllumajandustava juhised, mida tuleks 

liidu tasandil jagada. Liikmesriikidel 

peaks riigi konkreetsest olukorrast 

tulenevalt olema õigus rakendada muid kui 

käesolevas direktiivis sätestatud meetmeid, 

millel on samaväärne keskkonnamõju. 

 

Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13a) Et vähendada peamiste saastajate 

põhjustatud heidet, peaksid riiklikud 

õhusaaste kontrolli programmid hõlmama 

meetmeid, mis oleksid kohaldatavad 

kõigile asjaomastele sektoritele, kaasa 

arvatud põllumajandus, tööstus, 

maanteetransport, väljaspool teid 

kasutatavad liikurmasinad, sisevee- ja 

riigisisene veetransport, koduküte ja 

lahustid. Liikmesriikidel peaks riigi 

konkreetsest olukorrast tulenevalt olema 

õigus rakendada muid kui käesolevas 

direktiivis sätestatud meetmeid, millel on 

samaväärne keskkonnamõju. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13b) Kui liikmesriigid lisavad riiklikesse 

õhusaaste kontrolli programmidesse 

põllumajandusele kohaldatavaid 



 

 

meetmeid, peaksid nad tagama, et 

meetmete mõju väikestele ja keskmise 

suurusega põllumajanduslikele 

majapidamistele võetakse täielikult 

arvesse ja et see mõju ei hõlma olulisi 

täiendavaid kulusid, mida niisugused 

majapidamised ei suuda kanda. 

Õhukvaliteedi paranemine tuleks 

saavutada proportsionaalsete meetmetega, 

mis ei sea ohtu põllumajanduslike 

majapidamiste tulevikku. Riiklikud 

õhusaaste kontrolli programmid peaksid 

võimaldama tasakaalustada 

loomakasvatuse huvisid ja saastekontrolli. 

 

Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 13 c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (13c) Riiklike õhusaaste kontrolli 

programmide raames võetavad meetmed, 

mille eesmärk on ennetada NH3, CH4 ja 

PM2,5 heidet põllumajandussektoris, 

peaksid olema abikõlblikud muuhulgas 

Euroopa Maaelu Arengu 

Põllumajandusfondi finantstoetuse 

saamiseks, eelkõige meetmed, mida 

võtavad väikesed ja keskmise suurusega 

põllumajanduslikud majapidamised, kes 

vajavad põllumajandustavade olulist 

muutust või märkimisväärseid 

investeeringuid, näiteks selleks, et võtta 

kasutusele ekstensiivne karjatamine, 

agroökoloogia, loomsete jäätmete 

anaeroobne kääritamine biogaasi 

tootmiseks ning vähese heitega 

laudasüsteemid. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 a (uus) 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (14a) Õhukvaliteedi parandamiseks, 

eelkõige linnapiirkondades, peaksid 

riiklikud õhukvaliteedi kontrolli 

programmid hõlmama meetmeid 

lämmastikoksiidide ja tahkete osakeste 

heite vähendamiseks nendes 

piirkondades. 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15a) Kooskõlas keskkonnainfo 

kättesaadavuse ja keskkonnaasjade 

otsustamises üldsuse osalemise ning neis 

asjus kohtu poole pöördumise Århusi 

konventsiooni ja Euroopa Kohtu 

praktikaga tuleks hõlbustada üldsuse 

juurdepääsu õiguskaitsele, et tagada 

käesoleva direktiivi tulemuslik 

rakendamine ja jõustamine ning aidata 

kaitsta inimese õigust elada keskkonnas, 

mille kvaliteet on tervise ja heaolu 

tagamiseks piisav. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15b) Käesoleva direktiivi ning selle 

eesmärkide saavutamiseks võetud 

meetmete tulemuslikkuse tagamiseks on 

vaja keskkonna- ja turujärelevalvet. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 15 c (uus) 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (15c) ELi õhukvaliteedipoliitika ning 

kliima- ja energiapoliitika koostoimet 

hinnates peaks komisjon arvesse võtma 

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse 

uurimust „Air Quality - Complementary 

Impact Assessment on interactions 

between EU air quality policy and climate 

and energy policy”. 

 

Muudatusettepanek  123 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(20) On vaja muuta Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2003/35/EÜ,26 et tagada 

käesoleva direktiivi kooskõla 1998. aasta 

keskkonnainfo kättesaadavuse ja 

keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 

osalemise ning neis asjus kohtu poole 

pöördumise Arhusi konventsiooniga. 

(20) On vaja muuta Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu direktiivi 2003/35/EÜ26, et tagada 

käesoleva direktiivi ja direktiivi 

2008/50/EÜ kooskõla 1998. aasta 

keskkonnainfo kättesaadavuse ja 

keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 

osalemise ning neis asjus kohtu poole 

pöördumise Arhusi konventsiooniga. 

_________________ _________________ 

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2003/35/EÜ, 26. mai 2003, milles 

sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate 

keskkonnaga seotud kavade ja 

programmide koostamisse ning 

muudetakse nõukogu direktiive 

85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse 

kaasamisega ning õiguskaitse 

kättesaadavusega (ELT L 156, 25.6.2003, 

lk 17). 

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 

2003. aasta direktiiv 2003/35/EÜ, milles 

sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate 

keskkonnaga seotud kavade ja 

programmide koostamisse ning 

muudetakse nõukogu direktiive 

85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse 

kaasamisega ning õiguskaitse 

kättesaadavusega (ELT L 156, 25.6.2003, 

lk 17). 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 21 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Selleks et võtta arvesse tehnika 

arengut, peaks komisjonile kooskõlas 

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 

290 andma õiguse võtta vastu õigusakte, 

millega muudetakse I lisas sätestatud 

aruandluse suuniseid ning samuti III lisa 1. 

osa ning IV ja V lisa, et kohandada neid 

tehnika arenguga. On eriti oluline, et 

komisjon viiks oma ettevalmistava töö 

käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, 

sealhulgas ekspertide tasandil. 

Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel 

ja koostamisel peaks komisjon tagama 

asjaomaste dokumentide sama- ja 

õigeaegse ning asjakohase edastamise 

Euroopa Parlamendile ja nõukogule. 

(21) Selleks et võtta arvesse tehnika 

arengut, peaks komisjonile 

kindlaksmääratud ajavahemikuks 
kooskõlas Euroopa Liidu toimimise 

lepingu artikliga 290 andma õiguse võtta 

vastu õigusakte, millega muudetakse I lisas 

sätestatud aruandluse suuniseid ning 

samuti III lisa 1. osa ning IV ja V lisa, et 

kohandada neid tehnika arenguga. On eriti 

oluline, et komisjon viiks oma 

ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid 

konsultatsioone, sealhulgas ekspertide 

tasandil. Delegeeritud õigusaktide 

ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 

komisjon tagama asjaomaste dokumentide 

sama- ja õigeaegse ning asjakohase 

edastamise Euroopa Parlamendile ja 

nõukogule. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 26 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (26a) Kandidaatriigid ja võimalikud 

kandidaatriigid peaksid võimaluste piires 

viima oma riiklikud õigusaktid kooskõlla 

käesoleva direktiiviga. 

 

Muudatusettepanek  22 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Käesoleva direktiivi eesmärk on piirata 

hapestavate ja eutrofeerivate saasteainete, 

samuti osooni eellaste, esmaste tahkete 

osakeste ning teiseste tahkete osakeste 

eellaste ja muude saasteainete õhku 

eraldumist, toetades järgmisi eesmärke: 



 

 

 a) liidu pikaajaline eesmärk saavutada 

õhukvaliteedi selline tase, mis ei tekita 

olulist kahjulikku mõju ega ohtu inimeste 

tervisele ega keskkonnale ja mis on 

kooskõlas Maailma 

Terviseorganisatsiooni õhukvaliteedi 

suunistega; 

 b) liidu bioloogilise mitmekesisuse ja 

ökosüsteemiga seotud eesmärkide 

saavutamine, vähendades hapestavate ja 

eutrofeerivate saasteainete ning muude 

saasteainete, sealhulgas troposfääriosooni 

määra ja sadestumist allapoole kriitilisi 

saastekoormusi ja –tasemeid; 

 c) liidu seadusandlikes aktides kindlaks 

määratud, õhukvaliteediga seotud 

eesmärkide saavutamine; 

 d) kliimamuutuse mõju vähendamine 

lühiajalise kliimamõjuga saaste 

vähendamise ning liidu kliima- ja 

energiapoliitika koostoime suurendamise 

teel. 

 Käesolev direktiiv peab olema kooskõlas 

eelkõige paindlike liidu ja rahvusvaheliste 

kliimamuutuste meetmetega, sealhulgas, 

kuid mitte ainult 2030. aasta kliima- ja 

energiapoliitika raamistikuga ning 

tervikliku ja siduva ülemaailmse 

kliimamuutuste kokkuleppega. 

 

Muudatusettepanek  131 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – lõige 1 – punkt 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. „osooni eellased” – lämmastikoksiidid, 

muud lenduvad orgaanilised ühendid kui 

metaan, metaan ja süsinikmonooksiid; 

2. „osooni eellased” – lämmastikoksiidid, 

muud lenduvad orgaanilised ühendid kui 

metaan ja süsinikmonooksiid; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – punkt 3 a (uus) 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3a. „kriitiline saastekoormus” – 

kvantitatiivne hinnang kokkupuute kohta 

ühe või mitme saasteainega, millel allpool 

seda taset vastavalt praegustele 

teadmistele puudub märkimisväärne 

kahjulik toime keskkonna teatavatele 

tundlikele osadele; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – punkt 3 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3b. „kriitiline saastetase” – saasteainete 

kontsentratsioon atmosfääris või vood 

vastuvõtjatele, millest kõrgem tase võib 

vastavalt praegustele teadmistele olla 

vastuvõtjatele, nagu inimesed, taimed, 

ökosüsteemid või ained, otseselt kahjulik; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – punkt 4 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4a. „troposfääriosoon” – osoon 

troposfääri kõige madalamas osas; 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – punkt 4 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4b. „lenduvad orgaanilised ühendid” 

(LOÜ) – kõik inimtegevuse tulemusena 

tekkivad orgaanilised ühendid, välja 

arvatud metaan, mis võivad 

päikesevalguse toimel 



 

 

lämmastikoksiididega reageerides tekitada 

fotokeemilisi oksüdante; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – punkt 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 6a. „heitkoguse riiklik ülemmäär” – aine 

suurim lubatud kogus kilotonnides, mis 

võib liikmesriigis eralduda kalendriaasta 

jooksul; 

 

Muudatusettepanek  29 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – punkt 9 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. „rahvusvaheline mereliiklus” – kõikide 

lippude all sõitvate veesõidukite, välja 

arvatud kalapüügilaevade sellised sõidud 

merel ja rannikuvetes, mis väljuvad ühe 

riigi territooriumilt ja saabuvad teise riigi 

territooriumile; 

välja jäetud 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – punkt 12 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 12a. „ELi õhusaasteallikatele suunatud 

poliitika” – määrused või direktiivid, mille 

eesmärk on – osaliselt või mitte, ning 

sõltumata neis sätestatud kohustustest – 

vähendada vääveldioksiidi (SO2), 

lämmastikoksiidide (NOx), muude LOÜde 

kui metaan, ammoniaagi (NH3), tahkete 

osakeste (PM2,5) ja metaani (CH4) 

heitkoguseid, võttes leevendusmeetmeid 

allikate suhtes, kaasa arvatud vähemalt – 

kuid mitte ainult – heitkoguste 



 

 

vähendamine, mis on saavutatud 

järgmiste õigusaktidega: 

 – direktiiv 94/63/EÜ1a; 

 – direktiiv 97/68/EÜ1b; 

 – direktiiv 98/70/EÜ1c; 

 – direktiiv 1999/32/EÜ1d; 

 – direktiiv 2009/126/EÜ1e; 

 – direktiiv 2004/42/EÜ1f; 

 – direktiiv 2007/46/EÜ1g, sh määrus (EÜ) 

nr 715/20071h; 

 – määrus (EÜ) nr 79/20091i; 

 – määrus (EÜ) nr 595/2009 1j ja määrus 

(EÜ) nr 661/20091k; 

 – direktiiv 2010/75/EL1l; 

 – määrus (EL) nr 167/20131m; 

 – määrus (EL) nr 168/20131n; 

 – direktiiv 2014/94/EL1o. 

 _______________________ 

 1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 

detsembri 1994. aasta direktiiv 94/63/EÜ 

bensiini säilitamisel ja selle terminalidest 

teenindusjaamadesse jaotamisel lenduvate 

orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste 

kontrollimise kohta (EÜT L 365, 

31.12.1994, lk 24). 

 1b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 

detsembri 1997. aasta direktiiv 97/68/EÜ 

väljaspool teid kasutatavatele 

liikurmasinatele paigaldatavate 

sisepõlemismootorite väljaspool teid 

kasutatavatele liikurmasinatele 

paigaldatavate sisepõlemismootorite 

heitgaaside ja tahkete heitmete 

vähendamise meetmeid käsitlevate 

liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise 

kohta (EÜT L 59, 27.2.1998, lk 1). 

 1c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

13. oktoobri 1998. aasta direktiiv 

98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse 

kvaliteedi ning nõukogu direktiivi 

93/12/EMÜ muutmise kohta 

(EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58). 



 

 

 1d Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 

1999/32/EÜ, mis käsitleb väävlisisalduse 

vähendamist teatavates vedelkütustes ja 

millega muudetakse direktiivi 93/12/EMÜ 

(EÜT L 121, 11.5.1999, lk 13). 

 1e Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

21. oktoobri 2009. aasta direktiiv 

2009/126/EÜ mootorsõidukite tankimisel 

teenindusjaamades eralduvate 

bensiiniaurude regenereerimise II etapi 

kohta (ELT L 285, 31.10.2009, lk 36). 

 1f Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 

aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/42/EÜ 

teatavates värvides, lakkides ja sõidukite 

taasviimistlustoodetes orgaaniliste 

lahustite kasutamise tulemusena tekkivate 

lenduvate orgaaniliste ühendite 

heitkoguste piiramise kohta, millega 

muudetakse direktiivi 1999/13/EÜ (ELT L 

143, 30.4.2004, lk 87). 

 1g Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

5. septembri 2007. aasta direktiiv 

2007/46/EÜ, millega kehtestatakse 

raamistik mootorsõidukite ja nende 

haagiste ning selliste sõidukite jaoks 

mõeldud süsteemide, osade ja eraldi 

seadmestike kinnituse kohta 

(raamdirektiiv) (ELT L 263, 9.10.2007, 

lk 1). 

 1h Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 

juuni 2007. aasta määrus (EÜ) 

nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite 

tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode 

ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) 

heitmetega ning sõidukite remondi- ja 

hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 

29.6.2007, lk 1). 

 1i Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

14. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) 

nr 79/2009, mis käsitleb vesinikkütusega 

mootorsõidukite tüübikinnitust ja millega 

muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ (ELT 

L 35, 4.2.2009, lk 32). 

 1j Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 

juuni 2009. aasta määrus (EÜ) nr 

595/2009, mis käsitleb mootorsõidukite ja 

mootorite tüübikinnitust seoses 

raskeveokite heitmetega (Euro VI) ning 



 

 

sõidukite remondi- ja hooldusteabe 

kättesaadavust ning millega muudetakse 

määrust (EÜ) nr 715/2007 ja direktiivi 

2007/46/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 

direktiivid 80/1269/EMÜ, 2005/55/EÜ ja 

2005/78/EÜ (ELT L 188, 18.7.2009, lk 1). 

 1k Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

13. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) 

nr 661/2009, mis käsitleb 

mootorsõidukite, nende haagiste ning 

nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade 

ja eraldi tehniliste seadmestike üldise 

ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid 

(ELT L 200, 31.7.2009, lk 1). 

 1l Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. 

novembri 2010. aasta direktiiv 

2010/75/EL tööstusheidete kohta 

(saastuse kompleksne vältimine ja 

kontroll) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17). 

 1m Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 

veebruari 2013. aasta määrus (EL) nr 

167/2013 põllu- ja metsamajanduses 

kasutatavate sõidukite kinnituse ja 

turujärelevalve kohta (ELT L 60, 

2.3.2013, lk 1). 

 1n Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 

jaanuari 2013. aasta määrus (EL) 

nr 168/2013 kahe-, kolme- ja 

neljarattaliste sõidukite kinnituse ja 

turujärelevalve kohta (ELT L 60, 

2.3.2013, lk 52). 

 1o Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. 

oktoobri 2014. aasta direktiiv 2014/94/EL 

alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu 

kohta (ELT L 307, 28.10.2014, lk 1). 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 3 – punkt 12 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 12b. „asjaomane üldsus” – üldsus, keda 

õhku eralduvate saasteainete heitkogused 

mõjutavad või tõenäoliselt mõjutavad või 

kellel on selle vastu huvi; käesoleva 



 

 

mõiste puhul loetakse, et niisugune huvi 

on keskkonnakaitset propageerivatel 

vabaühendustel, tarbijaühendustel, 

haavatavaid elanikkonnarühmi 

esindavatel organisatsioonidel ja teistel 

asjaomastel tervishoiuorganisatsioonidel, 

kes vastavad liikmesriigi õigusaktidest 

tulenevatele nõuetele. 
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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 

riiklikele heite vähendamise kohustustele, 

mida kohaldatakse alates 2020. ja 2030. 

aastast ning mis on sätestatud II lisas. 

 

1. Liikmesriigid piiravad vähemalt oma 

aastaseid vääveldioksiidi (SO2), 

lämmastikoksiidide (NOx), muude 

lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) kui 

metaan, ammoniaagi (NH3) ja tahkete 

osakeste (PM2,5) inimtekkelisi heitkoguseid 

vastavalt riiklikele heite vähendamise 

kohustustele, mida kohaldatakse alates 

2020, 2025. ja 2030. aastast ning mis on 

sätestatud II lisas. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1a. Liikmesriigid piiravad vähemalt oma 

aastaseid inimtekkelisi metaani (CH4) 

heitkoguseid, välja arvatud mäletsejatelt 

pärit soolesisene metaan, vastavalt 

riiklikele heite vähendamise kohustustele, 

mida kohaldatakse alates 2030. aastast 

ning mis on sätestatud II lisas. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 



 

 

 

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. 

 

2. Liikmesriigid teatavad riiklike heite 

vähendamise kohustuste täitmise 

edusammudest oma aruannetes, mille nad 

komisjonile artikli 9 kohaselt esitavad. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 3 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõigete 1 ja 2 täitmisel ei võeta arvesse 

järgmisi heiteid: 

3. Lõike 1 täitmisel ei võeta arvesse 

järgmisi heiteid: 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 4 – lõige 3 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) rahvusvahelisest mereliiklusest pärit 

heited, ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 

kohaldamist. 

d) rahvusvahelisest mereliiklusest pärit 

heited. 
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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 

kohustuste täitmata jätmist. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 2 – sissejuhatav osa 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid võivad II lisas osutatud 

metaaniheite vähendamise kohustusi täita 

ja heite vahetasemed saavutada ühiselt, 

eeldusel et nad täidavad järgmisi tingimusi: 

2. Liikmesriigid võivad II lisas osutatud 

metaaniheite vähendamise kohustusi täita 

ühiselt, eeldusel et nad täidavad järgmisi 

tingimusi: 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Liikmesriigid võivad kohandada SO2, 

NOx, NH3, muude LOÜde kui metaan ja 

PM2,5 iga-aastaseid riiklikke 

heiteinventuure kooskõlas IV lisaga, kui 

vastavalt teadusandmetele ajakohastatud 

täiustatud heiteinventuuride meetodite 

kohaldamise tõttu jääks liikmesriikide heite 

vähendamise kohustused täitmata või 

vahetasemed saavutamata. 

3. Liikmesriigid võivad kohandada SO2, 

NOx, NH3, muude LOÜde kui metaan ja 

PM2,5 iga-aastaseid riiklikke 

heiteinventuure kooskõlas IV lisaga, kui 

vastavalt teadusandmetele ajakohastatud 

täiustatud heiteinventuuride meetodite 

kohaldamise tõttu jääks liikmesriikide heite 

vähendamise kohustused täitmata. 

 

Muudatusettepanek  40 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Liikmesriigid, kes kavatsevad kohaldada 

lõikeid 1, 2 ja 3, teavitavad sellest 

komisjoni asjaomasele aruandeaastale 

eelneva aasta 30. septembriks. Nimetatud 

teave peab hõlmama asjaomaseid 

saasteaineid ja sektoreid ning võimaluse 

korral riiklikele heiteinventuuridele 

avalduva mõju suurust. 

4. Liikmesriigid, kes kavatsevad kohaldada 

käesoleva direktiivi kohast 

paindlikkusmeedet, teavitavad sellest 

komisjoni asjaomasele aruandeaastale 

eelneva aasta 31. detsembriks. Nimetatud 

teave peab hõlmama asjaomaseid 

saasteaineid ja sektoreid ning võimaluse 

korral riiklikele heiteinventuuridele 

avalduva mõju suurust. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 1 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Komisjon, keda abistab Euroopa 

Keskkonnaamet, vaatab läbi ja hindab, kas 

mis tahes paindlikkusmeetme kasutamine 

konkreetsel aastal vastab asjakohastele 

nõuetele ja kriteeriumidele. 

5. Komisjon, keda abistab Euroopa 

Keskkonnaamet, vaatab läbi ja hindab, kas 

paindlikkusmeetme või kohandamise 

kasutamine konkreetsel aastal vastab 

asjakohastele nõuetele ja kriteeriumidele. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 5 – lõik 2 

 

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 

kuue kuu jooksul alates kuupäevast, mil ta 

sai kätte artikli 7 lõigetes 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 üheksa kuu 

jooksul alates asjaomase aruande 

kättesaamise kuupäevast vastu otsuse ja 

teatab liikmesriigile, et ta ei saa 

paindlikkusmeetme kasutamist heaks kiita. 

Taotlusele tuleb lisada põhjendus. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 5 – lõige 6 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

6. Komisjon võib vastavalt artiklis 14 

osutatud kontrollimenetlusele võtta vastu 

rakendusakte, milles sätestatakse 

üksikasjalikud eeskirjad selle kohta, kuidas 

kasutada lõigetes 1, 2 ja 3 osutatud 

paindlikkusmeetmeid. 

6. Komisjon võib vastavalt artiklis 14 

osutatud kontrollimenetlusele võtta vastu 

rakendusakte, milles sätestatakse 

üksikasjalikud eeskirjad selle kohta, kuidas 

kasutada lõigetes 2 ja 3 osutatud 

paindlikkusmeetmeid. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid koostavad ja võtavad 

vastu riikliku õhusaaste kontrolli 

programmi kooskõlas III lisa 2. osaga, et 

piirata vastavalt artiklile 4 oma aastaseid 

inimtekkelisi heiteid. 

1. Liikmesriigid koostavad ja võtavad 

vastu riikliku õhusaaste kontrolli 

programmi kooskõlas III lisa 2. osaga, et 

piirata vastavalt artiklile 4 oma aastaseid 

heiteid ja saavutada vastavalt artiklile 1 

käesoleva direktiivi eesmärgid. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 aa) hindavad heitkoguste vähendamise 

meetmete kulutõhusust ja võtavad arvesse 

juba saavutatud heitkoguste vähendamist 

või juhul, kui liikmesriik seab esikohale 

oma heite vähendamise meetmed, 

vähendamist, mis on võimalik kehtivate 

liidu õigusaktide kohaldamise abil; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ab) seavad esikohale konkreetsed 

poliitikameetmed, mille eesmärk on 

vähendada ohtu haavatavate 

inimrühmade tervisele ning tagada 

direktiivi 2008/50/EÜ XIV lisa B osa 

kohaselt kehtestatud kokkupuute 

vähendamise eesmärgi täitmine; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 



 

 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) võtavad arvesse vajadust vähendada 

õhusaasteainete heitkoguseid, et täita 

õhukvaliteedi eesmärke oma territooriumil 

ja vajaduse korral naaberliikmesriikides; 

b) vähendavad õhusaasteainete 

heitkoguseid, et täita õhukvaliteedi 

eesmärke, eelkõige direktiivi 2008/50/EÜ 

kohaseid piirtasemeid, oma territooriumil 

ja vajaduse korral naaberliikmesriikides; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ba) määravad kindlaks täiendava 

heitkoguste vähendamise, mis on vajalik, 

et saavutada 2030. aastaks välisõhu 

kvaliteedi tase, mis on Maailma 

Terviseorganisatsiooni soovitatud 

tasemega võrdne või sellest madalam; 

 

Muudatusettepanek  49 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 bb) määravad kindlaks täiendava 

heitkoguste vähendamise, mis võimaldab 

saavutada 2030. aastaks keskkonna 

kaitsmiseks vajalikud kriitilised 

saastekoormused ja -tasemed; 

 

Muudatusettepanek  50 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 bc) määravad kindlaks meetmed, mida on 

vaja punktides b a ja b b osutatud 

eesmärkide täitmiseks; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ca) toetavad maksustiimulite abil 

investeeringute ümbersuunamist puhtale 

ja tõhusale tehnoloogiale ning säästvale 

tootmisele; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 cb) hindavad, millises ulatuses on 

liikmesriikide eri geograafilistel 

piirkondadel seoses õhusaaste 

vähendamisega selged vajadused ja 

raskused; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 da) tagavad, et asjaomased pädevad 

asutused jälgivad liikmesriikide 

kehtestatud meetmete tulemuslikkust 

käesoleva direktiivi täitmisel ja on 

volitatud vajaduse korral tegutsema. 

 

Muudatusettepanek  124 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 a (uus) 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2a. Komisjon tagab, et kogu ELi 

õhusaasteainetele suunatud poliitika on 

otstarbekohane ja aitab saavutada ELi 

õhukvaliteedi eesmärke. 

 Selleks saavutavad komisjon ja 

liikmesriigid viivitamata kokkuleppe 

praegu kaalumisel oleva tegelikes 

sõidutingimustes tekkivate heitkoguste 

määruse uue ettepaneku kohta. 

 Uut tüübikinnituses rakendatavat 

katsemeetodit kohaldatakse hiljemalt 

alates 2017. aastast ja sellega tagatakse, et 

selliste saasteainete nagu NOx ning 

tahked osakesed (PM2,5 ja PM10) kohta 

kehtestatakse tulemuslikud 

vastavustegurid, mis on vajalikud tegelike 

sõidutingimuste kajastamiseks. Uued 

katsed viiakse läbi sõltumatult ja 

läbipaistvalt. 

 Need vastavustegurid on ranged ja 

koguseliselt piiratud, et kajastada üksnes 

tegelike sõidutingimuste katsete 

läbiviimise korra ebakindlust. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2b. Liikmesriigid kehtestavad liikuvate ja 

paiksete allikate suhtes korrapärase ja 

ebakorrapärase keskkonnakontrolli, 

turujärelevalve ning avaliku aruandluse 

süsteemi, et tagada, et poliitika ja 

meetmed aitavad tegelikes 

kasutustingimustes tulemuslikult 

heitkoguseid vähendada. 

 

 Komisjon esitab ...* seadusandliku 

ettepaneku kogu liitu hõlmava 

kergeveokite heitenormide kasutusaegsete 

seirekatsete ja avaliku aruandluse 

süsteemi kohta, mida haldab asjaomane 



 

 

pädev asutus, et kontrollida sõidukite ja 

mootorite vastavust Euro 6 nõuetele kogu 

oma kasuliku eluea jooksul. 

 ______________ 

 * Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 

ülevõtmist. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 3a. Liikmesriigid võivad toetada 

madalatasemelise heite allikate 

järkjärgulist kõrvaldamist, ergutades 

transpordi- ja kütusetarnesektoris 

poorsete voolikute asendamist heitevaba 

voolikutehnoloogiaga. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 4 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) liikmesriigid otsustavad kasutada 

artiklis 5 sätestatud mis tahes 

paindlikkusmeedet. 

b) liikmesriigid otsustavad kasutada 

mõnda artiklis 5 sätestatud 

paindlikkusmeedet. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 4 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Riiklikes õhusaaste kontrolli 

programmides märgitakse, kas 

liikmesriigid kavatsevad kasutada artiklis 

5 sätestatud paindlikkusmeetmeid. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Vastavalt asjakohastele liidu 

õigusaktidele konsulteerivad liikmesriigid 

oma riikliku õhusaaste kontrolli programmi 

projekti ja kõigi oluliste muudatuste üle 

enne nende lõplikku valmimist üldsuse ja 

pädevate asutustega, keda õhusaaste 

kontrolli programmi rakendamine nende 

konkreetsete keskkonnaülesannete tõttu 

õhusaaste, õhukvaliteedi ja halduse alal 

kõigil tasanditel tõenäoliselt puudutab. 

Vajaduse korral tagatakse piiriülesed 

konsultatsioonid vastavalt asjakohastele 

liidu õigusaktidele. 

5. Vastavalt asjakohastele liidu 

õigusaktidele konsulteerivad liikmesriigid 

oma riikliku õhusaaste kontrolli programmi 

projekti ja kõigi muudatuste üle enne 

nende lõplikku valmimist pädevate 

asutustega, keda õhusaaste kontrolli 

programmi rakendamine nende 

konkreetsete keskkonnaülesannete tõttu 

õhusaaste, õhukvaliteedi ja halduse alal 

kõigil tasanditel tõenäoliselt puudutab. 

Konsultatsioonid hõlmavad asjaomaseid 

kohalikke või piirkondlikke ametiasutusi, 

kes vastutavad heitkoguste vähendamise 

poliitika rakendamise eest teatavates 

piirkondades ja/või linnastutes, jätmata 

kõrvale piirkondi ja/või linnastuid, mis 

asuvad vähemalt kahes liikmesriigis. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 5 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Liikmesriigid tagavad kooskõlas 

asjaomaste liidu õigusaktidega, et 

üldsusega konsulteeritakse riiklike 

õhusaaste kontrolli programmide 

projektide koostamise ja läbivaatamise 

varases etapis ja kõigi nende muudatuste 

üle enne nende lõplikku valmimist. 

Vajaduse korral tagatakse piiriülesed 

konsultatsioonid vastavalt asjakohastele 

liidu õigusaktidele, sealhulgas direktiivi 

2008/50/EÜ artiklile 25. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 5 a (uus) 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5a. Liikmesriigid nimetavad oma 

sõltumatu eksperdiasutuse, kes viib läbi 

riikliku õhusaaste kontrolli programmi 

projektide läbivaatamise, et hinnata 

kõnealustes programmides esitatud teabe 

õigsust ning poliitika ja meetmete 

asjakohasust. Läbivaatamise tulemused 

tehakse enne riikliku õhusaaste kontrolli 

programmi projekti avaldamist üldsusele 

kättesaadavaks, et võimaldada üldsuse 

sisukat osalemist. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 6 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon esitab suunised heite 

vähendamise meetmete kohta, mida ei ole 

loetletud III lisa 1. osas, sealhulgas 

kodukütet ja maanteetransporti 

puudutavad meetmed, mille liikmesriigid 

võivad lisada oma riiklikusse õhusaaste 

kontrolli programmi. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

8. Komisjon võib kehtestada riiklike 

õhusaaste kontrolli programmide 

väljatöötamise ja rakendamise suuniseid. 

8. Komisjon kehtestab riiklike õhusaaste 

kontrolli programmide väljatöötamise ja 

rakendamise suuniseid. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 – lõige 9 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

9. Samuti võib komisjon rakendusaktidega 

täpsustada liikmesriikide õhusaaste 

kontrolli programmide vormi ja vajaliku 

teabe. Kõnealused rakendusaktid võetakse 

vastu kooskõlas artiklis 14 osutatud 

kontrollimenetlusega. 

9. Samuti täpsustab komisjon 

rakendusaktidega liikmesriikide õhusaaste 

kontrolli programmide vormi ja vajaliku 

teabe. Kõnealused rakendusaktid võetakse 

vastu kooskõlas artiklis 14 osutatud 

kontrollimenetlusega. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 6 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 6a 

 Puhta õhu fond 

 Komisjon hõlbustab juurdepääsu 

rahalisele toetusele, et aidata tagada 

asjakohaste meetmete võtmine käesoleva 

direktiivi kohaste eesmärkide järgimiseks. 

 See hõlmab olemasolevaid vahendeid, 

muu hulgas järgmist: 

 a) põllumajanduspoliitika rahastamine, 

sealhulgas ühise põllumajanduspoliitika 

2014–2020 perioodi rahastamispoliitika 

raames, mida on muudetud 2017. aasta 

vahekokkuvõttes, kuhu on lisatud 

õhukvaliteet avaliku hüvena ja pööratud 

erilist tähelepanu ammoniaagile või 

metaanile või mõlemale, et pakkuda 

liikmesriikidele ja asjaomastele 

piirkondlikele ja kohalikele 

ametiasutustele selle alusel võimalust 

heite vähendamisele erimeetmete abil 

kaasa aidata ja abi selle tegemiseks; 

 b) teadusuuringute ja innovatsiooni 

raamprogrammi „Horisont 2020” 

tulevased tööprogrammid; 

 c) Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondid; 

 d) keskkonna ja kliimameetmete, näiteks 

programmi LIFE rahastamisvahendid;  



 

 

 e) eespool nimetatud vahendite mis tahes 

kombinatsioon. 

 Komisjon tagab rahastamismenetluste 

lihtsuse, läbipaistvuse ja 

juurdepääsetavuse eri valitsustasandite 

jaoks. 

 Komisjon hindab võimalust luua ühtne 

kontaktpunkt, kus üksused saavad 

hõlpsasti uurida vahendite kättesaadavust 

ja menetlusi seoses juurdepääsuga 

projektidele, mis tegelevad õhusaaste 

küsimustega. 
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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. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 7 – lõige 7 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

7. Liikmesriigid koostavad 

heiteinventuurid, sealhulgas kohandatud 

heiteinventuurid, heiteprognoosid ja 

informatiivse inventuuriaruande vastavalt 

IV lisale. 

7. Liikmesriigid koostavad 

heiteinventuurid, sealhulgas vajaduse 

korral kohandatud heiteinventuurid, 

heiteprognoosid ja informatiivse 

inventuuriaruande vastavalt IV lisale. 
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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 seiravad õhusaaste 

kahjulikku mõju ökosüsteemidele vastavalt 

V lisas sätestatud nõuetele. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Liikmesriigid kooskõlastavad õhusaaste 

mõju seiret vajaduse korral teiste 

seireprogrammidega, mis on kehtestatud 

liidu õigusaktide, sealhulgas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivide 

2008/50/EÜ ja 2000/60/EÜ alusel. 

2. Liikmesriigid kooskõlastavad õhusaaste 

mõju seiret teiste seireprogrammidega, mis 

on kehtestatud liidu õigusaktide, sealhulgas 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivide 2008/50/EÜ ja 2000/60/EÜ 

alusel. 

__________________ __________________ 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 

2000/60/EÜ, 23. oktoober 2000, millega 

kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 

tegevusraamistik (EÜT L 327, 22.12.2000, 

lk 1). 

30 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 

oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 

millega kehtestatakse ühenduse 

veepoliitika alane tegevusraamistik (EÜT 

L 327, 22.12.2000, lk 1). 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. 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. 

1. Liikmesriigid esitavad komisjonile oma 

riikliku õhusaaste kontrolli programmi ...* 

ja seejärel selle ajakohastatud versiooni iga 

kahe aasta tagant. 

 _________________ 

 * Kuus kuud pärast käesoleva direktiivi 

jõustumist. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui riiklikku õhusaaste kontrolli 

programmi ajakohastatakse artikli 6 lõike 4 

kohaselt, teavitab asjaomane liikmesriik 

komisjoni sellest kahe kuu jooksul. 

Kui riiklikku õhusaaste kontrolli 

programmi ajakohastatakse artikli 6 lõike 4 

kohaselt, edastab asjaomane liikmesriik 

ajakohastatud programmi komisjonile 
kahe kuu jooksul. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 2 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Alates 2017. aastast esitavad 

liikmesriigid komisjonile ja Euroopa 

Keskkonnaametile I lisas sätestatud 

andmete esitamise kuupäevaks oma 

riiklikud heiteinventuurid, heiteprognoosid, 

ruumiliselt jaotatud heiteinventuurid, suuri 

punktreostusallikaid hõlmavad inventuurid 

ja andmed, millele on osutatud artikli 7 

lõigetes 1, 2 ja 3, ning kui see on 

asjakohane, artikli 7 lõigetes 4, 5 ja 6. 

2. Alates 2017. aastast esitavad 

liikmesriigid komisjonile ja Euroopa 

Keskkonnaametile I lisas sätestatud 

andmete esitamise kuupäevaks oma 

riiklikud heiteinventuurid, heiteprognoosid, 

ruumiliselt jaotatud heiteinventuurid, suuri 

punktreostusallikaid hõlmavad inventuurid 

ja andmed, millele on osutatud artikli 7 

lõigetes 1, 2 ja 3, ning kui see on 

asjakohane, artikli 7 lõigetes 5 ja 6. 
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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 

nõukogu määrusega (EL) nr 525/201331. 

välja jäetud 

__________________  

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). 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Komisjon, keda abistavad Euroopa 

Keskkonnaamet ja liikmesriigid, vaatab 

riiklikud heiteinventuurid korrapäraselt 

läbi. Kõnealune läbivaatamine hõlmab 

järgmist: 

4. Komisjon, keda abistavad Euroopa 

Keskkonnaamet ja liikmesriigid, vaatab 

riiklikud heiteinventuurid ja riiklikud 

õhusaaste kontrolli programmid 
korrapäraselt läbi. Kõnealune 

läbivaatamine hõlmab järgmist: 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 4 – punkt c a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ca) kontrollid, et teha kindlaks riiklike 

õhusaaste kontrolli programmide vastavus 

artikli 6 nõuetele. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 9 – lõige 4 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjoni läbivaatamise tulemused 

tehakse kooskõlas artikliga 11 üldsusele 

kättesaadavaks. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile 

ja nõukogule vähemalt kord iga viie aasta 

järel aruande käesoleva direktiivi 

rakendamise kohta, sealhulgas hinnangu 

oma panuse kohta käesoleva direktiivi 

eesmärkide saavutamisel. 

1. Komisjon esitab alates ...* iga 30 kuu 

järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule 

aruande käesoleva direktiivi rakendamise 

kohta. Seejuures hindab komisjon 

järgmist: 

 a) oma panust ja liikmesriikide 

jõupingutusi käesoleva direktiivi 

eesmärkide saavutamiseks; 

 b) edusamme õhusaasteainete heite 

vähendamisel 2025. ja 2030. aastani; 

 c) edusamme liikumisel seitsmendas 

keskkonnaalases tegevusprogrammis 

kehtestatud pikaajaliste õhu kvaliteedi 

eesmärkide saavutamise suunas;  

 d) seda, kas kriitilisi saastetasemeid ja 

koormusi ning Maailma 

Terviseorganisatsiooni soovituslikke 

väärtusi on ületatud; ning  

 e) seda, millisel määral kasutasid 

liikmesriigid olemasolevat ELi 

rahastamist õhusaaste vähendamisele 

kaasaaitamiseks. 

 ______________ 

 * Käesoleva direktiivi jõustumise 

kuupäev. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon lisab aruannetesse 

liikmesriikide heitkoguste vähendamise 

kohta 2020., 2025. ja 2030. aastaks 

vajaduse korral põhjused, miks eesmärgid 

jäid saavutamata. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Kui aruanne näitab, et liikmesriigid ei 

suuda järgida liidu õigusakte ja direktiivis 

2008/50/EÜ sätestatud õhukvaliteedi 

piirväärtust, siis komisjon  

 a) hindab, kas nõuete mittejärgimise 

põhjustas ebatõhus ELi 

õhusaasteallikatele suunatud poliitika, 

sealhulgas selle rakendamine liikmesriigi 

tasandil, 

 b) konsulteerib artiklis 14 osutatud 

komiteega ja teeb kindlaks vajaduse uute 

heiteallikaid käsitlevate ELi õigusaktide 

järele ning vajaduse korral esitab 

seadusandlikud ettepanekud, et tagada 

kooskõla käesoleva direktiivi 

eesmärkidega. Iga sellist ettepanekut 

peaks toetama põhjalik mõjuhinnang ja 

selles tuleks arvesse võtta viimaseid 

teaduslikke andmeid. 
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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. 

Nende aruannete alusel teeb komisjon 

koos liikmesriikidega kindlaks, kas on vaja 

võtta edasisi meetmeid, sealhulgas 

riiklikul tasandil, arvestades ka 

rakendamise mõju sektoritele. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõige 2 

 

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 tervise- ja 

keskkonnamõju ning sotsiaal-majandusliku 

mõju hinnangut, sealhulgas mõju 

liikmesriikide tervishoiusüsteemidele ja 

õigusaktide mitterakendamise hinda. 

Komisjon teeb need aruanded 

avalikkusele kättesaadavaks. 

 

Muudatusettepanek  152 

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

  2a. Samuti teostab komisjon enne riikliku 

heitkoguste vähendamise kohustuse 

kindlaksmääramist mõjuhinnangu 

elavhõbeda (Hg) kohta ja vajaduse korral 

esitab uue seadusandliku ettepaneku. 

 

Muudatusettepanek  82 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 10 a (uus) 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 10a 

 Euroopa puhta õhu foorum 

 Komisjon loob puhta õhu foorumi, et 

hõlbustada puhta õhu programmi 

kooskõlastatud rakendamist ja tuua iga 

kahe aasta järel kokku kõik asjaomased 

sidusrühmad, kelle hulka kuuluvad 

liikmesriikide kõikide tasandite pädevad 

asutused, komisjon, tööstus, 

kodanikuühiskond ja teadusringkond. 

Puhta õhu foorum teostab järelevalvet 

riiklike õhusaaste kontrolli programmide 

väljatöötamise ja rakendamise suuniste 

koostamise ning heitkoguste vähendamise 

kavade kujunemise üle, kaasa arvatud 

aruandlusnõuete hindamine. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 1 – alapunkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ba) liikmesriikide edusammud 2015. ja 

2030. aastaks seatud konkreetsete 

riigipõhiste siduvate õhusaastega seotud 

eesmärkide saavutamiseks iga saasteaine 

puhul. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 1 – punkt b b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 bb) artikli 9 lõikes 4 osutatud 

läbivaatamise tulemused. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 



 

 

Artikkel 11 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2a. Liikmesriigid tagavad asjaomase 

üldsuse juurdepääsu haldus- või 

kohtumenetlustele, et vaidlustada 

pädevate asutuste või eraõiguslike isikute 

tegevus või tegevusetus, mis ei vasta 

käesoleva direktiivi nõuetele. 

 Nende menetlustega tagatakse kohane ja 

tõhus õiguskaitse, sealhulgas vajaduse 

korral esialgne õiguskaitse, ning need 

peavad olema ausad, õiglased, õigeaegsed 

ja mitte takistavalt kallid. 

 Liikmesriigid tagavad, et teave nendele 

menetlustele juurdepääsu kohta tehakse 

avalikkusele kättesaadavaks, ning 

kaaluvad sobivate abimehhanismide 

kehtestamist, et kõrvaldada või vähendada 

õigusemõistmisele juurdepääsu rahalisi ja 

muid takistusi. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2b. Vastavalt artikli 10 lõikes 1 osutatud 

aruannetele peaks komisjon hindama 

NH3 siduvaid riiklikke heite vähendamise 

kohustusi uusimate teaduslike tõendite 

alusel, võttes arvesse liikmesriikide 

saavutusi vastavalt direktiivile 

2001/81/EÜ ja 1979. piiriülese õhusaaste 

kauglevi konventsiooni protokollile 

hapestumise, eutrofeerumise ja 

troposfääriosooni vähendamise kohta. 

 Komisjon peab 2022. aastaks hindama 

saavutusi direktiivis sätestatud kohustuste 

täitmisel, võttes muu hulgas arvesse: 

 a) ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 

juhenddokumenti ammoniaagi heite 

ennetamise ja vähendamise kohta, ÜRO 

Euroopa Majanduskomisjoni heade 



 

 

põllumajandustavade raamjuhendit 

ammoniaagi heite vähendamiseks, mis 

vaadati läbi 2014. aastal, ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivi 

2010/75/EL artikli 3 lõikes 10 sätestatud 

parimaid võimalikke meetodeid. 

 b) ühise põllumajanduspoliitika raames 

võetavaid põllumajanduse 

keskkonnameetmeid; 

 c) kõigi asjaomaste õhukvaliteedialaste 

õigusaktide läbivaatamisi, sealhulgas 

neid, millele on viidatud kõnealuse 

direktiivi artikli 3 lõikes 12a. 

 Vajaduse korral esitab komisjon 

õigusaktiettepanekuid piirmäärade kohta, 

mida kohaldada pärast 2030. aastat 

õhukvaliteedi standardite parandamiseks. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 11 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 11a 

 Komisjon vaatab käesoleva direktiivi 

artikli 10 lõikes 1 osutatud aruannete 

põhjal hiljemalt 2025. aastal läbi, et 

tagada liikumine Maailma 

Terviseorganisatsiooni soovitatud õhu 

kvaliteedi taseme ning seitsmendas 

keskkonnaalases tegevusprogrammis 

kehtestatud õhu kvaliteedi pikaajaliste 

eesmärkide saavutamise poole. Eelkõige 

esitab komisjon vajaduse korral ning 

teaduslikku ja tehnoloogilist arengut 

arvesse võttes ettepanekuid muudatuste 

tegemiseks II lisas esitatud riiklike heite 

vähendamise kohustuste muutmiseks. 

 Komisjon kaalub artikli 10 lõikes 1 

osutatud korrapäraste aruannete põhjal 

meetmeid rahvusvahelisest laevandusest, 

eelkõige liikmesriikide territoriaalvetest ja 

majandusvöönditest pärit heite 

vähendamiseks ning esitab vajaduse 

korral seadusandliku ettepaneku. 
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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), ÜRO 

Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon 

(FAO), Rahvusvaheline 

Mereorganisatsioon (IMO) ja 

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse 

Organisatsioon (ICAO), sealhulgas 

tehnilise ja teadusliku uurimis- ja 

arendustegevus alase teabevahetuse kaudu. 

Liikmesriigid korraldavad piiriüleseid 

konsultatsioone ühiste ohtude teemal, 

mida kujutavad endast nende riikide 

naabruses asuvatest tööstuspiirkondadest 

pärit heitkoguseid ning asjaomased 

liikmesriigid töötavad välja ühised kavad 

heite kaotamiseks või vähendamiseks. 
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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 6 lõikes 7, artikli 7 lõikes 9 ja 

artikli 8 lõikes 3 osutatud õigus võtta vastu 

delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 

viieks aastaks alates ...*. Komisjon esitab 

delegeeritud volituste kohta aruande 

hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase 

tähtaja möödumist. Volituste 

delegeerimist uuendatakse automaatselt 

samaks ajavahemikuks, välja arvatud 

juhul, kui Euroopa Parlament või 



 

 

nõukogu esitab selle suhtes vastuväite 

hiljemalt kolm kuud enne iga 

ajavahemiku lõppemist. 

 _______________ 

 * Käesoleva direktiivi jõustumise 

kuupäev. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid sätestavad eeskirjad, milles 

käsitletakse karistusi käesoleva direktiivi 

alusel vastu võetud siseriiklike sätete 

rikkumise eest, ning võtavad kõik 

vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste 

eeskirjade rakendamine. Ette nähtud 

karistused peavad olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad. 

Liikmesriigid sätestavad eeskirjad, milles 

käsitletakse karistusi käesoleva direktiivi 

alusel vastu võetud siseriiklike sätete 

rikkumise eest, ning võtavad kõik 

vajalikud meetmed, et tagada kõnealuste 

eeskirjade rakendamine. Ette nähtud 

karistused peavad olema tõhusad, 

proportsionaalsed ja hoiatavad. 

Liikmesriigid teatavad neist sätetest 

komisjonile hiljemalt ...* ning annavad 

viivitamata teada nende edaspidistest 

muudatustest. 

 _________________ 

 * Käesoleva direktiivi jõustumise 

kuupäev. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 15 – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, ei 

anna liikmesriigid nõuete järgimise 

kohustust edasi asutustele, kellel ei ole 

strateegilist pädevust direktiivi nõuete 

täitmiseks. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 16 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Direktiivi 2003/35/EÜ I lisasse lisatakse 

punkt g: 

Direktiivi 2003/35/EÜ I lisasse lisatakse 

punktid g ja h: 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 16 – punkt 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 „h) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 

mai 2008. aasta direktiivi 2008/50/EÜ 

(välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu 

puhtamaks muutmise kohta) artikkel 23.” 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – tabel A – rida 4 

 

Komisjoni ettepanek 

Riigi koguheide 

allikakategooriate 

kaupa 

- CH4 Kord aastas, alates 

2005. aastast kuni 

aruandeaastani 

miinus 2 (X–2) 

15/02**** 

 

Muudatusettepanek 

välja jäetud 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 



 

 

I lisa – tabel A – rida 5 
 

Komisjoni ettepanek 

Riigi esialgsed 

heitkogused aruandluse 

koondnomenklatuuri(2) 

põhjal  

- SO2, NOX, NH3, muud 

LOÜd kui metaan, PM2,5 

Kord aastas, 

aruandeaasta miinus 

1 (X–1) 

30/09 

 

Muudatusettepanek 

Riigi esialgsed 

heitkogused 

aruandluse 

koondnomenklatuuri(2

) põhjal  

- SO2, NOX, NH3, muud 

LOÜd kui metaan, PM2,5 
Kord kahe aasta 

järel, aruandeaasta 

miinus 1 (X–1) 

31/12 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – tabel C – rida 5 

 

Komisjoni ettepanek 

Prognoositud 

heitkogused 

koondallikakategoor

iate kaupa  

- CH4 Iga kahe aasta järel 

iga aasta kohta 

alates aastast X kuni 

aastani 2030, 

võimaluse korral 

aastani 2040 ja 2050 

15/03 

 

Muudatusettepanek 

välja jäetud 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 1. osa – A jagu – punkt 1 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) lämmastiku käitlemine, arvestades kogu 

lämmastikuringet; 

a) lämmastiku käitlemine, arvestades kogu 

lämmastikuringet ning pidades silmas 



 

 

mulla ja toitainete majandamise kavade 

koostamist; 

 

Muudatusettepanek  96 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 1. osa – A jagu – punkt 1 – alapunkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) vähesaastavad sõnnikulaotustehnikad; c) vähesaastavad sõnnikulaotustehnikad, sh 

vedelike ja tahke aine eraldamist 

hõlmavad tehnikad; 

 

Muudatusettepanek  97 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 1. osa – A jagu – punkt 1 – alapunkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) vähesaastavad sõnniku töötlemise ja 

kompostimise tehnikad; 

e) vähesaastavad sõnniku töötlemise ja 

kompostimise tehnikad, sh vedelike ja 

tahke aine eraldamine; 

 

Muudatusettepanek  98 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 1. osa – A jagu – punkt 1 – alapunkt g a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ga) karjatamise ja ekstensiivse 

põllumajandustegevuse edendamine ning 

karjamaade biologilise mitmekesisuse 

tugevdamine selliste suure 

aminohappesisaldusega taimede abil nagu 

aasristik, harilik lutsern ja teraviljad; 

 

Muudatusettepanek  99 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 1. osa – A jagu – punkt 1 – alapunkt g b (uus) 



 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 gb) külvikorra edendamine, sealhulgas 

lämmastikku siduvate kultuuride abil; 

 

Muudatusettepanek  100 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 1. osa – A jagu – punkt 1 – alapunkt g c (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 gc) sellise agroökoloogilise 

põllumajandustootmise edendamine, mille 

tulemuseks on suure bioloogilise 

mitmekesisusega ja ressursitõhusad 

põllumajandussüsteemid, mis on vähe või 

parimal juhul üldse mitte sõltuvad 

kunstlikest sisenditest. 

 

Muudatusettepanek  101 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 1. osa – A jagu – punkt 3 – alapunkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) anorgaanilisi väetisi laotatakse 

vastavalt väetatava põllukultuuri või 

rohumaa eeldatavale lämmastiku- ja 

fosforivajadusele, võttes arvesse ka mulla 

olemasolevat toitainesisaldust ja muudest 

väetistest pärinevaid toitaineid. 

d) anorgaanilised väetised asendatakse 

võimalikult suures ulatuses orgaaniliste 

väetistega. Kui anorgaaniliste väetiste 

kasutamist jätkatakse, laotatakse need 

vastavalt väetatava põllukultuuri või 

rohumaa eeldatavale lämmastiku- ja 

fosforivajadusele, võttes arvesse ka mulla 

olemasolevat toitainesisaldust ja muudest 

väetistest pärinevaid toitaineid. 

 

Muudatusettepanek  108 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 1. osa – A a jagu (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Aa. Meetmed lämmastikoksiidide ja 

tahkete osakeste heitkoguste 



 

 

kontrollimiseks linnapiirkondades 

 Liikmesriigid kaaluvad koostöös kohalike 

ja piirkondlike omavalitsustega järgmisi 

meetmeid: 

 – säästva linnalise liikumiskeskkonna 

tegevuskavad, mis hõlmavad selliseid 

meetmeid nagu madala saastega 

piirkonnad, liikluse ülekoormustasud, 

parkimiskontroll, kiiruspiirangud, 

ühisautode kasutamiskavad ja 

alternatiivse laadimise infrastruktuuri 

kasutuselevõtt; 

 – ühelt transpordiliigilt teisele ülemineku 

edendamine, et suurendada rattasõidu, 

jalgsi liikumise ja ühistranspordi 

kasutamist; 

 – säästvad linnade kaubaveo kavad, 

näiteks ühtsete kaubakeskuste loomine, 

samuti meetmed, millega ergutatakse 

piirkondliku kaubaveo üleminekut 

maanteedelt elektriraudteele ja veeteedele; 

 – planeerimissüsteemi kasutamine uutest 

arendus- ja boilersüsteemidest pärit heite 

piiramiseks; olemasolevate hoonete 

renoveerimine energiatõhususe meetmete 

abil; 

 – renoveerimiskavad, millega toetatakse 

vanade koduste põletusseadmete 

asendamiseks majade parema 

soojustamisega, soojuspumpade, kerge 

kütteõli, uute pelletikatelde, kaugkütte või 

gaasiga; 

 – majanduslikud ja maksustiimulid, et 

ergutada vähese CO2-heitega 

kütteseadmete kasutuselevõttu; 

 – tahkekütuse põletamise keelamine 

elamupiirkondades ja muudel tundlikel 

aladel, et kaitsta haavatavas olukorras 

rühmade, sealhulgas laste tervist; 

 – tagada ehitusest pärit heite miinimumini 

vähendamine, kehtestades ja jõustades 

poliitikat ehitustolmu vähendamiseks ja 

kontrollimiseks, ning heite piirmäärade 

kehtestamine liikurmasinate jaoks; 

 – sõidukite maksustamismäära 

läbivaatamine, et võtta arvesse 



 

 

diiselmootoriga sõitvate autode ja 

otsesissepritsega bensiinimootoritega 

sõidukite tegelikkuses suuremat heidet, et 

soodustada vähem saastavate sõidukite 

müüki; 

 – riigihanked ja maksustiimulid, millega 

ergutatakse minimaalse heitega sõidukite 

varajast kasutuselevõttu; 

 – toetus ÜRO Euroopa 

Majanduskomisjoni soovitusele 4. klassi 

tahkete osakeste filtri kasutuselevõtu 

kohta diiselmootoriga sõitvates masinates, 

veokites, bussides ja taksodes; 

 – tihedalt asustatud aladel liiklevatest 

ehitusmasinatest ja muudest 

liikurmasinatest pärit heite reguleerimine 

(sealhulgas lisaseadmetega varustamise 

abil); 

 – teadlikkuse suurendamise kampaaniad 

ja hoiatused. 

 

Muudatusettepanek  109 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 1. osa – C a jagu (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Ca. Heitkoguste vähendamise meetmed 

süsivesinike heite vähendamiseks 

 Liikmesriigid vähendavad muude 

lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) 

kui metaan heitkoguseid, edendades 

paljudes sektorites kasutatavate 

kaasaegsete nn torutehnoloogiate (tube 

technologies) kasutamist. 

 

Muudatusettepanek  110 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 2. osa – punkt 1 – alapunkt a – alapunkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(i) poliitilised prioriteedid ning nende seos 

muudes asjakohastes 

i) poliitilised prioriteedid ning nende seos 

muudes asjakohastes 



 

 

poliitikavaldkondades, sealhulgas 

kliimamuutuste valdkonnas seatud 

prioriteetidega; 

poliitikavaldkondades, sealhulgas 

põllumajanduse, maapiirkondade 

majanduse, tööstuse, liikuvuse ja 

transpordi, looduskaitse ja kliimamuutuste 

valdkonnas seatud prioriteetidega; 

 

Muudatusettepanek  111 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 2. osa – punkt 1 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) poliitikavõimalused, mida kaalutakse 

2020. ja 2030. aastaks ning edaspidiseks 

seatud heite vähendamise kohustuste 

täitmiseks ja 2025. aastaks määratud heite 

vahetaseme saavutamiseks ning 

õhukvaliteedi edasiseks parandamiseks, 

samuti nende analüüs koos 

analüüsimeetodiga; heite vähendamise, 

õhukvaliteedi- ja keskkonnapoliitika ja -

meetmete üksik- või koosmõju; sellega 

seotud määramatus; 

b) poliitikavõimalused, mida kaalutakse 

2020., 2025. ja 2030. aastaks ning 

edaspidiseks seatud heite vähendamise 

kohustuste täitmiseks ning õhukvaliteedi 

edasiseks parandamiseks, samuti nende 

analüüs koos analüüsimeetodiga; heite 

vähendamise, õhukvaliteedi- ja 

keskkonnapoliitika ja -meetmete üksik- või 

koosmõju; sellega seotud määramatus; 

 

Muudatusettepanek  112 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 2. osa – punkt 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) kui see on asjakohane, siis selgitus 

põhjuste kohta, miks ei ole 2025. aastaks 

seatud heite vahetasemeid võimalik 

saavutada ilma meetmeteta, mis eeldavad 

ebaproportsionaalselt suuri kulutusi;  

d) selgitus võetud meetmete kohta, et 

saavutada riiklikud heite vähendamise 

kohustused; 

 

Muudatusettepanek  113 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 2. osa – lõige 1 – punkt d a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 da) kasutatud meetodi selgitus, et tagada 

riiklike PM2,5 heite vähendamise 



 

 

kohustuse meetmete puhul eelkõige musta 

süsiniku heite vähendamine; 

 

Muudatusettepanek  114 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 2. osa – punkt 1 – alapunkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) hinnang selle kohta, kuidas valitud 

tegevuspõhimõtted ja meetmed tagavad 

kooskõla muudes asjaomastes 

poliitikavaldkondades kehtestatud kavade 

ja programmidega. 

e) hinnang selle kohta, kuidas valitud 

tegevuspõhimõtted ja meetmed tagavad 

kooskõla muudes asjaomastes 

poliitikavaldkondades kehtestatud kavade 

ja programmidega, mille puhul eelkõige 

(kuid mitte ainult) keskendutakse 

direktiivi 2008/50/EÜ kohastele 

õhukvaliteedi kavadele, direktiivi 

2010/75/EL kohastele siseriiklike 

üleminekukavadele ja järelevalve 

plaanidele, direktiivi 2012/27/EL 

kohastele riiklikele energiatõhususe 

tegevuskavadele, direktiivi 2009/28/EÜ 

kohastele taastuvenergia riiklikele 

tegevuskavadele, ja asjakohastele 

kavadele või programmidele, mis vastavad 

direktiivi 2001/42/EÜ nõuetele või sellele 

järgnenud õigusaktide samaväärsetele 

sätetele. 

 

Muudatusettepanek  115 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 2. osa – punkt 2 – alapunkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) hinnang programmi rakendamisel ning 

heitkoguste ja kontsentratsiooni 

vähendamisel tehtud edusammudele; 

a) hinnang programmi rakendamisel ning 

heitkoguste ja kontsentratsiooni 

vähendamisel tehtud edusammudele ning 

sellega seotud keskkonna-, 

rahvatervisealasele ja 

sotsiaalmajanduslikule kasule; 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 



 

 

III lisa – 2. osa – punkt 2 – alapunkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kõik olulised muudatused 

poliitikaraamistikus, hindamistes, 

programmis ja rakendamise ajakavas. 

b) kõik olulised muudatused 

poliitikaraamistikus, hindamistes 

(sealhulgas artikli 6 lõike 2b kohaselt läbi 

viidud kontrollide ja turujärelevalve 

tulemused), programmis ja rakendamise 

ajakavas. 

 

Muudatusettepanek  117 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 2. osa – punkt 2 – alapunkt b a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 ba) hinnang liidu pikaajaliste tervishoiu- 

ja keskkonnaeesmärkide saavutamiseks 

tehtud edusammudele, pidades silmas 

vajadust nende eesmärkide 

ajakohastamiseks, muu hulgas kõigi 

Maailma Terviseorganisatsiooni 

kehtestatud uute õhukvaliteedi suuniste 

arvessevõtmiseks; 

 

Muudatusettepanek  118 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

III lisa – 2. osa – punkt 2 – alapunkt b b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 bb) riikliku õhusaaste kontrolli 

programmi ajakohastamisel vastavalt 

artikli 6 lõikele 4 tuleb sellesse lisada 

teave kõigi õhusaaste tõrjemeetmete 

kohta, mille rakendamist on sobival 

kohalikul, piirkondlikul või riiklikul 

tasandil kaalutud heite vähendamise 

kohustuste ja õhukvaliteedi eesmärkide 

saavutamiseks, sealhulgas käesoleva 

direktiivi III lisa ja direktiivi 2008/50/EÜ 

XV lisa B jao punktis 3 sätestatud 

eesmärkide saavutamiseks. 

 

 


