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LÜHISELGITUS

Gaaside ja osakeste inimtekkeline heide tekib peamiselt siis, kui toimub kütuste mittetäielik 
põlemine soojatootmisel, energiatootmisel ja transpordis, tööstuslike keemiliste protsesside ja 
ratastega transpordivahendite hõõrdkulumise puhul. Nende mahukus võib olla hooajaline, 
muu hulgas madalatasemelise heite puhul.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eesmärk on kehtestada uued riiklikud heite 
piirmäärad tähtsaimate õhusaasteainete liikide jaoks. Kavandatava direktiiviga asendatakse 
kehtiv direktiiv 2001/81/EÜ teatavate õhusaasteainete siseriiklike ülemmäärade kohta aastani 
2010 ning kohandada ühtlasi ELi õigust vastavalt 1999. aasta Göteburgi protokollist 
tulenevatele rahvusvahelistele kohustustele. Ettepaneku eesmärk on vähendada võimalikke 
ohte inimeste tervisele, keskkonnale ja kliimale. Ettepanek on Euroopa Liidu atmosfääri 
kaitsepoliitika läbivaatamise tulemus ning osa uuest liidu eeskirjade paketist. 

Lisaks ELi õiguse kohandamisele juba 25aastase protokolli muudetud sätetele nähakse 
kavandatava direktiiviga ette muudatus, st vähendamiskohustuste järkjärguline suurendamine 
aastatel 2020–2030 ja hiljem praegu kehtivas direktiivis loetletud nelja liiki gaasiliste 
saasteainete osas (vääveldioksiid, lämmastikoksiidid, muud lenduvad orgaanilised ühendid 
kui metaan, ammoniaak) ning seoses vähemalt 2,5 mikromeetrise diameetriga tahkete 
osakestega (vastavalt muudetud protokollile) ja metaaniheitega. Saasteainete piiramise 
ambitsioonika kava raames nähakse kavandatava direktiiviga ette heite ülemmäärad 
keskpikaks perioodiks kuni aastani 2025. 

Liikmesriikide kohustus vähendada heidet on väljendatud protsendimäärana, mis kajastab 
tähtajaks seatud kalendriaasta jooksul atmosfääri eraldunud koguheite vähenemist võrreldes 
alusaasta (st 2005) jooksul eraldunud koguheitega. Direktiiviga kohustatakse liikmesriike 
koostama riiklikke õhusaaste kontrolli programme ja neid järjepidevalt (iga kahe aasta tagant) 
ajakohastama. Programmid peavad sisaldama sellise tegevuse loetelu, mis võimaldab riikidel 
hinnata vähendamise eesmärkide saavutamise rahalist mõju. Lisaks peaksid liikmesriigid 
teostama seiret õhusaasteainete heite üle ning koostama riiklikke heiteinventuure- ja 
prognoose. Liikmesriigid peavad esitama Euroopa Komisjonile nii riiklikud programmid kui 
ka heiteinventuurid. 

Kavandatava direktiiviga tehakse samuti üks väike muudatus direktiivis 2003/35/EÜ, milles 
sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide 
koostamisse. Muudatus puudutab viidet sättele, mis käsitleb riiklikke õhusaaste kontrolli 
programme.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/35/EÜ muutmine osutus vajalikuks muu 
hulgas mulla hapestumise, vete eutrofeerumise ja kliimamuutuse süvenemise tõttu. Seega tuli 
töötada välja uus õigusakt, mis ühendaks kõiki siiani rakendatud sätteid.

Kõige olulisemad on muudatused, mis puudutavad üldsuse kaasamist keskkonnaga seotud 
kavade ja programmide koostamisse käsitlevaid õigusnorme. Nimetatud direktiivi I lisasse on 
seetõttu lisatud viide riiklikele sätetele, millega reguleeritakse õhusaaste kontrolli.



PE541.321v01-00 4/15 PA\1037812ET.doc

ET

Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja tunnustab Euroopa Parlamendi ja nõukogu uut direktiivi, kuid tuleb siiski 
märkida, et selle alused töötati välja juba veerand sajandi eest ning ettepanekus ei viidata 
vajadusele kõnealuse heite parema reguleerimise ja seire järele, eelkõige kohalikul tasandil ja 
mõõtmismeetodite parandamise abil. 

Konkreetsed märkused

1) Ettepanekus ei võeta arvesse kõikide osakeste heidet, sealhulgas kuni 2,5 mikromeetrise 
diameetriga tahkete osakeste heidet ja eriti nanomeetrise diameetriga osakeste heidet, mis 
kujutab endast kõige suuremat ohtu tervisele ja kliimale. 

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

3) Heite hooajalisus on tähtis ja asjakohane probleem, eelkõige kütteperioodil suurenev heide 
ja samuti nn madalatasemeline heide.

4) Heide kandub laiali sõltumata riigipiiridest ning seepärast ei tohi mereriike, aga ka 
lennundus- ja meretranspordisektorit vabastada kohustusest heidet piirata. Riigid ei tohiks 
teha oma heiteinventuuri nn paindlikkusmeetme alusel.

5) Üks ohtlikke inimtekkeliselt atmosfääri paisatud gaase, mis ei ole siiski inimtekkeline 
suurtes kogustes, on vesiniksulfiid (H2S). Teada on nt bakteriaalsed meetodid suure 
väävlisisaldusega toornafta puhastamiseks selle mereveo käigus, mille puhul eraldub õhku 
suures koguses mürgist gaasi (H2S).

6) Formaalsest seisukohast ning eriti viitamise puhul mitmesugustele lisadele komisjoni 
ettepanekutes puudub komisjoni direktiivi eelnõus läbipaistvus. Kõnealusel analüüsitud 
õigusaktil peaks arvamuse koostaja arvates olema omad lisad ning vähemalt peaks see 
osutama täpsemalt sellele, millistele konkreetsetele dokumentidele lisades viidatakse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise 
ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
liikmesriikidele hapestavate ja 

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
liikmesriikidele gaaside ja tahkete 
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eutrofeerivate saasteainete, osooni eellaste, 
esmaste tahkete osakeste ning teiseste 
tahkete osakeste eellaste ja muude 
õhusaasteainete piirmäärad ning nõutakse 
riiklike õhusaaste kontrolli programmide 
koostamist, vastuvõtmist ja rakendamist 
ning saasteainete heitkoguste ja nende 
mõju seiret ning nendest aruandmist.

osakeste, st hapestavate ja eutrofeerivate 
saasteainete, samuti osooni eellaste, 
esmaste tahkete osakeste ning teiseste 
tahkete osakeste eellaste mõõdetavad 
piirmäärad, osutatakse muude aerosoole 
moodustavate õhusaasteainete raskesti 
mõõdetavatele allikatele ning nõutakse 
riiklike õhusaaste kontrolli programmide 
koostamist, vastuvõtmist ja rakendamist 
ning paremate meetodite väljatöötamist
saasteainete heitkoguste ja nende mõju
seireks ning nendest aruandmiseks.

Or. pl

Selgitus

Heite piirmäära saab kohaldada ainult sellist liiki ja vormi heite suhtes, mida saab selgelt 
mõõta, kasutades olemasolevaid füüsikalis-keemilisi meetodeid nende jätkuvaks seireks. 
Tuleks siiski märkida sellise heite allikad, mida on raske täpselt mõõta, kuid mis moodustavad 
pikaajalisi tervisele ja kliimale ohtlikke aerosoole, ja teha jõupingutusi selleks, et töötada 
välja parem metoodika nende seireks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. „heide” – aine eraldumine punkt- või
hajureostusallikast atmosfääri;

1. „heide” – üldine füüsikalis-keemiline 
protsess, mille käigus toimub gaasi või 
tahkete osakeste vormis aine teke ja
eraldumine punkt- või
hajureostusallikatest atmosfääri;

Or. pl

Selgitus

See puudutab üldisemat ja terviklikumat arusaamist kõikidest protsessidest tulenevatest 
heidetest, nende tekkest ja eraldumisest, mitte ainult produktide lõplikust eraldumisest.



PE541.321v01-00 6/15 PA\1037812ET.doc

ET

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. „madalatasemeline heide” –
peamiselt kütteperioodil gaasi ja tahkete 
osakeste vormis korstnatest atmosfääri 
eralduv hooajaline heide 
punktreostusallikast, mille põhjuseks on 
heitgaasi konvektsioonivood madala 
muundamisefektiivsusega
katlaseadmetest, mis tuleneb vähesest 
põlemisefektiivsusest ja 
hapnikuvaegusest; 

Or. pl

Selgitus

See on üks ohtliku saaste allikaid, mida esineb väga sageli aglomeratsioonides ja mis on 
seotud vähese põlemisefektiivsusega ning mille puhul võib tekitatud saaste põhjustada sudu.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. „lämmastikoksiidid” (NOx) –
lämmastikoksiid ja lämmastikdioksiid, 
väljendatuna lämmastikdioksiidina;

4. „lämmastikoksiidid” (NOx) – kindlaks 
tegemata koostisega lämmastikoksiidide 
segu;

Or. pl

Selgitus

Tuleks täpsustada, sest NOx on kindlaks tegemata koostisega lämmastikoksiidide segu, mis 
tekib fossiilkütuste põlemise käigus. See segu koosneb kindlasti suuremast kogusest 
kahjulikust NO-st kui vähem kahjulikust NO2-st ja vahel vähesel määral dilämmastikoksiidist 
(N2O).
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. „muud lenduvad orgaanilised ühendid
(LOÜ) kui metaan” – kõik inimtekkelised 
orgaanilised ühendid, välja arvatud metaan, 
mis võivad päikesevalguse toimel
lämmastikoksiididega reageerides tekitada 
fotokeemilisi oksüdante;

5. „muud lenduvad orgaanilised ühendid
(LOÜ) kui metaan” – kõik inimtekkelised
atmosfääris leiduvad orgaanilised ühendid, 
välja arvatud metaan, mis stimuleerivad 
päikesekiirguse toimel atmosfääris 
leiduva lämmastikdioksiidiga reageerides
fotokeemiliste oksüdantide teket;

Or. pl

Selgitus

Tuleks toonitada asjaolu, et need nähtused toimuvad atmosfääris endas ja mitte üksnes 
fossiilkütuste põlemise käigus.

Muudatusettepanek 6

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), metaani (CH4) 
ja muude lenduvate orgaaniliste ühendite
(LOÜ), ammoniaagi (NH3), tahkel 
(PM2,5) või vedelal kujul orgaaniliste ja
mitteorgaaniliste osakeste inimtekkelisi 
heitkoguseid vastavalt riiklikele heite 
vähendamise kohustustele, mida 
kohaldatakse alates 2020. ja 2030. aastast 
ning mis on sätestatud II lisas.

Or. pl
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Selgitus

Termin „muud lenduvad orgaanilised ühendid kui metaan” ei ole teaduslikult piisavalt 
professionaalne. Seepärast tuleks märkida, et kahjulikud aerosoolid koosnevad õhus 
leiduvatest mikro- ja nanoosakestest tahkel ja vedelal kujul.

Muudatusettepanek 7

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. Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, 
võtavad liikmesriigid kõik vajalikud 
meetmed, mis ei too kaasa 
ebaproportsionaalselt suuri kulutusi, et 
piirata oma lõikes 1 osutatud inimtekkelisi 
heitkoguseid oma territooriumil, 
territoriaalmeredel ja majandusvööndis.

Or. pl

Selgitus

Heite liikide kordamise asemel piisab osutamisest eelmisele lõikele. Arvestades tehnoloogilisi 
edusamme põlemisefektiivsuse valdkonnas, on heitetaseme kehtestamine müüdud kütuse 
koguse alusel jäme viga. Lisaks ei tuleks riikide territoriaalmerede ja majandusvööndite 
suhtes kohaldada erinevaid eeskirju ja kriteeriume, sest kliimamuutus mõjutab tervet planeeti.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõigete 1 ja 2 täitmisel ei võeta arvesse 3. Lõigete 1 ja 2 täitmisel võetakse arvesse 
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järgmisi heiteid: järgmisi heiteid:

a) õhusõidukite heited, välja arvatud 
maandumis- ja starditsükli heited;

a) õhusõidukite heited, välja arvatud 
maandumis- ja starditsükli heited;

b) heited Kanaari saartel, Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudes, Madeiral ja 
Assooridel;

b) heited Kanaari saartel, Prantsusmaa 
ülemeredepartemangudes, Madeiral ja 
Assooridel;

c) heited, mis pärinevad riigisisesest 
mereliiklusest, mis toimub punktis b 
osutatud territooriumidele ja 
territooriumidelt;

c) heited, mis pärinevad riigisisesest 
mereliiklusest, mis toimub punktis b 
osutatud territooriumidele ja 
territooriumidelt;

d) rahvusvahelisest mereliiklusest pärit 
heited, ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist.

d) rahvusvahelisest mereliiklusest pärit 
heited, ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 
kohaldamist.

Or. pl

Selgitus

Ei tohi sulgeda silmi kõigi nende heidete eest, mis – nagu CO2 – jäävad atmosfääri pikaks 
ajaks ja mõjutavad kliimamuutust.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Euroopa Komisjon hindab aja jooksul 
kiiresti muutuvat NOx heite taset, mis 
pärineb ELi territooriumil kasutatavatest 
mittestatsionaarsetest diiselmootoriga era-
ja kommertsmootorsõidukitest, et 
paremini hinnata ja kohandada kohustusi 
vähendada kõikidest allikatest pärit NOx 
heite taset. 

Or. pl

Selgitus

Diiselkütusega sõidukite arv kasvab ELi liikmesriikides kiiresti. Samuti kasvab kasutatud, 
diiselmootoriga sõidukite eksport näiteks Kesk- ja Ida-Euroopasse, mistõttu muutuvad neis 
piirkondades kiiresti heited ja kõik tuhandetes tonnides väljendatud kohustused on üsna 
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ebatäpsed.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – lõige 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Inimtekkelise heite tase määratakse 
kindlaks, lahutades loodusliku heite 
koguheitest.

Or. pl

Selgitus

See puudutab looduslikku heidet, muu hulgas põllumajandusest pärit heidet, nt 
lämmastikoksiide ja tahkeid osakesi.

Muudatusettepanek 11

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: 

a) heite vähendamine saavutatakse 
merepiirkondades, mis kuuluvad 
liikmesriikide territoriaalvetesse, 
majandusvöönditesse või saastekontrolli 
vöönditesse, kui neid on loodud;

välja jäetud
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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.

Or. pl

Selgitus

Państwa członkowskie winny kontrolować i regulować wszystkie emisje, za które są 
odpowiedzialne, zgodnie ze zobowiązaniami zawartymi w załączniku II. Poprawka ta koreluje 
z poprawkami 7 i 8 niniejszego projektu opinii. Tak zwana "elastyczność" wspomniana w lit. 
b) nie może służyć fikcyjnym kalkulacjom dotyczącym trudnych do monitorowania i kontroli 
emisji, do których państwa członkowskie się zobowiązały (załącznik II). Jeśli chodzi o lit. c) 
państwa członkowskie powinny kontrolować i odpowiadać za wszystkie emisje na obszarach i 
terytoriach im podległych. Warunek przewidziany w lit. d) jest sztucznym warunkiem opartym 
na nierealnych limitach. Pytanie: dlaczego 20%, a nie np. 37%?

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid võivad kohandada SO2, 3. Liikmesriigid võivad kohandada artikli 
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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.

4 lõikes 1 osutatud iga-aastaseid riiklikke 
heiteinventuure kooskõlas IV lisaga, kui
seire põhjal ja vastavalt teadusandmetele 
ajakohastatud täiustatud heite 
vähendamise tehnoloogia ja
heiteinventuuride kohaldamise tõttu jääks 
liikmesriikide heite vähendamise 
kohustused täitmata või vahetasemed 
saavutamata.

Or. pl

Selgitus

Heiteinventuuride koostamise küsimus ei puuduta teadusandmeid, vaid vähendamist 
võimaldavat tehnoloogiat ja seiret, mis aitaksid inventuure objektiivselt ajakohastada.

Muudatusettepanek 13

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 
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.

Or. pl

Selgitus

Paindlikkusmeetme kasutamise puhul ilmneb selge probleem – selgete kriteeriumide 
puudumine selle kehtestamiseks. Seepärast on komisjoni ettepanekus säte, mis käsitleb 
komisjoni enda toimimist lõpliku otsuse tegijana.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid kaotavad järk-järgult 
madalatasemelise heite allikad, eelkõige 
suuremates aglomeratsioonides, 
asendades vähetõhusad kütteseadmed 
eramajades ja -korterites tänapäevaste 
tõhusate seadmetega ning asendades 
suurtes elamurajoonides 
soojusenergiajaamad väikeste, kohalike 
elektri- ja küttejaamadega.

Or. pl

Selgitus

Küsimus ei ole üksnes madalatasemelise heite vähendamises, vaid selle täielikus kaotamises.

Muudatusettepanek 15

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 

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 
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arendustegevus alase teabevahetuse kaudu. arendustegevus alase teabevahetuse kaudu.
Liikmesriigid viivad läbi piiriüleseid 
konsultatsioone ühiste ohtude teemal, 
mida kujutavad endast nende riikide 
naabruses asuvatest tööstuspiirkondadest 
pärit heited ning töötavad välja ühised 
kavad heite kaotamiseks või 
vähendamiseks.

Or. pl

Selgitus

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

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2003/35/EÜ muutmine [Ei puuduta eestikeelset versiooni.]

Or. pl

Selgitus

[Ei puuduta eestikeelset versiooni.]

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõik -1 (uus)
Direktiiv 2003/35/EÜ
Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

Direktiivi 2003/35/EÜ artikli 2 lõikele 2 
lisatakse järgmine lõik:

Liikmesriigid tagavad, et üldsus saab 
aktiivselt osaleda selliste kavade või 
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programmide ja nende tuletiste loomises, 
kohaldades igale liikmesriigile omaseid 
otsedemokraatia meetmeid eelkõige 
avalike konsultatsioonide, uuringute ja 
kohalike rahvahääletuste abil, eriti juhul, 
kui loodav kava või programm on 
kohalikule elanikkonnale väga oluline.

Or. pl

Selgitus

Kehtivas direktiivis esitatud lahenduseks on ainult arvamuse uuringud, kuid selles ei nõuta 
otsedemokraatia meetmete laiemat kohaldamist, st kohustuslikke avalikke konsultatsioone 
kohalikule elanikkonnale olulistes küsimuste või vabatahtlikke kohalikke rahvahääletusi.


