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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/EÜ
21

) 

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/EÜ
22

. 

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 

(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/EÜ
21

) 

järgimisest tuleneva heitkoguste 

vähendamise abil. Selleks et kontrollida 

oma riiklike heite ülemmäärade, heite 

vähendamise kohustuste ja heite 

vahetasemete järgimist, peaks 

liikmesriikidel olema võimalus kohandada 

oma riiklikke heiteinventuure, võttes 

arvesse heitkogustega seotud teaduslike 

arusaamade ja meetodite täienemist. 

Komisjonil peaks juhul, kui käesolevas 

direktiivis sätestatud tingimused ei ole 

täidetud, olema võimalik esitada 

vastuväiteid selliste paindlikkusmeetmete 

kasutamisele liikmesriigi poolt. 
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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 

vähendamiseks, et täita ühenduse 

kohustust vähendada kasvuhoonegaaside 

heitkoguseid aastaks 2020 (ELT L 140, 

5.6.2009, lk 136). 

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). 

 

Or. fr 
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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. ja 2030. aastast ning mis on 

sätestatud II lisas. 

Or. fr 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

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. 

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 ja PM2,5 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. 

Or. fr 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) heited Kanaari saartel, Prantsusmaa 

ülemeredepartemangudes, Madeiral ja 

Assooridel; 

(b) heited Kanaari saartel, Prantsusmaa 

ülemereregioonides ja -departemangudes, 

Madeiral ja Assooridel; 

Or. fr 

 

 


