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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 5 a (uus)

(5 a) Võimaluse korral tuleks kasutada 
saaste hajumise modelleerimist, et 
punktandmeid oleks võimalik tõlgendada 
kontsentratsiooni geograafilise jaotuse 
seisukohalt. See võiks olla vastava 
piirkonna elanikkonna kollektiivse 
kokkupuute taseme arvutamise aluseks.

Or. de

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 2 sõnasõnaline ennistamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 17 a (uus)
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(17 a) Tööstusrajatistele, mis töötavad 
täielikult kooskõlas nõukogu 24. septembri 
1996. aasta direktiivis 96/61/EÜ (saastuse 
kompleksse vältimise ja kontrolli kohta) 
nõutud loaga, ei tohiks käesolev direktiiv 
lisameetmeid kaasa tuua.

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 10 ideede taasesitamine. 

Parima võimaliku tehnika kasutamisega saavutatavatest tingimustest rangemate tingimuste 
kehtestamist võimaldab juba saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiivi 
artikkel 10. Seetõttu eeldab kehtiv IPPC luba, et loa andmise menetluse toimumise ajal on 
võetud arvesse kõnealuse direktiivi nõudeid. Lisaks on ettevõtetel, kes vastavad IPPC 
direktiivile, vaja investeerimise kavandamise jaoks kindlustunnet ja loa andmise tingimuste 
sagedase muutmisega ei ole võimalik korduvat protsessi ette kujutada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 24
Artikli 15 lõige 1

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, mis ei too kaasa 
ebaproportsionaalselt suuri kulutusi, et 
saavutada XIV lisa B jaos sätestatud 
liikmesriigi kokkupuute vähendamise 
eesmärk PM2,5-osakeste kohta selles lisas 
ettenähtud aastaks.

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, mis kujutavad üheselt 
mõistetavat õhukvaliteedi paranemist 
inimeste tervise seisukohast ega too kaasa 
ebaproportsionaalselt suuri kulutusi, et 
saavutada XIV lisa B jaos sätestatud 
liikmesriigi kokkupuute vähendamise 
eesmärk PM2,5-osakeste kohta selles lisas 
ettenähtud aastaks.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse võetavate meetmete eesmärki. Nõukogu on viinud sisse 
selle lõike uue sõnastuse, milles põhjendatakse muudatusettepanekus toodud selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 25
Artikli 16 lõige 1
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1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, mis ei too kaasa 
ebaproportsionaalselt suuri kulutusi, 
tagamaks, et PM2,5-osakeste sisaldus 
välisõhus ei ületa XIV lisa C jaos sätestatud 
sihtväärtust alates kõnealuses lisas märgitud 
tähtajast.

1. Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, mis kujutavad üheselt 
mõistetavat õhukvaliteedi paranemist 
inimeste tervise seisukohast ja ei too kaasa 
ebaproportsionaalselt suuri kulutusi, 
tagamaks, et PM2,5-osakeste sisaldus 
välisõhus ei ületa XIV lisa C jaos sätestatud 
sihtväärtust alates kõnealuses lisas märgitud 
tähtajast.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanekus selgitatakse võetavate meetmete eesmärki. Nõukogu on viinud sisse 
selle lõike uue sõnastuse, milles põhjendatakse muudatusettepanekus toodud selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 26
Artikli 20 lõige 3

3. Komisjon avaldab suunised looduslikest 
allikatest tingitud ületamiste näitamiseks ja 
mahaarvamiseks hiljemalt…*.

välja jäetud

ELT: pärast kahe aasta möödumist 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast.

Or. de

Selgitus

Komisjoni suunised toovad kaasa liigse bürokraatia ja on takistuseks paindlikkusele, mida 
liikmesriigid direktiivi ülevõtmisel vajavad.

See on uus nõukogu poolt sisse viidud lõige, mida komisjoni ettepanekus ei olnud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Muudatusettepanek 27
Artikli 22 lõige 2

2. Kui teatud piirkonnas või linnastus osutub 2. Kui teatud piirkonnas või linnastus osutub 
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XI lisas sätestatud PM10-osakeste piirtaseme 
saavutamine siiski raskeks kohaspetsiifiliste 
levimisomaduste, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste või piiriülese 
saasteleviku tõttu, vabastatakse liikmesriigid 
nende piirtasemete rakendamise kohustusest 
kuni …*, kui lõikes 1 sätestatud kohustused 
on täidetud.

XI lisas sätestatud PM10-osakeste piirtaseme 
või XIV lisas sätestatud PM2,5-osakeste 
sihtväärtuse või NO2 piirtasemete 
saavutamine siiski raskeks kohaspetsiifiliste 
levimisomaduste, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste või piiriülese 
saasteleviku tõttu, vabastatakse liikmesriigid 
nende piirtasemete rakendamise kohustusest 
kuni …*, kui lõikes 1 sätestatud kohustused 
on täidetud.

ELT: kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist

ELT: kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist

Or. en

Selgitus

Taasesitab esimese lugemise muudatusettepaneku 81 ideed. 

Ka NO2 osas on teatud piirkondades standarditele õigeaegne vastamine problemaatiline. 
Seepärast oleks mõistlik anda võimalus edasi lükata NO2 piirtasemete saavutamist pärast 
direktiivi jõustumist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax

Muudatusettepanek 28
Artikli 22 lõige 2

2. Kui teatud piirkonnas või linnastus osutub 
XI lisas sätestatud PM10-osakeste piirtaseme 
saavutamine siiski raskeks kohaspetsiifiliste 
levimisomaduste, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste või piiriülese 
saasteleviku tõttu, vabastatakse liikmesriigid 
nende piirtasemete rakendamise kohustusest 
kuni …*, kui lõikes 1 sätestatud kohustused 
on täidetud. 

2. Kui teatud piirkonnas või linnastus osutub 
XI lisas sätestatud PM10-osakeste piirtaseme 
või XIV lisas sätestatud PM2,5-osakeste 
sihtväärtuse saavutamine siiski raskeks 
kohaspetsiifiliste levimisomaduste, 
ebasoodsate ilmastikutingimuste või 
piiriülese saasteleviku tõttu, vabastatakse 
liikmesriigid nende piirtasemete 
rakendamise kohustusest kuni …*, kui 
lõikes 1 sätestatud kohustused on täidetud. 

ELT: kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist

ELT: kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist

Or. en

Selgitus

Vaja on lisada viide PM2,5-osakestele, et kajastada direktiivi reguleerimisala laiendamist. 
Taasesitab esimese lugemise muudatusettepaneku 81 ideed. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 29
Artikli 22 lõige 2

2. Kui teatud piirkonnas või linnastus osutub 
XI lisas sätestatud PM10-osakeste piirtaseme 
saavutamine siiski raskeks kohaspetsiifiliste 
levimisomaduste, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste või piiriülese 
saasteleviku tõttu, vabastatakse liikmesriigid 
nende piirtasemete rakendamise kohustusest 
kuni …*, kui lõikes 1 sätestatud kohustused 
on täidetud.

2. Kui teatud piirkonnas või linnastus osutub 
XI lisas sätestatud PM10-osakeste piirtaseme 
saavutamine siiski raskeks kohaspetsiifiliste 
levimisomaduste, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste või piiriülese 
saasteleviku tõttu, vabastatakse liikmesriigid 
nende piirtasemete rakendamise kohustusest 
kuni …*, kui lõikes 1 sätestatud kohustused 
on täidetud.

ELT: kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

ELT: kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

** Kuus aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist Poola Vabariigi jaoks

Or. en

Selgitus

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, the limit values for PM10 will not be possible to 
achieve within the specified date because of adverse climatic conditions, transboundary 
contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member States) and 
specially fuel and power structure. Hard and brown coal constitute the base source of energy 
production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification (gas, renewable 
energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to economic and 
geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced in reasonable time 
considering very high economic and social costs. Results of air monitoring confirm, that the 
content of PM2,5 particles in PM10 particles is ab. 90%, therefore exemption from the 
obligation to apply the limit vales for PM10 until six years for Poland is needed and justified.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 30
Artikli 22 lõike 2 teine a lõik (uus)

2. Kui teatud piirkonnas või linnastus osutub 
XI lisas sätestatud PM10-osakeste piirtaseme 
saavutamine siiski raskeks kohaspetsiifiliste 

2. Kui teatud piirkonnas või linnastus osutub 
XI lisas sätestatud PM10-osakeste piirtaseme 
saavutamine siiski raskeks kohaspetsiifiliste 
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levimisomaduste, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste või piiriülese 
saasteleviku tõttu, vabastatakse liikmesriigid 
nende piirtasemete rakendamise kohustusest 
kuni …*, kui lõikes 1 sätestatud kohustused 
on täidetud.

levimisomaduste, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste või piiriülese 
saasteleviku tõttu, vabastatakse liikmesriigid 
nende piirtasemete rakendamise kohustusest 
kuni …*, kui lõikes 1 sätestatud kohustused 
on täidetud.

Liikmesriigid võivad teatud piirkondades 
või linnastutes PM10 piirtaseme ja PM2,5 
sihtväärtuse saavutamise tähtaegu kahe 
lisa-aasta võrra edasi lükata, kui lõikes 1 
nimetatud õhu kvaliteedi kavast nähtub, et 
piirtaset või sihtväärtust ei ole võimalik 
saavutada, ja kui liikmesriik näitab, et 
eespool nimetatud tähtaegadest 
kinnipidamiseks on riiklikul, piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil võetud kõik 
asjakohased meetmed, sealhulgas XV lisa B 
jaos viidatud direktiivide ja määruste 
rakendamine nendes õigusaktides 
kehtestatud tähtaegadeks.

ELT: kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

ELT: neli aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

Or. de

Selgitus

Taasesitab esimese lugemise muudatusettepaneku 81 ideed. 

Kõikidele jõupingutustele vaatamata ei suuda mõned piirkonnad osakeste piirtaset 
kehtestatud tähtaegade jooksul saavutada ja vajavad pikemat tähtaega, et Euroopa, riiklikel 
ja kohalikel meetmetel oleks selline mõju, et piirtaset oleks võimalik järgida. Tähtaja 
pikendust tuleks siiski anda vaid juhul, kui eelnevalt on riiklikul ja piirkondlikul tasandil 
võetud kõik asjakohased meetmed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Muudatusettepanek 31
Artikli 22 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid võivad teatud 
piirkondades või linnastutes PM10
piirtaseme ja PM2,5 sihtväärtuse ning NO2 
piirtaseme saavutamise tähtaegu 
maksimaalselt kahe aasta võrra edasi 
lükata, kui lõikes 1 nimetatud õhu 
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kvaliteedi kavast või programmist nähtub, 
et piirtaset või sihtväärtust ei ole võimalik
saavutada, ja kui liikmesriik näitab, et 
eespool nimetatud tähtaegadest 
kinnipidamiseks on riiklikul, piirkondlikul 
ja kohalikul tasandil võetud kõik 
asjakohased meetmed, sealhulgas XV lisa B 
jaos viidatud direktiivide rakendamine 
nendes õigusaktides kehtestatud 
tähtaegadeks.

Or. en

Selgitus

Taasesitab esimese lugemise muudatusettepaneku 81 ideed. 

Ka NO2 osas on teatud piirkondades standarditele vastavuse õigeaegne saavutamine 
problemaatiline. Seepärast oleks mõistlik anda võimalus edasi lükata NO2 piirtasemete 
saavutamine pärast direktiivi jõustumist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 32
Artikli 22 lõike 4 esimene lõik

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile oma 
seisukoha selles, kus on võimalik kohaldada 
lõiget 1 või 2, ning edastavad lõikes 1 
viidatud õhukvaliteedi kava koos kogu 
olulise teabega, mida komisjonil on vaja, et 
hinnata, kas kõik asjakohased tingimused on 
täidetud. Oma hinnangus võtab komisjon 
arvesse liikmesriikide võetud meetmete ja 
ühenduse meetmete hinnangulist mõju.

4. Liikmesriigid teatavad komisjonile oma 
seisukoha selles, kus on võimalik kohaldada 
lõiget 1 või 2, ning edastavad lõikes 1 
viidatud õhukvaliteedi kava koos kogu 
olulise teabega, mida komisjonil on vaja, et 
hinnata, kas kõik asjakohased tingimused on 
täidetud. Oma hinnangus võtab komisjon 
arvesse liikmesriikide võetud meetmete ja 
komisjoni poolt saaste tekkekohas võetavate 
lisa XVI a kohaste ühenduse meetmete 
hinnangulist mõju. Oma hinnangus peab 
komisjon märkima, missugune on juba 
ühenduse lisa XVI a kohaste meetmete 
mõju õhu kvaliteedile kõnealuses 
liikmesriigis või milline on see tulevikus.

Or. de

Selgitus

Taasesitab esimese lugemise muudatusettepanekute 81 ja 83 tähendust. 
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Õhu kvaliteeti parandavad meetmed tuleks keskendada heitega seotud meetmetele. Lisaks on 
vaja ühenduse meetmeid, millega võideldakse saasteainete heite vastu nende esinemiskohas. 
Kui kõnealused ühenduse meetmed ei jõustu õigeaegselt või kui need jõustuvad viivitusega, ei 
saa need õhukvaliteedi parandamisele kaasa aidata. Seda tuleb võtta arvesse otsuses erandi 
lubamise kohta piirväärtuse nõudest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 33
Artikli 23 lõike 1 teine lõik

Juhul kui ületatakse piirtasemeid, mille 
saavutamise tähtaeg on juba möödunud, 
esitatakse õhukvaliteedi kavas asjakohased 
meetmed, nii et saavutamata jätmise 
ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks.

Juhul kui ületatakse piirtasemeid, mille 
saavutamise tähtaeg on juba möödunud, 
esitatakse õhukvaliteedi kavas asjakohased 
meetmed ja võidakse lisada täiendavalt 
meetmeid konkreetselt laste tervise 
kaitsmiseks, nii et saavutamata jätmise 
ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks.

Or. en

Selgitus

Alates esimesest lugemisest on ilmnenud palju uusi tõendeid, mis rõhutavad õhusaaste mõju 
laste tervisele. Madalmaades, Prantsusmaal ja Kalifornias läbi viidud uued uuringud (Brauer 
jt 2007, Brauer jt 2007, Annesi-Maesano jt 2007, Islam jt 2007). Kõige olulisemad on uued 
tõendid kopsufunktsiooni vähenemise kohta lastel ning astma- ja hingamisteede haiguste 
juhtude ning kõrva-, nina- ja kurgunakkuste arvu suurenemise kohta õhusaaste tõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi

Muudatusettepanek 34
Artikli 23 lõike 1 teine lõik

Juhul kui ületatakse piirtasemeid, mille 
saavutamise tähtaeg on juba möödunud, 
esitatakse õhukvaliteedi kavas asjakohased 
meetmed, nii et saavutamata jätmise 
ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks.

Juhul kui ületatakse piirtasemeid, mille 
saavutamise tähtaeg on juba möödunud, 
esitatakse õhukvaliteedi kavas asjakohased 
meetmed, sealhulgas vajaduse korral 
konkreetsed meetmed laste tervise 
kaitsmiseks, nii et saavutamata jätmise 
ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks.

Or. en
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Selgitus

Alates esimesest lugemisest on ilmnenud palju uusi tõendeid, mis rõhutavad õhusaaste mõju 
laste tervisele. Kõige olulisemad on uued tõendid kopsufunktsiooni vähenemise kohta lastel 
ning astma- ja hingamisteede haiguste juhtude ning kõrva-, nina- ja kurgunakkuste arvu 
suurenemise kohta õhusaaste tõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 35
Artikli 23 lõike 1 neljas a lõik (uus)

Kavad ja programmid koostatakse 
tingimusel, et tööstusrajatiste puhul, kellele 
on load väljastatud vastavalt nõukogu 24. 
septembri 1996. aasta direktiivile 96/61/EÜ 
(saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli 
kohta), ei ole käesoleva direktiivi alusel 
vaja lisameetmeid võtta.

Or. de

Selgitus

Reintroducing the ideas of amendment 33 from first reading.

Die Regelung trägt - dies ist bereits in Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2004/107/EG zum 
Ausdruck gekommen - dem Umstand Rechnung, dass Anlagen, die eine Genehmigung im 
Sinne der IVU-Richtlinie (96/61/EG) erhalten haben, eine spezielle Emittentengruppe 
darstellen. Denn die IVU-Richtlinie stellt außerordentlich hohe materielle Anforderungen an 
die betroffenen Anlagen, indem sie zum Einsatz der besten verfügbaren 
Emissionsminderungstechniken (= BVT) verpflichtet. Zum Zwecke der Einhaltung der BVT 
werden von der betroffenen Industrie erhebliche Mittel eingesetzt. Die IVU-Richtlinie sieht 
zusätzlich vor, dass die Genehmigungsauflagen unter bestimmten Umständen angepasst 
werden müssen, wenn es die Weiterentwicklung der BVT erfordert. Durch den von der IVU-
Richtlinie vorgesehenen Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission und durch die regelmäßige Veröffentlichung der Ergebnisse des 
Informationsaustausches (= BREF-Dokumente) ist ein dynamisches Fortschreiben der BVT 
gewährleistet. Auf diese Weise wird im Hinblick auf die Emissionsminderungsleistung - im 
Gegensatz zu anderen Emissionsquellen - stets das "Optimum" sichergestellt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 36
Artikli 24 lõige 1
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1. Kui teatud piirkonnas või linnastus on oht, 
et saasteainete tase ületab XII lisas 
sätestatud üht või enamat häiretaset, 
koostavad liikmesriigid tegevuskavad 
konkreetsete meetmete kohta, mis tuleb 
lühikese aja jooksul võtta sellise ületamise 
ohu vähendamiseks ja selle kestuse 
lühendamiseks. Juhul kui oht esineb ühe või 
enama lisades VII, XI ja XIV toodud 
piirtaseme või sihtväärtuse puhul, võivad 
liikmesriigid vajadusel koostada sellised 
lühiajalised tegevuskavad.

1. Kui teatud piirkonnas või linnastus on oht, 
et saasteainete tase ületab XII lisas 
sätestatud üht või enamat häiretaset, 
koostavad liikmesriigid, kui see tundub 
asjakohane ja mõttekas, tegevuskavad 
konkreetsete meetmete kohta, mis tuleb 
lühikese aja jooksul võtta sellise ületamise 
ohu vähendamiseks ja selle kestuse 
lühendamiseks. Juhul kui oht esineb ühe või 
enama lisades VII, XI ja XIV toodud 
piirtaseme või sihtväärtuse puhul, võivad 
liikmesriigid, kui see tundub asjakohane ja 
mõttekas, koostada sellised lühiajalised 
tegevuskavad.

Kui on oht, et ületatakse XII lisa B jaos 
määratletud osooni häiretase, koostavad
liikmesriigid geograafiliste, ilmastiku- ja 
majandustingimuste põhjal ise lühiajalised 
tegevuskavad, kui nende arvates on olemas 
märkimisväärsed võimalused sellisest 
ületamisest tuleneva ohu, selle kestuse või 
raskuse vähendamiseks. Sellise lühiajalise 
tegevuskava koostamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse otsust 2004/279/EÜ. 

Liikmesriigid koostavad geograafiliste, 
ilmastiku- ja majandustingimuste põhjal ise 
lühiajalised tegevuskavad, kui nende arvates 
on olemas märkimisväärsed võimalused 
sellisest ületamisest tuleneva ohu, selle 
kestuse või raskuse vähendamiseks. Sellise 
lühiajalise tegevuskava koostamisel võtavad 
liikmesriigid arvesse otsust 2004/279/EÜ.

Or. de

Selgitus

Taasesitab esimese lugemise muudatusettepaneku 35 ideed. 

Vaid teatavatel eeltingimustel on lühikeses perspektiivis võetavatel meetmetel potentsiaal 
vähendada saasteainete taset teatavas piirkonnas sellises ulatuses, et tase vastab 
piirtasemele. Seepärast tuleks lühiajaliste meetmete kavad kõikide saasteainete osas koostada 
vaid tingimusel, et meetmed, millega need seotud on, saavad õhu kvaliteedi parandamisele 
tõhusalt kaasa aidata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi

Muudatusettepanek 37
Artikli 24 lõige 2

2. Olenevalt üksikjuhtumist võib lõikes 1 
viidatud lühiajalistes tegevuskavades ette 
näha meetmeid, et kontrollida ja vajaduse 
korral peatada teatavaid toiminguid, kaasa 
arvatud mootorsõidukiliiklus, mis viivad 

2. Olenevalt üksikjuhtumist võib lõikes 1 
viidatud lühiajalistes tegevuskavades ette 
näha meetmeid, et kontrollida ja vajaduse 
korral peatada teatavaid toiminguid, kaasa 
arvatud mootorsõidukiliiklus, mis viivad 
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vastavate piirtasemete või sihtväärtuse või 
häiretaseme ületamisele. Kõnealused 
tegevuskavad võivad sisaldada ka tõhusaid 
meetmeid tööstuslike seadmete või toodete 
kasutamise suhtes.

vastavate piirtasemete või sihtväärtuse või 
häiretaseme ületamisele. Kõnealused 
tegevuskavad võivad sisaldada ka tõhusaid 
meetmeid tööstuslike seadmete või toodete 
kasutamise suhtes. Kõnealused 
tegevuskavad võivad sisaldada ka 
konkreetseid meetmeid elanikkonna 
tundlike rühmade, sealhulgas laste, 
kaitsmiseks.

Or. en

Selgitus

Alates esimesest lugemisest on ilmnenud palju uusi tõendeid, mis rõhutavad õhusaaste mõju 
laste tervisele. Kõige olulisemad on uued tõendid kopsufunktsiooni vähenemise kohta lastel 
ning astma- ja hingamisteede haiguste juhtude ning kõrva-, nina- ja kurgunakkuste arvu 
suurenemise kohta õhusaaste tõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 38
Artikli 24 lõige 2

2. Olenevalt üksikjuhtumist võib lõikes 1 
viidatud lühiajalistes tegevuskavades ette 
näha meetmeid, et kontrollida ja vajaduse 
korral peatada teatavaid toiminguid, kaasa 
arvatud mootorsõidukiliiklus, mis viivad 
vastavate piirtasemete või sihtväärtuse või 
häiretaseme ületamisele. Kõnealused 
tegevuskavad võivad sisaldada ka tõhusaid 
meetmeid tööstuslike seadmete või toodete 
kasutamise suhtes.

2. Olenevalt üksikjuhtumist võib lõikes 1 
viidatud lühiajalistes tegevuskavades ette 
näha meetmeid, et kontrollida ja vajaduse 
korral peatada teatavaid toiminguid, kaasa 
arvatud mootorsõidukiliiklus, mis viivad 
vastavate piirtasemete või sihtväärtuse või 
häiretaseme ületamisele. Kõnealused 
tegevuskavad võivad sisaldada ka tõhusaid 
meetmeid tööstuslike seadmete või toodete 
kasutamise suhtes. Kõnealused 
tegevuskavad võivad sisaldada ka 
konkreetseid meetmeid elanikkonna 
tundlike rühmade, sealhulgas laste, 
kaitsmiseks.

Or. en

Selgitus

Alates esimesest lugemisest on ilmnenud palju uusi tõendeid, mis rõhutavad õhusaaste mõju 
laste tervisele. Madalmaades, Prantsusmaal ja Kalifornias läbi viidud uued uuringud (Brauer 
jt 2007, Brauer jt 2007, Annesi-Maesano jt 2007, Islam jt 2007). Kõige olulisemad on uued 
tõendid kopsufunktsiooni vähenemise kohta lastel ning astma- ja hingamisteede haiguste 
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juhtude ning kõrva-, nina- ja kurgunakkuste arvu suurenemise kohta õhusaaste tõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 39
Artikli 24 lõige 4

4. Esimest korda enne … ja pärast seda 
korrapäraste ajavahemike järel avaldab 
komisjon näiteid lühiajaliste tegevuskavade 
koostamise parima tava kohta.

4. Esimest korda enne … ja pärast seda 
korrapäraste ajavahemike järel avaldab 
komisjon näiteid lühiajaliste tegevuskavade 
koostamise parima tava kohta. Komisjon 
avaldab eraldi näited heade tavade kohta 
elanikkonna tundlike rühmade, sealhulgas 
laste, kaitsmisel kõnealuste tegevuskavade 
raames.

ELT: kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

ELT: kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

Or. en

Selgitus

Alates esimesest lugemisest on ilmnenud palju uusi tõendeid, mis rõhutavad õhusaaste mõju 
laste tervisele. Madalmaades, Prantsusmaal ja Kalifornias läbi viidud uued uuringud (Brauer 
jt 2007, Brauer jt 2007, Annesi-Maesano jt 2007, Islam jt 2007). Näited heade tavade kohta 
laste kaitsmisel oleksid seotud saasteainetega kokkupuute vähendamisega kohtades, kus 
lapsed veedavad enamiku ajast, näiteks koolid, lasteaiad, lastesõimed, lastehaiglad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 40
Artikli 26 lõike 2 teine lõik

Vajaduse korral võib aruannetes olla ka 
metsa kaitsega seotud täiendav teave ja 
hinnangud ning teave muude saasteainete 
kohta, mille järelevalve on määratletud 
käesoleva direktiivi sätetega, muu hulgas 
näiteks X lisa B jaos loetletud osooni 
eellased.

Vajaduse korral võib aruannetes olla ka 
metsa kaitsega seotud täiendav teave ja 
hinnangud ning laste kokkupuute 
vähendamiseks õhusaastega võetud 
meetmete hindamist käsitlev teave ning 
teave muude saasteainete kohta, mille 
järelevalve on määratletud käesoleva 
direktiivi sätetega, muu hulgas näiteks X lisa 
B jaos loetletud osooni eellased.

Or. en
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Selgitus

Alates esimesest lugemisest on ilmnenud palju uusi tõendeid, mis rõhutavad õhusaaste mõju 
laste tervisele. Madalmaades, Prantsusmaal ja Kalifornias läbi viidud uued uuringud (Brauer 
jt 2007, Brauer jt 2007, Annesi-Maesano jt 2007, Islam jt 2007). 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi

Muudatusettepanek 41
Artikli 26 lõike 2 teine lõik

Vajaduse korral võib aruannetes olla ka 
metsa kaitsega seotud täiendav teave ja 
hinnangud ning teave muude saasteainete 
kohta, mille järelevalve on määratletud 
käesoleva direktiivi sätetega, muu hulgas 
näiteks X lisa B jaos loetletud osooni 
eellased.

Vajaduse korral võib aruannetes olla ka 
metsa kaitsega seotud täiendav teave ja 
hinnangud ning laste kokkupuute 
vähendamiseks õhusaastega võetud 
meetmeid käsitlev teave ning teave muude 
saasteainete kohta, mille järelevalve on 
määratletud käesoleva direktiivi sätetega, 
muu hulgas näiteks X lisa B jaos loetletud 
osooni eellased.

Or. en

Selgitus

Alates esimesest lugemisest on ilmnenud palju uusi tõendeid, mis rõhutavad õhusaaste mõju 
laste tervisele. Kõige olulisemad on uued tõendid kopsufunktsiooni vähenemise kohta lastel 
ning astma- ja hingamisteede haiguste juhtude ning kõrva-, nina- ja kurgunakkuste arvu 
suurenemise kohta õhusaaste tõttu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 42
V lisa A jao punkti 1 joonealune märkus

1) Lämmastikdioksiidi, tahkete osakeste, 
benseeni ja süsinikmonooksiidi puhul peab 
proovivõtukohtade hulgas olema vähemalt 
üks linnakeskkonna taustapiirkondi jälgiv ja 
üks liikluse mõju jälgiv jaam, tingimusel et 
see ei suurenda proovivõtukohtade arvu. 
Seoses nende saasteainetega ei tohi 
linnakeskkonna taustapiirkondi jälgivate ja 
liikluse mõju jälgivate A jao punkti 1 
kohaselt nõutavate jaamade koguarvud 
liikmesriikides erineda üle kahe korra. Tuleb 

1) Lämmastikdioksiidi, tahkete osakeste, 
benseeni ja süsinikmonooksiidi puhul peab 
proovivõtukohtade hulgas olema vähemalt 
üks linnakeskkonna taustapiirkondi jälgiv ja 
üks liikluse mõju jälgiv jaam, tingimusel et 
see ei suurenda proovivõtukohtade arvu. 
Seoses nende saasteainetega ei tohi 
liikmesriigis asuvate linnakeskkonna 
taustapiirkondi jälgivate ja liikluse mõju 
jälgivate jaamade koguarvud erineda üle 
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säilitada proovivõtukohad, kus PM10
piirtaset on ületatud viimasel kolmel aastal.

kahe korra.

Or. de

Selgitus

Taasesitab komisjoni ettepaneku sõnastuse.

Liikmesriigid peavad säilitama kõikehõlmava seirekohtade võrgustiku, kuhu peab muu hulgas 
kuuluma piisavalt liikluse mõju jälgivaid seirejaamu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Muudatusettepanek 43
XI lisa B jao tabeli osa „PM10”

Nõukogu ühine seisukoht

Keskmistamise 
ajavahemik

Piirtase Lubatud kõikumine Piirtaseme 
saavutamise 

tähtaeg
PM10

1 päev

50 µg/m3, mida ei tohi 
ületada rohkem kui 35 

korral kalendriaasta 
jooksul

50 %

kalendriaasta 40 µg/m3 20 %

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Keskmistamise 
ajavahemik

Piirtase Lubatud kõikumine Piirtaseme 
saavutamise 

tähtaeg
PM10

1 päev

50 µg/m3, mida ei tohi 
ületada rohkem kui 35 

korral kalendriaasta 
jooksul

50 %

kalendriaasta 40 µg/m3 20 %
kuni 31. 

detsembrini 
2009
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kalendriaasta
30 µg/m3 20% 1. jaanuar 

2005

* välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik saavutada kohaspetsiifiliste levimisomaduste, 
ebasoodsate ilmastiku- ja geograafiliste tingimuste tõttu. Liikmesriigid sätestavad täpse 
päevade arvu, mille jooksul on piirtaset võimalik saavutada, mis on kuni 55 päeva, ja 
edastavad komisjonile kõnealuse sätte teksti. 

Or. en

Selgitus

This amendment is a reintroduction of Parliament's adopted amendment on Annex XI, table, 
section on PM10. Sometimes the target set in Annex XI cannot be achieved because of site-
specific dispersion of characteristics, adverse meteorological or geographical conditions or 
significant transboundary contributions. These areas feature relatively high concentration of 
emissions without clear direct possibilities to limit these. It would be indispensable for these 
areas to get the opportunity for an extra number of days during which the limit value can be 
exceeded. The reintroduction of this amendment would reinforce the capacity of the areas to 
comply with the directive.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey, Anders Wijkman

Muudatusettepanek 44
XI lisa B jao tabeli osa „PM10”

PM10 / kalendriaasta PM10 / kalendriaasta

40 µg/m3 33 µg/m3

Or. en

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 82 taasesitamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jules Maaten

Muudatusettepanek 45
XI lisa B jao tabeli osa „PM10”

PM10 / 1 päev PM10 / 1 päev

50 µg/m3, mida ei tohi ületada rohkem kui 50 µg/m3, mida ei tohi ületada rohkem kui 



PE394.128v01-00 16/33 AM\685498ET.doc
Freelance-tõlge

ET

35 korral kalendriaasta jooksul 35 korral kalendriaasta jooksul

(*) välja arvatud juhul, kui seda ei ole 
võimalik saavutada kohaspetsiifiliste 
levimisomaduste, ebasoodsate ilmastiku- ja 
geograafiliste tingimuste või 
märkimisväärse piiriülese saasteleviku 
tõttu. Liikmesriigid sätestavad täpse 
päevade arvu, mille jooksul on piirtaset 
võimalik saavutada, mis on kuni 55 päeva, 
ja edastavad komisjonile kõnealuse sätte 
teksti.

Or. en

Selgitus

Taasesitab esimese lugemise muudatusettepaneku 82 ideed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens Holm

Muudatusettepanek 46
XIV lisa B jao tabel

Nõukogu ühine seisukoht

AEI aastal 2010 Kokkupuute vähendamise eesmärk 
aasta 2010 suhtes

Liikmesriigi 
kokkupuute 

vähendamise eesmärgi 
saavutamise aasta

Üle 13 µg/m3 20 protsenti
7–13 µg/m3 (AEI × 1,5)%

2020

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

AEI aastal 2010 Kokkupuute vähendamise eesmärk 
aasta 2010 suhtes

Liikmesriigi 
kokkupuute 

vähendamise eesmärgi 
saavutamise aasta

Üle 13 µg/m3 25 protsenti
7–13 µg/m3 (AEI × 1,9)%

2020

Or. en
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Selgitus

Exponeringsminskningsmålet är ett viktigt komplement till gränsvärdet för PM2.5. Men för att 
den eftersträvade minksningen av befolkningsexponeringen verkligen ska uppnås, bör målet 
ändras från ett icke-bindande målvärde till ett legalt bindande krav. För att bidra till 
påtagliga ytterligare förbättringar utöver vad som ändå förväntas uppnås med befintlig 
lagstiftning, bör ambitionsnivån höjas från föreslagna 20% till minst 25% minskning mellan 
2010 och 2020.

En högre ambitionsnivå kan dessutom motiveras mot bakgrund av EU’s nya tuffare 
målsättningar för att minska utsläppen av växthusgaser, d.v.s. beslutet av EU Heads of State i 
mars 2007 om att minska växthusgasutsläppen med 20-30% till 2020. Flera studier har visat 
att en tuffare klimatpolitik medför ytterligare minskade utsläpp också av luftföroreningar, och 
innebär därför lägre förväntade halter av PM2.5 och andra luftföroreningar år 2020 än vad 
som tidigare förväntats.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi

Muudatusettepanek 47
XIV lisa B jao tabel

Nõukogu ühine seisukoht

AEI aastal 

2010

Kokkupuute vähendamise eesmärk 

aasta 2010 suhtes

Liikmesriigi 

kokkupuute 

vähendamise eesmärgi 

saavutamise aasta

Üle 13 µg/m3 20 protsenti

7–13 µg/m3 (AEI × 1,5)%

2020

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

AEI aastal 

2010

Kokkupuute vähendamise eesmärk 

aasta 2010 suhtes

Liikmesriigi 

kokkupuute 

vähendamise eesmärgi 

saavutamise aasta

Üle 13 µg/m3 20 protsenti 2020
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7–13 µg/m3 (AEI × 1,5)%

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu 2007. aasta märtsi otsus püstitada ELi eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 20–30% võrra aastaks 2020 on oluline uus olukord ja muudab 
tegelikult tulude-kulude suhet ambitsioonikamate piirtasemete kasuks seoses kodanike tervise 
kaitsmisega. Eesmärk vähendada kokkupuudet on hädavajalik täiendus piirtasemetele ja on 
seepärast PM-osakeste saaste tervisemõjude vähendamise strateegia oluline element. 
Tagamaks, et kokkupuute nõutavaks vähendamiseks võetakse tõepoolest asjakohased 
meetmed, tuleb siiski see teha õiguslikult siduvaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens Holm

Muudatusettepanek 48
XIV lisa C jagu

Nõukogu ühine seisukoht

C. SIHTVÄÄRTUS

Keskmistamise 
ajavahemik

Sihtväärtus Tähtaeg, milleks sihtväärtus tuleb saavutada

Kalendriaasta 25 µg/m3 1. jaanuar 2010

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

C. SIHTVÄÄRTUS

Keskmistamise 
ajavahemik

Sihtväärtus Tähtaeg, milleks sihtväärtus tuleb saavutada

Kalendriaasta 10 µg/m3 1. jaanuar 2010

Or. en

(Artikli 62 lõike 2 punkt d)

Selgitus

Det föreslagna målvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 



AM\685498ET.doc 19/33 PE394.128v01-00
Freelance-tõlge

ET

vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi

Muudatusettepanek 49
XIV lisa C jagu

Nõukogu ühine seisukoht

C. SIHTVÄÄRTUS

Keskmistamise 
ajavahemik

Sihtväärtus Tähtaeg, milleks sihtväärtus tuleb saavutada

Kalendriaasta 25 µg/m3 1. jaanuar 2010

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

C. SIHTVÄÄRTUS

Keskmistamise 
ajavahemik

Sihtväärtus Tähtaeg, milleks sihtväärtus tuleb saavutada

Kalendriaasta 12 µg/m3 1. jaanuar 2010

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu 2007. aasta märtsi otsus püstitada ELi eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 20–30% võrra aastaks 2020 on oluline uus olukord ja muudab 
tegelikult tulude-kulude suhet ambitsioonikamate piirtasemete kasuks seoses kodanike tervise 
kaitsmisega. Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) hiljutised analüüsid viitavad, et tõhustatud 
kliimapoliitika tulemusel toimub linnaõhu kvaliteedi märkimisväärne paranemine, sealhulgas 
valupunktides. Hinnanguliselt vähenevad praeguste õhusaastealaste õigusaktide rakendamise 
kulud kasvuhoonegaaside heite 40%lise vähendamise kava kohaselt aastaks 2030 umbes 12 
miljoni euro võrra aastas.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax

Muudatusettepanek 50
XIV lisa C jagu

Nõukogu ühine seisukoht

C. SIHTVÄÄRTUS

Keskmistamise 
ajavahemik

Sihtväärtus Tähtaeg, milleks sihtväärtus tuleb saavutada

Kalendriaasta 25 µg/m3 1. jaanuar 2010

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

C. SIHTVÄÄRTUS

Keskmistamise 
ajavahemik

Sihtväärtus Tähtaeg, milleks sihtväärtus tuleb saavutada

Kalendriaasta 12 µg/m3 1. jaanuar 2010

Or. en

Selgitus

Väiksem sihtväärtus on vajalik selleks, et kaitsta piisavalt inimeste tervist, arvestades, et PM-
osakeste saaste on seotud miljonite ELi elanike hingamisteede- ja südamehaiguste, tromboosi 
ja infarktiga ning hinnanguliselt 350 000 surmajuhtumiga igal aastal. Hiljutises raportis 
(WHO raport „WHO õhu kvaliteeti käsitlevad suunised tahkete osakeste, osooni, 
lämmastikdioksiidi ja vääveldioksiidi ülemaailmseks ajakohastamiseks 2005”, avaldatud 5. 
oktoobril 2006) soovitatakse väärtuse vähendamist väärtuseni 10 µg/m3.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 51
XIV lisa C jagu

Nõukogu ühine seisukoht

C. SIHTVÄÄRTUS

Keskmistamise 
ajavahemik

Sihtväärtus Tähtaeg, milleks sihtväärtus tuleb saavutada

Kalendriaasta 25 µg/m3 1. jaanuar 2010

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
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C. SIHTVÄÄRTUS

Keskmistamise 
ajavahemik

Sihtväärtus Tähtaeg, milleks sihtväärtus tuleb saavutada

Kalendriaasta 25 µg/m3 1. jaanuar 2010

* Tähtaeg, milleks Poola Vabariik peab sihtväärtuse saavutama – 1. jaanuar 2015.

Or. en

Selgitus

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the target value for new stric standard for PM 
2,5 within the defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the 
base source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel 
diversification (gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely 
costly due to economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced 
in reasonable time considering also very high economic and social costs. It is justified to 
postpone the date for Poland to meet the target value for PM 2,5 until 1 January 2015.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jens Holm

Muudatusettepanek 52
XIV lisa D jagu

Nõukogu ühine seisukoht

Keskmistamise 

ajavahemik

Piirtase Lubatud kõikumine Piirtaseme 

saavutamise tähtaeg

Kalendriaasta 25 µg/m3 20 % ……..*, seda 

vähendatakse 1. jaanuaril 

2001 ja edaspidi iga 12 

kuu tagant võrdse 

protsendimäära võrra, et 

jõuda 0%ni 1. jaanuariks 

2015.

1. jaanuar 2010

* Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.
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Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Keskmistamise 

ajavahemik

Piirtase Lubatud kõikumine1 Piirtaseme 

saavutamise tähtaeg

Kalendriaasta 10 µg/m3 20% …* , seda 

vähendatakse 1. jaanuaril 

ja edaspidi iga 12 kuu 

tagant võrdse 

protsendimäära võrra, et 

jõuda 0%ni 

1. jaanuariks 2015.

1. jaanuar 2010

1 Maksimaalne lubatud kõikumine kehtib ka vastavalt artikli 15 lõikele 4.

* Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Det föreslagna gränsvärdet på 25 µg/m3 är helt otillräckligt för att skydda människors hälsa, 
vilket tydligt har påtalats av hälsoexperter i EU och av Världshälsoorganisationen (WHO). 
En nivå på 10 μg/m3 PM2.5 är i överensstämmelse med de rekommendationer (s.k. Air Quality 
Guidelines) WHO publicerade förra året. De av WHO rekommenderade nivåerna har visats 
vara uppnåbara i större städer i högt utvecklade länder, och enligt WHO kommer ett 
uppnående av dessa nivåer att påtagligt minska riskerna för skadliga effekter på människors 
hälsa.

Jämfört med första läsningen, befinner vi oss nu i en ny situation såtillvida att EUs Heads of 
State i mars beslutade att EUs utsläpp av växthusgaser ska minska med minst 20% mellan 
1990 och 2020. Detta beslut har återverkningar också för luftvårdspolitiken, eftersom 
minskade utsläpp av växthusgaser medför minskade utsläpp av luftföroreningar, inklusive 
utsläpp av primära partiklar och utsläpp av SO2 och NOx som bidrar till bildningen av s.k. 
sekundära partiklar.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi

Muudatusettepanek 53
XIV lisa D jagu

Nõukogu ühine seisukoht
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D. PIIRTASE

Keskmistamise 

ajavahemik

Piirtase Lubatud kõikumine Piirtaseme 

saavutamise tähtaeg

Kalendriaasta 25 µg/m3 20% …* , seda 

vähendatakse 1. jaanuaril ja 

edaspidi iga 12 kuu tagant 

võrdse protsendimäära 

võrra, et jõuda 0%ni 

1. jaanuariks 2015.

1. jaanuar 2015

* Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

D. PIIRTASE

Keskmistamise 

ajavahemik

Piirtase Lubatud kõikumine Piirtaseme 

saavutamise tähtaeg

Kalendriaasta 12 µg/m3 20% …* , seda 

vähendatakse 1. jaanuaril ja 

edaspidi iga 12 kuu tagant 

võrdse protsendimäära 

võrra, et jõuda 0%ni 

1. jaanuariks 2015.

1. jaanuar 2015

* Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Euroopa Ülemkogu 2007. aasta märtsi otsus püstitada ELi eesmärk vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 20–30% võrra aastaks 2020 on oluline uus olukord ja muudab 
faktiliselt tulude-kulude suhet ambitsioonikamate piirtasemete kasuks seoses kodanike tervise 
kaitsmisega. Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) hiljutised analüüsid viitavad, et tõhustatud 
kliimapoliitika tulemusel toimub linnaõhu kvaliteedi märkimisväärne paranemine, sealhulgas 
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valupunktides. Hinnanguliselt vähenevad praeguste õhusaastealaste õigusaktide rakendamise 
kulud kasvuhoonegaaside heite 40%lise vähendamise kava kohaselt aastaks 2030 umbes 12 
miljoni euro võrra aastas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Bogusław Sonik

Muudatusettepanek 54
XIV lisa D jagu

Nõukogu ühine seisukoht

D. PIIRTASE

Keskmistamise 

ajavahemik

Piirtase Lubatud kõikumine Piirtaseme 

saavutamise tähtaeg

Kalendriaasta 25 µg/m3 20% …* , seda 

vähendatakse 1. jaanuaril ja 

edaspidi iga 12 kuu tagant 

võrdse protsendimäära 

võrra, et jõuda 0%ni 

1. jaanuariks 2015.

1. jaanuar 2015

* Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

D. PIIRTASE

Keskmistamise 

ajavahemik

Piirtase Lubatud kõikumine Piirtaseme 

saavutamise tähtaeg

Kalendriaasta 25 µg/m3 20% …* , seda 

vähendatakse 1. jaanuaril ja 

edaspidi iga 12 kuu tagant 

võrdse protsendimäära 

võrra, et jõuda 0%ni 

1. jaanuar 2015**
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1. jaanuariks 2015.

* Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

** Tähtaeg, milleks Poola Vabariik peab piirtaseme saavutama – 1. jaanuar 

2020.

Or. en

Selgitus

The emission of particles into the air has been reduced by 75% in Poland in result of costly 
investments over the last 15 years. However, because of adverse climatic conditions, 
transboundary contributions, transport (emissions from old cars exported by EU Member 
States) and specially fuel and power structure, the limit value for new strict standard for PM 
2,5 within defined date will not realistic to achieve. Hard and brown coal constitute the base 
source of energy production in Poland. Poland takes measures aimed at fuel diversification 
(gas, renewable energy sources, fuel oils) but these changes are extremely costly due to 
economic and geopolitical conditions of Poland and they have to be introduced in reasonable 
time considering also very high economic and social costs. It is justified to postpone the date 
for Poland to meet the limit value for PM 2,5 until 1 January 2020.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey, Anders Wijkman

Muudatusettepanek 55
XIV lisa D jagu

Nõukogu ühine seisukoht

D. PIIRTASE

Keskmistamise 

ajavahemik

Piirtase Lubatud kõikumine Piirtaseme 

saavutamise tähtaeg

Kalendriaasta 25 µg/m3 20% …* , seda 

vähendatakse 1. jaanuaril ja 

edaspidi iga 12 kuu tagant 

võrdse protsendimäära 

võrra, et jõuda 0%ni 

1. jaanuariks 2015.

1. jaanuar 2015

* Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.
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Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

D. PIIRTASE

Keskmistamise 

ajavahemik

Piirtase Lubatud kõikumine Piirtaseme 

saavutamise tähtaeg

Kalendriaasta 15 µg/m3 20% …* , seda 

vähendatakse 1. jaanuaril ja 

edaspidi iga 12 kuu tagant 

võrdse protsendimäära 

võrra, et jõuda 0%ni 

1. jaanuariks 2015.

1. jaanuar 2015

* Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Or. en

Selgitus

This amendment is admissible for two reasons: 

1. The Commission impact assessment shows that climate change policy has a positive effect 
on air quality and makes it easier to reach air quality limit values. During the first reading 
the recent debate on climate change had yet to start and was therefore not included in the 
discussion on the setting of air quality limit values. Climate change targets for 2020 have now 
been set (at least 20% GHG-reduction, possibly 30% reduction).

2. EURO 5 and EURO 6 for passenger cars have been decided upon: in 2009 new diesel cars 
will emit far less particulate matter which makes stricter limit values possible in 2015 when 
many old diesel cars have been replaced by clean ones.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax

Muudatusettepanek 56
XIV lisa D jagu

Nõukogu ühine seisukoht

D. PIIRTASE
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Keskmistamise 

ajavahemik

Piirtase Lubatud kõikumine Piirtaseme 

saavutamise tähtaeg

Kalendriaasta 25 µg/m3 20% …* , seda 

vähendatakse 1. jaanuaril ja 

edaspidi iga 12 kuu tagant 

võrdse protsendimäära 

võrra, et jõuda 0%ni 

1. jaanuariks 2015.

1. jaanuar 2015

* Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

D. PIIRTASE

Keskmistamise 

ajavahemik

Piirtase Lubatud kõikumine Piirtaseme 

saavutamise tähtaeg

Kalendriaasta 12 µg/m3 20% …* , seda 

vähendatakse 1. jaanuaril ja 

edaspidi iga 12 kuu tagant 

võrdse protsendimäära 

võrra, et jõuda 0%ni 

1. jaanuariks 2015.

1. jaanuar 2015

* Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Or. en

Selgitus

Väiksem piirtase on vajalik selleks, et kaitsta piisavalt inimeste tervist, arvestades, et PM-
osakeste saaste on seotud miljonite ELi elanike hingamisteede ja südamehaiguste, tromboosi 
ja infarktiga ning hinnanguliselt 350 000 surmajuhtumiga igal aastal. Hiljutises raportis 
(WHO raport „WHO õhu kvaliteeti käsitlevad suunised tahkete osakeste, osooni, 
lämmastikdioksiidi ja vääveldioksiidi ülemaailmseks ajakohastamiseks 2005”, avaldatud 5. 
oktoobril 2006) soovitatakse väärtuse vähendamist väärtuseni 10 µg/m3.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi

Muudatusettepanek 57
XV lisa A jao punkti 6 alapunkt b

b) välisõhu kvaliteedi parandamise 
võimalike meetmete üksikasjalik kirjeldus.

b) välisõhu kvaliteedi parandamise 
võimalike meetmete, sealhulgas vajaduse 
korral võetavate võimalike laste kaitsmise 
erimeetmete üksikasjalik kirjeldus.

Or. en

Selgitus

Laste sissehingatava õhu kvaliteedi parandamise meetmed on käesolevas raamistikus võib-
olla  enam spetsiifilised või erisugused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 58
XV lisa A jao punkti 6 alapunkt b a (uus)

b a) laste sissehingatava õhu kvaliteedi 
parandamise võimalike meetmete 
üksikasjalik kirjeldus.

Or. en

Selgitus

Kuna meetmeid rahvatervise kaitsmiseks õhusaaste vastu käsitleb praegu XV lisa A osa lõige 
6 b, on laste tervise parandamise meetmed käesolevas raamistikus tõenäoliselt 
spetsiifilisemad või isegi erinevad. Alates esimesest lugemisest on ilmnenud palju uusi 
tõendeid, mis rõhutavad õhusaaste mõju laste tervisele. Madalmaades, Prantsusmaal ja 
Kalifornias läbi viidud uued uuringud (Brauer jt 2007, Brauer jt 2007, Annesi-Maesano jt 
2007, Islam jt 2007). 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 59
XV lisa A jao punkti 8 sissejuhatus

8. Pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
saaste vähendamiseks võetud meetmete või 

8. Pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
saaste vähendamiseks võetud meetmete,
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läbiviidud projektide üksikasjalik kirjeldus: sealhulgas laste saasteainetega kokkupuute 
vähendamiseks võetavate erimeetmete või 
läbiviidud projektide üksikasjalik kirjeldus:

Or. en

Selgitus

Kuna meetmeid rahvatervise kaitsmiseks õhusaaste vastu on praegu hõlmatud, on tulevased 
laste sissehingatava õhu kvaliteedi parandamise meetmed käesolevas raamistikus tõenäoliselt 
enam spetsiifilised või isegi erisugused. Alates esimesest lugemisest on ilmnenud palju uusi 
tõendeid, mis rõhutavad õhusaaste mõju laste tervisele. Madalmaades, Prantsusmaal ja 
Kalifornias läbi viidud uued uuringud (Brauer jt 2007, Brauer jt 2007, Annesi-Maesano jt 
2007, Islam jt 2007).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi

Muudatusettepanek 60
XV lisa A jao punkti 8 sissejuhatus

8. Pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
saaste vähendamiseks võetud meetmete või 
läbiviidud projektide üksikasjalik kirjeldus:

8. Pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
saaste vähendamiseks võetud meetmete,
sealhulgas vajaduse korral laste 
saasteainetega kokkupuute vähendamiseks 
võetavate erimeetmete või läbiviidud 
projektide üksikasjalik kirjeldus:

Or. en

Selgitus

Laste sissehingatava õhu kvaliteedi parandamise meetmed on käesolevas raamistikus võib-
olla  enam spetsiifilised või erisugused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi

Muudatusettepanek 61
XV lisa A osa punkt 9 

9. Pikemaks ajaks kavandatavate meetmete 
või projektide või sellekohaste uuringute 
üksikasjalik kirjeldus.

9. Pikemaks ajaks kavandatavate meetmete 
või projektide või sellekohaste uuringute 
üksikasjalik kirjeldus, sealhulgas selleks 
määratud rahaliste vahendite kirjeldus.

Or. en
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Selgitus

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 51 taasesitamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 62
XV lisa B jao punkti 3 sissejuhatus

3. Teave kõigi õhusaaste tõrjemeetmete 
kohta, mille rakendamist on sobival 
kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasandil 
kaalutud õhukvaliteedi eesmärkide 
saavutamiseks, sealhulgas:

3. Teave kõigi õhusaaste tõrjemeetmete 
kohta, mille rakendamist on kavandatud 
sobival kohalikul, piirkondlikul või riiklikul 
tasandil õhukvaliteedi eesmärkide 
saavutamiseks, sealhulgas:

Or. en

Selgitus

Taasesitab esimese lugemise muudatusettepaneku 52 ideed. Vajalik on näidata võetud 
meetmeid; meetmete kaalumine ei ole piisav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 63
XV lisa B jao punkti 3 alapunkt d

d) Meetmed liiklusest tingitud saastuse 
vähendamiseks liikluse planeerimise ja 
juhtimise kaudu (sealhulgas liikluse 
ülekoormustasud, diferentseeritud 
parkimistasud või muud majanduslikud 
stiimulid, „madala saastega piirkondade” 
loomine).

d) Meetmed liiklusest tingitud saastuse 
vähendamiseks liikluse planeerimise ja 
juhtimise kaudu (sealhulgas liikluse 
ülekoormustasud, diferentseeritud 
parkimistasud või muud majanduslikud 
stiimulid, „madala saastega piirkondade” 
loomine), ja ühistranspordi ning muude kui 
motoriseeritud liikumisviiside (nagu 
näiteks jalgrattasõit ja kõndimine) 
edendamiseks.

Or. en

Selgitus

Hiljuti näidati, et 25 liikmesriigist 21 ei ole olemasolevaid piirtasemeid hoidnud ja enamikul 
juhtudel on tasemetest mittekinnipidamise põhjus see, et nad ei teadnud, milliseid meetmeid 
nad peaksid võtma, et piirtasemest kinni pidada. Samuti tuleks selleks, et tagada võimalike 
erandite õiguspärasus, anda liikmesriikidele täpsed suunised.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Satu Hassi

Muudatusettepanek 64
XV lisa B jao punkti 3 alapunkt g a (uus)

g a) erimeetmed, mille eesmärk on 
vähendada laste ja teiste tundlike rühmade 
saasteainetega kokkupuudet.

Or. en

Selgitus

Tõrjemeetmed, mille otsene eesmärk on kaitsta laste tervist, võivad olla kohaspetsiifilised või 
eriomased vastavalt kokkupuute tüübile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey, John Bowis, Frédérique Ries

Muudatusettepanek 65
XV lisa B jao punkti 3 alapunkt g a (uus)

g a) meetmed, mille eesmärk on kaitsta 
laste ja teiste tundlike rühmade tervist.

Or. en

Selgitus

Tõrjemeetmed, mille otsene eesmärk on kaitsta laste tervist, võivad olla kohaspetsiifilised või 
eriomased vastavalt kokkupuute tüübile. Alates esimesest lugemisest on ilmnenud palju uusi 
tõendeid, mis rõhutavad õhusaaste mõju laste tervisele. Madalmaades, Prantsusmaal ja 
Kalifornias läbi viidud uued uuringud (Brauer jt 2007, Brauer jt 2007, Annesi-Maesano jt 
2007, Islam jt 2007).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Johannes Blokland

Muudatusettepanek 66
XVI a lisa (uus)

XVI A LISA
SAASTE TEKKEKOHAS KOMISJONI 
VÕETAVAD MEETMED, MIS 
VÕIMALDAVAD LIIKMESRIIKIDEL 
SAAVUTADA ÕHU KVALITEEDI 
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PIIRTASEMED KEHTESTATUD 
TÄHTAJAKS
– 20–50 megavatise võimsusega 
põletusseadmete lisamine direktiivi 
96/61/EÜ,
– EURO VI standardid raskeveokitele,
– uued standardid kodus kasutatavatele 
kütteseadmetele,
– Ühenduse tasandil kooskõlastatavad 
meetmed eesmärgiga suunata 
laevaomanikke saastetasemeid vähendama 
ja/või võtta kasutusele mootorite heite 
standardid ELi laevadel või IMO tasandil 
kooskõlastatavad laevamootorite heite uued 
standardid.

Or. nl

Selgitus

Muudatusettepaneku 84 esimese lugemise sõnasõnaline ennistamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 67
XVI a lisa (uus)

SAASTEALLIKATEGA SEOTUD 
ÜHENDUSE MEETMED, MIDA TULEB 
VÕTTA, ET VÕIMALDADA 
LIIKMESRIIKIDEL SAAVUTADA ÕHU 
KVALITEEDI PIIRTASEMED 
KEHTESTATUD TÄHTAJAKS

1. Selleks et võimaldada liikmesriikidel 
saavutada käesolevas direktiivis sätestatud 
õhukvaliteedi piirtase kehtestatud 
tähtaegade jooksul, esitab komisjon kahe 
aasta jooksul alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest ettepanekud siduvate ELi 
õigusnormide vastuvõtmiseks, mis 
käsitlevad saasteallikaid ja mis on seotud 
rangemate heite piirtasemetega. 
Kõnealused ettepanekud peaksid 
minimaalselt käsitlema järgmisi sektoreid 
ja saastajaid, millega seotud saasteainete 
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heidet tuleb vähendada. 

§ standardid kõikidele asjaomastele 
paiksetele käitistele, mis eraldavad 
saasteaineid, näiteks 20–50 
megavatise võimsusega 
põletusseadmete lisamine direktiivi 
96/61/EÜ;

§ standardid mootorsõidukitele või 
igasuguse suurusega ja kõikidesse 
klassidesse kuuluvate maantee-, vee-
ja õhusõidukitele; nt EURO VI 
raskeveokitele või ühenduse tasandil 
koordineeritud meetmed, millega 
julgustatakse laevaomanikke heidet 
vähendama, või laevamootoritest 
eralduvat heidet käsitlevad IMO 
egiidi all sõlmitud lepingud;

§ uued standardid kodus 
kasutatavatele kütteseadmetele;

§ mootorid ja ehitusseadmed;

§ põllumajandus (muu hulgas 
väetamine ja karjakasvatus).

2. Komisjon esitab nõukogule ja 
Euroopa Parlamendile iga viie aasta 
järel arenguaruande lõikes 1 osutatud 
eeskirjade ja nende rakendamise kohta 
liikmesriikides.

Or. de

Selgitus

Ennistab esimese lugemise muudatusettepaneku 84 ideid. 

Heitega seotud meetmetel peaks olema prioriteet immissiooniga seotud kaitsemeetmete ees. 
Selleks et tagada heite ja tahkete osakestega seotud keskkonnapoliitika prioriteet, tuleks 
käsitleda kogu heidet. Immissiooni osas võetavaid meetmeid on siis võimalik võtta kui 
lisameetmeid, kui taotletavat kaitse taset ei ole võimalik heitega seotud meetmete abil 
saavutada, arvestades tehnoloogia praegust või tulevast taset, või kui heitega seotud meetmed 
oleksid saastaja jaoks liiga pikaajaliseks koormaks.


