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Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
välisõhu kvaliteedi ja Euroopa õhu puhtamaks muutmise kohta
(16477/2006 – C6-0000/2007 – 2005/0183(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (16477/2006 – C6-0000/2007);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2005)0447)2 kohta;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2007),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 15

(15) Õhu kvaliteedi kehtivad piirtasemed 
peaksid jääma muutmata. 
Lämmastikdioksiidi, benseeni ja tahke 
osakese PM10 osas peaks siiski olema 
võimalik pikendada ajavahemikku, mille 
jooksul neile vastavus tuleb saavutada, või 
saada ajutine vabastus kohustusest 
kohaldada teatavaid piirtasemeid 
juhtudel, konkreetsetes piirkondades ja 
linnastutes, kus asjakohaste 
reostustõrjemeetmete rakendamisest 
olenemata võib vastavuse saavutamisel 

(15) Eriti raskete tingimustega 
piirkondade ja linnastute jaoks peaks 
olema võimalik pikendada ajavahemikku, 
mille jooksul tuleb saavutada vastavus õhu 
kvaliteedi piirtasemete ja sihtväärtustega, 
kui konkreetsetes piirkondades ja 
linnastutes asjakohaste 
reostustõrjemeetmete rakendamisest 
olenemata võib vastavuse saavutamisel 
esineda teravaid probleeme. Teatavale 
piirkonnale või linnastule antud 
ajapikendusega peab kaasnema põhjalik 

  
1 Vastuvõetud tekstid, 26.9.2006, P6_TA(2006)0362.
2 ELT C ... / ELTs seni avaldamata.
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esineda teravaid probleeme. Teatavale 
piirkonnale või linnastule antud 
ajapikenduse või ajutise vabastusega peab 
kaasnema põhjalik komisjoni hinnang, et 
tagada vastavuse saavutamine kõnealuse 
pikendatud ajavahemiku jooksul.

kava või programm, et tagada vastavuse 
saavutamine kõnealuse pikendatud 
ajavahemiku jooksul. Paindlikkus on 
liikmesriikide jaoks veelgi olulisem, juhul 
kui vajalikud ühenduse meetmed, mis 
peegeldavad õhusaastet käsitleva 
temaatilise strateegia ambitsioonikaid 
eesmärke heite vähendamiseks selle 
tekkekohas, sealhulgas vähemalt XVI a 
lisas nimetatud meetmed, ei ole jõustunud 
1. jaanuariks 2010, sest mõned 
liikmesriigid ei ole riiklikul tasandil 
tehtud suurtele pingutustele vaatamata 
suutelised jõudma piirtasemeteni nende 
meetmeteta.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 7 taasesitamine.

Muudatusettepanek 2
Artikli 6 lõige 2

2. Kõigis piirkondades ja linnastutes, kus 
lõikes 1 viidatud saasteainete tase ületab 
nende saasteainete ülemist hindamispiiri, 
tuleb välisõhu kvaliteedi hindamiseks 
kasutada statsionaarseid mõõtmisi. Et 
saada piisavalt teavet välisõhu kvaliteedi 
ruumilise jagunemise kohta, võib neid 
statsionaarseid mõõtmisi täiendada 
modelleerimismeetodite ja/või 
indikaatormõõtmistega.

2. Kõigis piirkondades ja linnastutes, kus 
lõikes 1 viidatud saasteainete tase ületab 
nende saasteainete ülemist hindamispiiri, 
tuleb välisõhu kvaliteedi hindamiseks 
kasutada statsionaarseid mõõtmisi. Et 
saada piisavalt teavet välisõhu kvaliteedi 
ruumilise jagunemise kohta, tuleb neid 
statsionaarseid mõõtmisi täiendada 
modelleerimismeetodite ja/või 
indikaatormõõtmistega.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 16 taasesitamine. Modelleerimismeetodid ja/või 
indikaatormõõtmised peavad olema statsionaarsete mõõtmiste kõrval kohustuslikud. 
Modelleerimismeetodid on end praktikas tõestanud ja aitavad oluliselt kaasa õhukvaliteeti 
puudutava usaldusväärse andmekogumi moodustamisele. See kehtib eriti PM2,5 andmete 
kohta.

Muudatusettepanek 3
Artikli 6 lõige 3
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3. Kõigis piirkondades ja linnastutes, kus 
lõikes 1 viidatud saasteainete tase on 
madalam nende saasteainete ülemisest 
hindamispiirist, võib välisõhu kvaliteedi 
hindamiseks kasutada statsionaarsete 
mõõtmiste, modelleerimismeetodite ja/või 
indikaatormõõtmiste kombinatsiooni.

3. Kõigis piirkondades ja linnastutes, kus 
lõikes 1 viidatud saasteainete tase on 
madalam nende saasteainete ülemisest 
hindamispiirist, tuleb välisõhu kvaliteedi 
hindamiseks kasutada statsionaarsete 
mõõtmiste, modelleerimismeetodite ja/või 
indikaatormõõtmiste kombinatsiooni. 

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 17 taasesitamine. Modelleerimismeetodid ja/või 
indikaatormõõtmised peavad olema statsionaarsete mõõtmiste kõrval kohustuslikud. 
Modelleerimismeetodid on end praktikas tõestanud ja aitavad oluliselt kaasa õhukvaliteeti 
puudutava usaldusväärse andmekogumi moodustamisele. See kehtib eriti PM2,5 andmete 
kohta.

Muudatusettepanek 4
Artikli 7 lõige 3 a (uus)

3 a. Komisjon ja liikmesriigid tagavad 
proovivõtukohtade valimisel kriteeriumide 
ühtse kohaldamise.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 22 taasesitamine. Puhas õhk on üks teguritest, mis 
aitab saavutada Lissaboni eesmärke (eriti seoses ettevõtete asukoha, turismi ja piiramatu 
fiiderliiklusega). Proovivõtukohtade asukohtade osas tuleb tagada ühtne süsteem. Praegused 
liikmesriikide mõõtmispraktikad erinevad üksteisest liiga suurel määral, mistõttu ei ole 
saadud mõõtmisandmeid võimalik võrrelda.

Muudatusettepanek 5
Artikli 13 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriigid tagavad, et kõigis nende 
piirkondades ja linnastutes ei ületaks 
vääveldioksiidi, PM10, plii ja 
süsinikmonooksiidi tasemed välisõhus lisas 
XI määratud piirtasemeid.

1. Liikmesriigid tagavad, võttes arvesse III 
lisa A jagu, et kõigis nende piirkondades ja
linnastutes ei ületaks vääveldioksiidi, 
PM10, plii ja süsinikmonooksiidi tasemed 
välisõhus lisas XI kindlaksmääratud 
piirtasemeid.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 24 taasesitamine. Käesolev tekst nõuab ühelt poolt 
artiklis 13, et liikmesriigid peaksid (inimeste tervise kaitseks ette nähtud) piirtasemetest kinni 
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kogu riigi territooriumil (st kõikjal); teisalt nõuab III lisa, et inimeste tervise kaitseks 
võetavate proovide võtmise kohad asuksid seal, kus elanikkond on õhusaastega kokkupuutes 
tõenäoliselt või üldiselt mingi ajavahemiku jooksul, mis on oluline võrreldes vastavate 
piirtasemete keskmistamise ajavahemikuga. Järelikult ei lange kokku piirkonnad, kus 
piirtasemeid kohaldatakse (artikkel 13) ja kus vastavust kontrollitakse ja tõendatakse 
mõõtmistega (III lisa); hindamise kord (vähemalt see, mis põhineb seirel) ei vasta 
piirkondadele, kus piirtasemeid kohaldatakse. Selline vastuolu paneb liikmesriigid, avalikkuse 
ja komisjoni väga raskesse olukorda ning toob tõenäoliselt kaasa lõputud kohtumenetlused.

Muudatusettepanek 6
Artikli 21 lõige 1

1. Liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
piirkonnad või linnastud, kus PM10-
osakeste piirtasemed ületatakse pärast 
talvist teede liivatamist või soolatamist
välisõhku sattuvate PM10-osakeste tõttu.

1. Liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
piirkonnad või linnastud, kus PM10-
osakeste piirtasemed ületatakse pärast 
talvist teede liivatamist või soolatamist või 
puhastamist välisõhku sattuvate PM10-
osakeste tõttu, tingimusel et see ei mõjuta 
PM2,5 taset.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 25 taasesitamine. Tegelik oht on seotud PM2,5 
osakestega. PM2,5 ja PM10 vahele jäävad osakesed ladestuvad peamiselt ülemistes 
hingamisteedes, millele on omane kiire kõrvaldamismehhanism, ning seetõttu ei ole osakestel 
pikaajalist mõju.

Muudatusettepanek 7
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.

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

_____________

ELT: Kolm aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

_____________

ELT: Kolm aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 81 taasesitamine.

Muudatusettepanek 8
Artikli 22 lõike 4 esimene ja teine 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 ühenduse meetmete 
hinnangulist mõju, nagu osutatud lisas 
XVI a.

Kui komisjon ei ole esitanud vastuväiteid 
üheksa kuu jooksul alates kõnealuse teabe 
saamisest, loetakse asjakohased tingimused 
lõike 1 või 2 rakendamiseks täidetuks.

Kui komisjon ei ole esitanud vastuväiteid 
kuue kuu jooksul alates kõnealuse teabe 
saamisest, loetakse asjakohased tingimused 
lõike 1 või 2 rakendamiseks täidetuks.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 81 taasesitamine.

Muudatusettepanek 9
Artikli 23 lõike 1 kolmas lõik
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Kõnealused kavad peavad sisaldama 
vähemalt XV lisa A jaos loetletud teavet ja 
need tuleb edastada komisjonile 
viivitamata, kuid mitte hiljem, kui kaks 
aastat pärast selle aasta lõppu, millal 
ületamist esimest korda täheldati.

Kõnealused kavad või programmid peavad 
sisaldama vähemalt XV lisas loetletud 
teavet. Kavad või programmid võivad 
sisaldada artiklis 24 osutatud meetmeid.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 32 taasesitamine. Lihtsustamise huvides võivad 
saasteainete taseme vähendamise kavad ja programmid ennetavalt sisaldada 
tippkontsentratsiooni lühiajaliseks vähendamiseks artiklis 22 osutatud meetmeid. 

Teavet puhta õhu kavade ja programmide kohta edastatakse juba elektrooniliselt. Sõna 
„viivitamata” jäetakse välja, sest mitte kõiki kavu ei edastata komisjonile viivitamatult pärast 
koostamist. Otstarbekam on koguda kavad kokku esmalt riiklikul tasandil ning edastada 
komisjonile igal aastal koondteave. See on kooskõlas ka senise tavaga. Komisjonil on 
võimalik sätestada edastamismenetlus täpsemalt artikli 26 lõike 2 kohaselt.

Muudatusettepanek 10
Artikli 24 lõige 1

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 piirkondades või linnastutes 
on oht, et saasteainete tase välisõhus ületab 
VII, XI, XII ja XIV lisas määratletud üht 
või enamat piirtaset, sihtväärtust või
häiretaset, koostavad liikmesriigid 
vajadusel tegevuskavad konkreetsete 
meetmete kohta, mis tuleb lühikese aja 
jooksul võtta sellise ohu vähendamiseks ja 
sellise esinemise kestuse lühendamiseks.

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.
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Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 35 taasesitamine. Jääb ebaselgeks, miks peaksid 
punkti 2 erandid kehtima ainult osooni kohta. Säte, et lühiajalised tegevuskavad koostatakse 
üksnes siis, kui nendes ettenähtud meetmetega on võimalik antud tingimustes ja 
proportsionaalsuse põhimõtet arvestades anda nimetamisväärne panus õhukvaliteedi 
parandamisse, on enesestmõistetav.

Muudatusettepanek 11
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 lühiajaliselt tõhusaks osutunud
meetmeid, et kontrollida ja vajaduse korral 
peatada teatavaid toiminguid, mis on 
selgelt vastavate piirtasemete või 
sihtväärtuste või häiretaseme ületamise
suurenenud ohu põhjuseks. Artikli 23 
lõike 1 kolmandat lõiku kohaldatakse 
mutatis mutandis.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 36 taasesitamine. Lühiajalises tegevuskavas toodud 
meetmed peavad olema lühiajaliselt tõepoolest tõhusad. Kui mingi tegevus tuleb peatada, 
peab selleks olema selge põhjuslik seos. Ka on meelevaldne mainida ainult
mootorsõidukiliiklust.

Muudatusettepanek 12
Artikli 24 lõige 3

3. Kui liikmesriigid on koostanud 
lühiajalise tegevuskava, teevad nad oma 
teostatavusuuringute tulemused ja 
lühiajaliste tegevuskavade sisu ning nende 
rakendamisega seotud teabe kättesaadavaks 
asjaomastele organisatsioonidele, nagu 
näiteks keskkonna- ja 
tarbijaorganisatsioonid, elanikkonna 
tundlike rühmade huve esindavad 
organisatsioonid ja muud asjakohased 
tervishoiuasutused.

3. Kui liikmesriigid on koostanud 
lühiajalise tegevuskava, teevad nad oma 
teostatavusuuringute tulemused ja 
lühiajaliste tegevuskavade sisu ning nende 
rakendamisega seotud teabe kättesaadavaks 
asjaomastele organisatsioonidele, näiteks 
keskkonna- ja tarbijaorganisatsioonid, 
elanikkonna tundlike rühmade huve 
esindavad organisatsioonid, muud 
asjakohased tervishoiuasutused ja 
asjakohased tööstusliidud.
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Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 37 taasesitamine. Kavades ettenähtud meetmed 
puudutavad esmajoones transporti ja otseselt või kaudselt majandustegevust. Seetõttu tuleb 
tagada ka asjaomaste tööstusliitudega konsulteerimine ja nende teavitamine.

Muudatusettepanek 13
Artikli 26 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Liikmesriigid tagavad, et nii avalikkus 
kui ka keskkonna- ja tarbijaorganisatsioone 
ning elanikkonna tundlike rühmade huve 
esindavad organisatsioonid ja muud 
asjakohased tervishoiuasutused saaksid 
piisavat ja õigeaegset teavet järgnevast:

1. Liikmesriigid tagavad, et nii avalikkus 
kui ka keskkonna- ja tarbijaorganisatsioone 
ning elanikkonna tundlike rühmade huve 
esindavad organisatsioonid, muud 
asjakohased tervishoiuasutused ja 
asjakohased tööstusliidud saaksid piisavat 
ja õigeaegset teavet järgnevast:

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 39 taasesitamine. Kavades ettenähtud meetmed 
puudutavad esmajoones transporti ja otseselt või kaudselt majandustegevust. Seetõttu tuleb 
tagada ka asjaomaste tööstusliitudega konsulteerimine ja nende teavitamine.

Muudatusettepanek 14
Artikli 32 lõige 3

Läbivaatamise raames koostab komisjon 
ühtlasi aruande PM10 ja PM2,5-osakeste 
jälgimisel saadud kogemuste kohta, võttes 
arvesse tehnilisi edusamme automaatsete 
mõõtmistehnikate osas. Vajadusel tehakse 
ettepanek PM10- ja PM2,5-osakeste 
mõõtmise uute standardmeetodite kohta.

Läbivaatamise raames koostab komisjon 
ühtlasi aruande PM10 ja PM2,5-osakeste 
jälgimisel saadud kogemuste kohta, võttes 
arvesse tehnilisi edusamme automaatsete 
mõõtmistehnikate osas. Vajadusel tehakse 
ettepanek PM10- ja PM2,5-osakeste 
mõõtmise uute standardmeetodite kohta. 
Läbivaatamise käigus selgitab komisjon, 
kas piisab PM10-osakestele piirtasemete 
kehtestamise jätkamisest või tuleks need 
asendada PM2,5-osakeste piirtasemetega.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 64 taasesitamine. Direktiivi viiakse lisaks PM2,5-le 
sisse PM10 . Kui direktiivi läbivaatamise käigus selgub, et tuleks kasutada PM2,5 piirtasemeid, 
tuleb kaotada PM10 standard. 
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Muudatusettepanek 15
Artikli 33 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt ….*

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt ….*

_______________

*Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

_______________

*Kaksteist kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 44 taasesitamine.

Muudatusettepanek 16
III lisa A osa lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriigid tagavad, et kusagil 
nende territooriumil ei ületa 
vääveldioksiidi, PM10-osakeste, plii ja 
süsinikmonooksiidi sisaldus õhus XI lisas 
kehtestatud piirtasemeid.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 60 taasesitamine.

Muudatusettepanek 17
III lisa A osa lõige 2

2. Vastavust inimese tervise kaitse 
eesmärgil kehtestatud piirtasemetele ei 
hinnata järgmistes kohtades: 

2. Vastavust inimese tervise kaitse 
eesmärgil kehtestatud piirtasemetele ei 
hinnata järgmistes kohtades: 

– a) kohad, kus ei ole vastavalt käesoleva 
lisa kriteeriumidele proovivõtukohtasid 
käesolevas lisas toodud saasteainete 
määramiseks;

a) mis tahes koht, mis asub piirkonnas, 
kuhu avalikkusel puudub juurdepääs ja kus
ei ole püsivat asustust;

mis tahes koht, mis asub piirkonnas, kuhu 
avalikkusel puudub juurdepääs või mis on 
asustamata või kus puudub püsiasustus; 

a a) tööstusettevõtete territooriumid või 
tööstusrajatised, kus kehtivad kõik 
asjakohased töötervishoidu reguleerivad 
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õigusaktid ja kuhu üldsusel ei ole 
juurdepääsu;

b) sõiduteed; ja teede suunavööndite 
vahelised alad, välja arvatud juhul, kui 
jalakäijatel on juurdepääs suunavööndite 
vahelisele alale.

b) sõiduteed; ja teede suunavööndite 
vahelised alad, välja arvatud juhul, kui 
jalakäijatel on juurdepääs suunavööndite 
vahelisele alale.

b a) piirkonnad, kus elanikkond ei puutu 
saasteainetega kokku olulise ajavahemiku 
jooksul ei otseselt ega kaudselt.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 60 taasesitamine. Uute punktide eesmärk on selgitada,
et teatavates kohtades liikmesriikides, kus saasteainetega kokkupuude ei oma elanikkonna 
jaoks tähtsust, ei ole vajadust piirtasemetest kinnipidamist hinnata. Siia kuuluvad kohad, kus 
elanikel ei ole olulise aja jooksul otsest või kaudset kokkupuudet saasteainetega, kuna III lisas 
nõutakse inimtervise kaitseks rajatavate proovivõtupunktide paigutamist sinna, kus elanikud 
tõenäoliselt võivad saasteainetega kokku puutuda aja jooksul, mis omab tähtsust piirtasemete 
keskmistamisaja seisukohast. 

Muudatusettepanek 18
XIV lisa B jagu

Nõukogu ühine seisukoht

LIIKMESRIIGI KOKKUPUUTE VÄHENDAMISE EESMÄRK

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

Kui AEI baasaastal on 7 µg/m3 või väiksem, loetakse kokkupuute vähendamise sihtväärtuseks 
null. Vähendamise eesmärk on null samuti juhtudel, kus AEI jõuab tasemele 7 µg/m3 mis 
tahes ajal ajavahemikus 2010–2020 ning jääb sellele tasemele või allapoole seda taset.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

AEI-ga seotud kokkupuute vähendamise eesmärk aastal 
2010

Liikmesriigi 
kokkupuute 
vähendamise 
eesmärgi 
saavutamise aasta
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Esialgne kontsentratsioon 
(µg/m3)

Vähendamise eesmärk 
protsentides

< 10 0 %
= 10 – <15 10 %
= 15 – <20 15 %
= 20 – < 25 20 %

>25 Kõik sobivad meetmed, et 
saavutada eesmärk 20 μg/m3

2020

Kui AEI baasaastal on 10 µg/m3 või väiksem, loetakse kokkupuute vähendamise 
sihtväärtuseks null. Vähendamise eesmärk on null samuti juhtudel, kus AEI jõuab tasemele 7 
µg/m3 mis tahes ajal ajavahemikus 2010–2020 ning jääb sellele tasemele või allapoole seda 
taset.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 49 taasesitamine.

Muudatusettepanek 19
XIV lisa C jagu

Nõukogu ühine seisukoht

Keskmistamise 
ajavahemik

Sihtväärtus Tähtaeg, milleks sihtväärtus tuleb saavutada

Kalendriaasta 25 µg/m3 1. jaanuar 2010

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Keskmistamise 
ajavahemik

Sihtväärtus Tähtaeg, milleks sihtväärtus tuleb saavutada

Kalendriaasta 20 µg/m3 1. jaanuar 2010

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 50 taasesitamine.

Muudatusettepanek 20
XIV lisa D jagu

Nõukogu ühine seisukoht

Keskmistamise Piirtase Lubatud kõikumine Piirtaseme 
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ajavahemik saavutamise 
kuupäev

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 2015

* Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Keskmistamise 
ajavahemik

Piirtase Lubatud kõikumine1 Piirtaseme
saavutamise 

kuupäev
Kalendriaasta 20 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 2015

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

* Käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 50 taasesitamine.

Muudatusettepanek 21
XVI a lisa (uus)

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

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku 84 taasesitamine.
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SELETUSKIRI

I. Nõukogu ühise seisukoha analüüs

Nõukogu võttis ühise seisukoha välisõhu kvaliteedi direktiivi kohta vastu 28. juunil 2007. 
aastal Saksamaa eesistumisajal. Kuigi Euroopa Parlamendi esimese lugemise teksti ja 
nõukogu teksti vahel on teatud erinevused, kiideti peaaegu pooled 26. septembril 2006. aastal 
Strasbourgis vastuvõetud Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutest heaks kas 
sõnasõnaliselt, osaliselt või kavatsustes. 

Nõukogu ühises seisukohas toetatakse mitmeid algselt Euroopa Parlamendi esitatud olulise 
tähtsusega muudatusettepanekuid: 

• PM2,5 2010. aastaks saavutatav sihtväärtus asendatakse siduva piirtasemega, mis tuleb 
saavutada 2015. aastaks;

• võimalus edasi lükata piirtasemete saavutamist pärast direktiivi jõustumist; 
• põhimõte, et piirtasemed peavad kehtima kõikjal, kuid teatud kohtades ei pea 

piirtasemetele vastavust kontrollima.

Lisaks nendele kokkulangevustele esinevad ka olulised erinevused: nõukogu ei aktsepteeri 
ühtegi muudatust lisa XI sätetes, mis käsitlevad PM10 ööpäevaseid ja aasta piirtasemeid, ning 
lükkab tagasi Euroopa Parlamendi ettepaneku siduda mis tahes erandid ühenduse täiendavate 
meetmetega, mida tuleb rakendada saasteallika kohas.

Peale selle, kuigi PM2,5 kehtestamise ajakava suhtes on olemas selge üksmeel (sihtväärtuse 
saavutamine aastaks 2010, piirtaseme saavutamine aastaks 2015), eelistab nõukogu 
parlamendi poolt pakutud 20 µg/m3 asemel mõlema väärtuse puhul vähem rangemat väärtust 
25µg/m3. Teisest küljest lubab nõukogu artiklis 22 (endine artikkel 20) sätestatud piirtasemete 
saavutamise edasilükkamise suhtes vähem paindlikkust – kõige rohkem ainult kolm aastat 
alates direktiivi jõustumisest. 

II. Euroopa Parlamendi teise lugemise prioriteedid

Raportöör peab ülimalt oluliseks pidada Portugali eesistumisaja jooksul läbirääkimisi teise 
lugemise kokkuleppe saavutamiseks, mis tagaks õhukvaliteedi direktiivi vastuvõtmise nii 
ruttu kui võimalik, kuid kindlustaks ühtlasi ka parlamendi peaeesmärgi saavutamise: 
rangemad sihtväärtused ja piirtasemed, mis seotakse suurema paindlikkusega, rangemate 
meetmetega saasteallika juures ja pikaajaliste eesmärkidega. 

PM2,5: Teadlased on teinud kindlaks, et inimeste tervisele on kõige kahjulikumad just 
väikseimad tahked osakesed. Erinevalt jämedatest tahketest osakestest (PM10) paisatakse 
väikseimad tahked osakesed õhku peaaegu eranditult inimtekkelistest allikatest: seetõttu 
esitab raportöör uuesti PM2,5 puudutavad muudatusettepanekud ja läbivaatamisklausli 
(muudatusettepanek 64) ning kutsub üles säilitama rangemat sihtväärtust ja piirtaset – 20 
µg/m3 vastavalt 2010. ja 2015. aastaks (muudatusettepanekud 49 ja 50). Oma 
ambitsioonikusest hoolimata peaks see väärtus olema õiguslikult siduv ning tõenäoliselt 
suudetakse see enamikus Euroopa osades aastaks 2015 ka saavutada.
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PM10: Raportöör teeb ettepaneku jätta uuesti esitamata muudatusettepanekud, mis 
puudutavad XI lisas toodud sätteid PM10 kohta, nimelt nende aastast piirtaset (33 µg/m3) ja 
55-päevast ööpäevase piirtaseme erandit. Nõukogu ja komisjon ei aktsepteeri ühtegi 
muudatust ööpäevaste ja aasta piirtasemete kohta. Mõlema institutsiooni puhul on praeguse 
olukorra mis tahes muutus selgelt vastuvõetamatu ning viiks kõige tõenäolisemalt otse 
lepitusmenetlusele.

Paindlikkus: Liikmesriikidel on olnud käesoleva direktiivi rakendamise ja piirtasemete 
saavutamisega seni tõsiseid raskusi, eriti Lääne- ja Kesk-Euroopa tiheda asustusega ja 
tööstuspiirkondades, kuigi õhukvaliteedi parandamiseks on tehtud pingutusi. 

Seetõttu on suurem paindlikkus piirtasemete saavutamisel nende liikmesriikide puhul, kes on 
võtnud kõikidel tasanditel kõik heitmete vähendamise meetmed, esmase tähtsusega: raportöör 
esitab osaliselt uuesti muudatusettepanekud piirtasemete saavutamist puudutavate erandite 
kehtivusaja ja tähtaegade edasilükkamise kohta (esimese lugemise muudatusettepanekud 7 ja 
81), kuid teeb nõukoguga kompromissi saavutamiseks ettepaneku lühendada erandi 
kehtivusaega „neli pluss kaks” aastalt „kolm pluss kaks” aastale.

Raportöör rõhutab ka pikaajaliste meetmete ja saasteainetega kokkupuutel põhineva 
õhukvaliteedi poliitika tähtsust. Lühiajalised meetmed on sageli olnud ebatõhusad. Need 
meetmed peaksid olema vabatahtlikud ning neid tuleks võtta ainult siis, kui neil võiks olla 
reostuse vähendamisel positiivne mõju (muudatusettepanekud 35 ja 36). Raportöör esitab 
uuesti ka Euroopa Parlamendi piirtasemetest kinnipidamise hindamist käsitleva III lisa teksti 
(muudatusettepanekud 24 ja 60).

Meetmed saasteallika juures: Vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja uutele ühenduse 
meetmetele tuleb saastamist vähendada saasteallika juures. Heitkoguste vähendamisele 
suunatud ühenduse meetmed, näiteks Euro VI standardid raskeveokitele ja heitkoguste 
siseriikliku ülemmäära direktiivi muutmine, on viibinud. Seetõttu tuleks uus XVI a lisa uuesti 
esitada (muudatusettepanek 84).

Raportöör ei esita siiski uuesti neid teksti osi, mis seovad erandi kehtivusaja ühenduse 
meetmetega ja mille nõukogu tagasi lükkas. Ühenduse meetmete mittejõustumise ja 
piirtasemete mittesaavutamise vahelist seost on väga raske näidata.

Muu: Lisaks esitab raportöör muuhulgas uuesti mitmed tehnilisi sätteid käsitlevad 
muudatusettepanekud, mille Euroopa Parlament esimesel lugemisel heaks kiitis, näiteks 
kohustuslikud modelleerimismeetodid (muudatusettepanekud 16 ja 17); kriteeriumide ühtne 
kohaldamine proovivõtukohtade valimisel (muudatusettepanek 22); teabe levitamine 
kõikidele sidusrühmadele (muudatusettepanekud 37 ja 39) ja tähtaeg, mil liikmesriigid peavad 
direktiivi täitma (muudatusettepanek 44). 


