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NEC-direktiiv 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2016/2284 (ehk NEC-direktiiv)
• Euroopa puhta õhu pakett – vähendada õhusaaste kahjulikku mõju inimese 

tervisele 40% (võrreldes 2005. aasta tasemega)

• SO2, NOx, LOÜ, PM2,5 ja NH3 heitkoguste vähendamise kohustused (võrreldes 
2005. aasta tasemega)

• Teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise programm aastateks 
2020–2030 (ehk ÕVP)

• Kooskõla kinnitatud arengukavadega

• ÕVP ajakohastamine iga 4 aasta tagant

• Ammoniaagijuhendi koostamine (soovituslik dokument, kus kajastuvad 
ammoniaagi heite vähendamise meetmed) – valmib 2019. a sügisel
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ÕVP

• Viis valdkondlikku töörühma (energeetika, tööstus, lahustid, 
transport, põllumajandus)

• Liikmetena kaasatud asjaomased huvirühmad

• Sisend eesmärkide saavutamiseks meetmete välja töötamisel

• Algatatud ÕVP keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH)

• Baasstsenaariumi (BAU) koostamine 

• Ettevõttete saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskavad aastateks 
2018–2030 – esitati 52 käitise tegevuskava 
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Vähendamise eesmärgid
Saasteaine Aastaks 2020 Aastaks 2030 ja edasi

Vääveldioksiid (SO2) 32% 68%

Lämmastikoksiidid 
(NOx)

18% 30%

Mittemetaansed
lenduvad orgaanilised 
ühendid (LOÜ)

10% 28%

Eriti peened osakesed 
(PM2,5)

15% 41%

Ammoniaak (NH3) 1% 1%

PS! Võrdlusaastaks on 2005. aasta tase.
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Hetkeolukord
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13.02.2018 esitatud välisõhu heitkoguste riikliku inventuuri andmete alusel 



ÕVP hetkeolukorra kaardistus

Toimunud 
töörühma koosolekud

BAU prognoosid MS prognoosid

Energeetika 2 Valmis

Transport 4 Valmis

Tööstus 2 Valmis

Lahustid 2 Valmis

Põllumajandus 2 Valmis
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• Riikliku prognooside koostamise süsteemi arendamiseks teeme koostööd Euroopa 
Komisjoni rahastatud välisekspertidega



Kaasamise ajakava 
• ÕVP ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamine – märts 2018 

• Valdkondlike töörühmade kohtumised – mai–november 2018

• ÕVP valmimine – veebruar 2019

• ÕVP avalikud üritused – juuni 2018, jaanuar 2019 ja veebruar/märts 2019

• KSH programmi avalik väljapanek ja arutelu – juuli 2018

• KSH aruande avalik väljapanek ja arutelu – märts 2019

• Programmi esitamine Euroopa Komisjonile – 1. aprill 2019 

Lisainfo: http://www.klab.ee/projektid/teatavate-ohusaasteainete-heitkoguste-vahendamise-
riiklik-programm-aastateks-2020-2030/
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Aitäh!
Riina Maruštšak
riina.marustsak@envir.ee
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