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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2005/.../EÜ, 

…, 

mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse eest 

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, 

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 1, 

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, 

võttes arvesse Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamust,1 

võttes arvesse regioonide komitee arvamust,2 

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras3 

                                                 

1 ELT C 112, 30.4.2004, lk 40. 
2 ELT C 109, 30.4.2004, lk 29. 
3 Euroopa Parlamendi 28. aprilli 2005. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni 

avaldamata), nõukogu … ühine seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja 
Euroopa Parlamendi … otsus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata). 
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ning arvestades järgmist: 

(1) Põhjavesi on väärtuslik loodusvara, mida tuleks kaitsta keemilise reostuse eest. See on eriti 

oluline põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide puhul ja põhjavee kasutamisel inimeste 

joogiveena. 

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuli 2002. aasta otsus nr 1600/2002/EÜ, millega 

võetakse vastu ühenduse kuues keskkonnaalane tegevusprogramm,1 sisaldab eesmärki 

saavutada vee kvaliteet, mis ei põhjusta olulist mõju ega riske inimeste tervisele ja 

keskkonnale. 

(3) Keskkonna tervikuna ja inimeste tervise kaitsmise huvides tuleks kahjulike saasteainete 

kontsentratsioone põhjavees vältida, seda ära hoida või vähendada. 

(4) Nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse 

veepoliitika alane tegevusraamistik,2 sisaldab üldiseid sätteid põhjavee kaitse ja säilitamise 

kohta. Nimetatud direktiivi artikli 17 kohaselt tuleb võtta vastu meetmed põhjavee reostuse 

ärahoidmiseks ja piiramiseks, sealhulgas kriteeriumid põhjavee hea keemilise seisundi 

hindamiseks ning kriteeriumid oluliste ja püsivate kasvutendentside kindlakstegemiseks ja 

kasvutendentsi langusele pöördumise punktide kindlaksmääramiseks. 

                                                 

1 EÜT L 242, 10.9.2002, lk 81. 
2 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 72. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

otsusega nr 2455/2001/EÜ (EÜT L 331, 15.12.2001, lk 1). 
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(5) Võttes arvesse vajadust saavutada põhjavee järjepidev kaitstuse tase, tuleks kehtestada 

kvaliteedistandardid ja läviväärtused ning välja töötada ühisel lähenemisviisil põhinev 

metoodika, et näha ette kriteeriumid põhjaveekogude keemilise seisundi hindamiseks. 

(6) Nitraatide, taimekaitsevahendite ja biotsiidide kvaliteedistandardid tuleks kehtestada 

põhjaveekogude keemilise seisundi hindamise ühenduse kriteeriumitena ning tuleks tagada 

nende vastavus nõukogu 12. detsembri 1991. aasta direktiivile 91/676/EMÜ veekogude 

kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest,1 nõukogu 15. juuli 1991. 

aasta direktiivile 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta2 ning Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist,3 

vastavalt. 

(7) Põhjavee keemilist seisundit käsitlevaid sätteid ei kohaldata kõrgetele looduslikult 

esinevatele ainete või ioonide või nende näitajate kontsentratsioonidele põhjaveekogus või 

sellega seotud pinnaveekogudes hüdrogeoloogiliste eritingimuste tõttu, mida reostuse 

määratlus ei hõlma. Samuti ei kohaldata neid sätteid geograafiliselt piiratud ajutistele 

voolusuuna ja keemilise koostise muutustele, mida ei peeta sekkumisteks. 

(8) Tuleks kehtestada kriteeriumid saasteainete sisalduse oluliste ja püsivate kasvutendentside 

kindlakstegemiseks ning kasvutendentsi langusele pöördumise punktide 

kindlaksmääramiseks, võttes arvesse sellega seotud veeökosüsteemide või sellest sõltuvate 

maismaaökosüsteemide suhtes esineva kahjuliku mõju tõenäosust. 

                                                 

1 EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1). 

2 EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusega (EÜ) nr 396/2005 (ELT L 70, 16.3.2005, lk 1). 

3 EÜT L 123, 24.4.1998, lk 1. Direktiivi on muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003. 
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(9) Võimaluse korral peaksid liikmesriigid kasutama statistilist menetlust eeldusel, et see vastab 

rahvusvahelistele standarditele ja soodustab seiretulemuste võrreldavust liikmesriikide vahel 

pikema aja jooksul. 

(10) Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 22 lõike 2 kolmanda taande kohaselt tunnistatakse nõukogu 

17. detsembri 1979. aasta direktiiv 80/68/EMÜ põhjavee kaitse kohta teatavatest ohtlikest 

ainetest lähtuva reostuse eest1 alates 22. detsembrist 2013 kehtetuks. On vaja tagada 

direktiivis 80/68/EMÜ ette nähtud kaitse järjepidevus meetmete suhtes, mille eesmärk on 

ära hoida või piirata saasteainete otsest ja kaudset põhjavette viimist. 

(11) On vaja teha vahet ohtlike ainete, mille põhjavette viimist tuleks ära hoida, ja muude 

saasteainete vahel, mille põhjavette viimist tuleks piirata. Ohtlike ja mitteohtlike ainete, mis 

kujutavad olemasolevat või võimalikku reostusohtu, kindlaksmääramiseks tuleks kasutada 

direktiivi 2000/60/EÜ VIII lisa, milles on loetletud peamised veekeskkonna seisukohalt 

olulised saasteained. 

(12) Põhjavee järjekindla kaitse tagamiseks peaksid põhjaveekogusid jagavad liikmesriigid 

kooskõlastama oma tegevust järelevalve, läviväärtuste kehtestamise ja asjakohaste ohtlike 

ainete kindlaksmääramise osas. 

(13) Teatud tingimustel peaks liikmesriikidel olema õigus teha saasteainete põhjavette viimise 

ärahoidmist või piiramist käsitlevatest meetmetest erandeid. 

                                                 

1 EÜT L 20, 26.1.1980, lk 43. Direktiivi on muudetud direktiiviga 91/692/EMÜ (EÜT L 377, 
31.12.1991, lk 48). 



 

 
12062/1/05  AS/kro 5 
 DG I  ET 

(14) On vaja sätestada üleminekumeetmed seoses ajavahemikuga käesoleva direktiivi 

rakendamise kuupäeva ja direktiivi 80/68/EMÜ kehtetuks tunnistamise kuupäeva vahel. 

(15) Käesoleva direktiivi rakendamiseks vajalikud meetmed tuleks vastu võtta vastavalt nõukogu 

28. juuni 1999. aasta direktiivile 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni 

rakendusvolituste kasutamise menetlused,1 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI: 

                                                 

1 EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. 
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Artikkel 1 

Eesmärk 

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse direktiivi 2000/60/EÜ artikli 17 lõigetes 1 ja 2 

ettenähtud erimeetmed põhjavee reostuse ärahoidmiseks ja piiramiseks. Need meetmed 

käsitlevad eelkõige järgmist: 

a) kriteeriumid põhjavee hea keemilise seisundi hindamiseks ja 

b) kriteeriumid oluliste ja püsivate kasvutendentside kindlakstegemiseks ja 

tagasipööramiseks ning kasvutendentsi langusele pöördumise punktide 

kindlaksmääramiseks. 

2. Käesoleva direktiiviga täiendatakse direktiivis 2000/60/EÜ juba sisalduvaid sätteid 

saasteainete põhjavette viimise ärahoidmiseks või piiramiseks ning sätteid kõigi 

põhjaveekogude seisundi halvenemise ärahoidmiseks. 

Artikkel 2 

Mõisted 

Lisaks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 2 sätestatutele kasutatakse käesolevas direktiivis järgmisi 

mõisteid: 
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1) põhjavee kvaliteedistandard – keskkonnakvaliteedi standard, mis väljendub teatava 

saasteaine, saasteaineterühma või reostuse näitaja kontsentratsioonina põhjavees, mida ei 

tohiks inimeste tervise ja keskkonna kaitsmise huvides ületada; 

2) läviväärtus– liikmesriikide poolt kooskõlas artikliga 3 kehtestatud põhjavee 

kvaliteedistandard; 

3) oluline ja püsiv kasvutendents – põhjavees teatava saasteaine, saasteaineterühma 

kontsentratsiooni või reostuse näitaja statistiliselt märkimisväärne kasv, mis kujutab endast 

keskkonnariski, mille puhul peetakse vajalikuks tendentsi tagasipööramist kooskõlas 

artikliga 5; 

4) saasteainete põhjavette viimine – inimtegevuse tulemusena saasteainete otsene või kaudne 

põhjavette viimine. 

Artikkel 3 

Põhjavee keemilise seisundi hindamise kriteeriumid 

1. Põhjaveekogu või põhjaveekogude rühma keemilise seisundi hindamisel direktiivi 

2000/60/EÜ V lisa punkti 2.3 alusel kasutavad liikmesriigid järgmisi kriteeriumeid: 
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a) I lisas osutatud põhjavee kvaliteedi standardid; 

b) II lisa A osas kirjeldatud menetlusega kooskõlas liikmesriikide kehtestatavad 

läviväärtused saasteainetele, saasteaineterühmadele ning reostuse näitajatele, mida 

liikmesriigi territooriumil peetakse sellisteks, mille tulemusena saab 

põhjaveekogusid või põhjaveekogude rühmi pidada ohustatuks, võttes arvesse 

vähemalt II lisa B osas sisalduvat loendit. 

2. Läviväärtused võib kehtestada riiklikul tasandil, rahvusvahelise valglapiirkonna või 

liikmesriigi territooriumile jääva valglapiirkonna osa tasandil või põhjaveekogu või 

põhjaveekogude rühma tasandil. 

3. Liikmesriigid tagavad, et kahe või enama liikmesriigi poolt jagatavate põhjaveekogude 

ning põhjaveekogude puhul, mis ületab liikmesriigi piiri, kehtestatakse läviväärtused 

direktiivi 2000/60/EÜ artikli 3 lõike 4 alusel ja asjaomaste liikmesriikide vahelise 

kooskõlastuse tulemusel. 

4. Juhul kui põhjaveekogu või põhjaveekogude rühm ulatub väljapoole ühenduse 

territooriumi, püüavad asjaomased liikmesriigid direktiivi 2000/60/EÜ artikli 3 lõike 5 

alusel kehtestada läviväärtused kooskõlas asjaomaste kolmandate riikidega. 

5. Esmakordselt kehtestavad liikmesriigid lõike 1 punti b alusel läviväärtused hiljemalt 

22. detsembriks 2008. 
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Kõik läviväärtused avaldatakse vesikonna majandamiskavades, mis tuleb esitada direktiivi 

2000/60/EÜ artikli 13 alusel, sealhulgas kokkuvõte II lisa C osas ettenähtud teabest. 

6. Seejärel muudavad liikmesriigid läviväärtuste loendit, kui saasteaineid, saasteaineterühmi 

või reostuse näitajaid puudutav uus teave viitab sellele, et inimeste tervise ja keskkonna 

kaitsmise huvides tuleks läviväärtus kehtestada veel mõne aine kohta või et kehtivat 

läviväärtust tuleks muuta või et eelnevalt loendist eemaldatud läviväärtus tuleks sinna taas 

lisada. 

Läviväärtusi võib loendist eemaldada, kui asjaomast põhjaveekogu ei ohusta enam 

vastavad saasteained, saasteaineterühmad või reostuse näitajad. 

Sellistest muudatustest läviväärtuste loendis antakse aru vesikonna majandamiskavade 

korrapärase läbivaatamise raames. 

7. Komisjon avaldab aruande liikmesriikide poolt kooskõlas lõikega 4 esitatud teabe põhjal 

hiljemalt 22. detsembril 2009. 

Artikkel 4 

Põhjavee keemilise seisundi hindamise menetlus 

1. Liikmesriigid kasutavad lõikes 2 kirjeldatud menetlust, et hinnata põhjaveekogu keemilist 

seisundit. Vajadusel võivad liikmesriigid selle menetluse läbiviimisel grupeerida 

põhjaveekogud kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ V lisaga. 
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2. Põhjaveekogu või põhjaveekogude rühma peetakse heas keemilises seisundis olevaks, kui: 

a) I lisas loetletud põhjavee kvaliteedi standardite väärtusi ning kooskõlas artikliga 3 ja 

II lisaga kehtestatud asjakohaseid läviväärtusi ei ole ületatud selle põhjaveekogu või 

põhjaveekogude rühma üheski vaatluspunktis või 

b) kui põhjavee kvaliteedistandardi väärtus või läviväärtus ületatakse ühes või enamas 

vaatluspunktis, kuid III lisa kohane asjakohane analüüs kinnitab, et: 

i) III lisa punktis 3 osutatud hindamise alusel ei peeta põhjavee 

kvaliteedistandardeid või läviväärtusi ületavat saasteainete kontsentratsioone 

selliseks, mis kujutaks märkimisväärset keskkonnaohtu, võttes vajadusel 

arvesse reostatud põhjaveekogu ulatuse; 

ii) direktiivi 2000/60/EÜ V lisa tabelis 2.3.2. sätestatud põhjavee hea keemilise 

seisundi muud tingimused on täidetud kooskõlas III lisa punktiga 4; 

iii) direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 lõikes 3 sätestatud nõuded on vajadusel täidetud 

kooskõlas III lisa punktiga 4; 
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iv) põhjaveekogu või põhjaveekogude rühma mis tahes veekogu võime rahuldada 

inimeste/inimkasutuse vajadusi ei ole reostuse tagajärjel märkimisväärselt 

halvenenud. 

3. Liikmesriigid avaldavad vesikonna majandamiskavade raames kokkuvõtte põhjavee 

keemilise seisundi hindamisest kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikliga 13. 

Nimetatud kokkuvõte, mis on koostatud rahvusvahelise valglapiirkonna või liikmesriigi 

territooriumile jääva valglapiirkonna osa tasandil, sisaldab ka selgitust selle kohta, kuidas 

lõpphinnangus on põhjavee kvaliteedistandardite või läviväärtuste ületamine erinevates 

vaatluspunktides arvesse võetud. 

4. Kui põhjaveekogu liigitatakse vastavalt lõike 2 punktile b heas seisundis olevaks, võtavad 

liikmesriigid kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikliga 11 meetmed, mida on vaja, et 

kaitsta veeökosüsteeme, maismaaökosüsteeme ning inimeste poolt põhjavee kasutamist, 

mille puhul sõltutakse sellest põhjaveekogu osast, mida esindavad vaatluspunkt või 

vaatluspunktid, milles põhjavee kvaliteedistandardi väärtus või läviväärtus on ületatud. 

Artikkel 5 

Oluliste ja püsivate kasvutendentside kindlakstegemine 

ja kasvutendentsi langusele pöördumise punktid 

1. Liikmesriigid teevad kindlaks olulised ja püsivad kasvutendentsid ohustatuks peetavates 

põhjaveekogudes või põhjaveekogude rühmades olevate saasteainete, saasteaineterühmade 

või reostuse näitajate kontsentratsioonides ning määravad kooskõlas IV lisaga kindlaks 

kasvutendentsi langusele pöördumise punkti. 
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2. Liikmesriigid pööravad põhjavee reostuse järkjärgulise vähendamise eesmärgil direktiivi 

2000/60/EÜ artiklis 11 osutatud meetmeprogrammi abil tagasi tendentsid, mis võivad 

märkimisväärselt kahjustada veeökosüsteemide või maismaaökosüsteemide kvaliteeti, 

inimeste tervist või veekeskkonna seaduslikul otstarbel tegelikku või võimalikku 

kasutamist. 

3. Liikmesriigid määravad kindlaks kasvutendentsi langusele pöördumise punkti protsendina 

I lisas sätestatud põhjavee kvaliteedistandardite tasemest ning artikli 3 kohaselt kehtestatud 

läviväärtustest, arvestades kooskõlas IV lisa B osa punktiga 1 kindlakstehtud tendentsi ja 

sellega seotud keskkonnariski. 

4. Kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikliga 13 esitatavate majandamiskavade raames teevad 

liikmesriigid kokkuvõtte: 

a) viisist, kuidas kasvutendentsi hindamine põhjaveekogu või põhjaveekogude rühma 

erinevates vaatluspunktides on aidanud kaasa nimetatud direktiivi V lisa punkti 2.5 

kohaselt selle kindlakstegemisele, et nimetatud kogude puhul on tegemist mis tahes 

saasteaine kontsentratsiooni olulise ja püsiva kasvutendentsiga või selle tendentsi 

langusega, ning 

b) lõike 3 alusel kindlaksmääratud punktide põhjustest. 
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5. Kui on vaja hinnata põhjaveekogudes esineva reostatud ala mõju, mis võib ohustada 

direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 4 sätestatud eesmärkide täitmist ning eelkõige 

punktallikatest ja saastatud pinnasest alguse saanud reostuse mõju, viivad liikmesriigid läbi 

tuvastatud saasteaineid puudutavaid täiendavaid kasvutendentsi hindamisi, et reostatud ala 

edasi ei leviks, ei kahjustaks põhjaveekogu või põhjaveekogude rühma keemilist seisundit 

ega kujutaks endast ohtu inimese tervisele ja keskkonnale. Nimetatud hindamiste 

tulemustest tehakse kokkuvõte kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikliga 13 esitatavate 

majandamiskavade raames. 

Artikkel 6 

Meetmed saasteainete põhjavette viimise ärahoidmiseks või piiramiseks 

1. Saasteainete põhjavette viimise ärahoidmise või piiramise eesmärgil, mis on sätestatud 

direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti b alapunkti i põhjal, tagavad liikmesriigid, et 

nimetatud direktiivi artikli 11 alusel loodud meetmeprogramm sisaldaks: 

a) kõiki vajalikke meetmeid, mille eesmärk on püüda ära hoida mis tahes ohtlike ainete 

põhjavette viimine. Selliste ainete tuvastamisel võtavad liikmesriigid eelkõige 

arvesse ohtlikke aineid, mis kuuluvad direktiivi 2000/60/EÜ VIII lisa punktide 1 

kuni 6 all osutatud saasteaineliikidesse või -rühmadesse ning aineid, mis kuuluvad 

kõnealuse lisa punktide 7 kuni 9 all osutatud saasteaineliikidesse või -rühmadesse, 

kui neid peetakse ohtlikuks; 
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b) direktiivi 2000/60/EÜ VIII lisas loetletud saasteainete osas, mida ei peeta ohtlikuks, 

ning kõigi teiste kõnealuses lisas nimetamata mitteohtlike saasteainete osas, mis 

liikmesriikide arvates kujutavad olemasolevat või võimalikku reostusohtu, kõiki 

vajalikke meetmeid ainete põhjavette viimise piiramiseks, tagades et selline vette 

viimine ei kahjusta põhjavee head keemilist seisundit, ei põhjusta mis tahes 

saasteaine kontsentratsiooni olulisi ja jätkuvaid kasvutendentse põhjavees ega 

põhjusta muul viisil põhjavee reostust. Selliste meetmete rakendamisel võetakse 

arvesse väljakujunenud häid tavasid, sealhulgas asjakohastes ühenduse õigusaktides 

sätestatud häid keskkonnatavasid ja parimaid olemasolevaid meetodeid. 

Punktides a ja b nimetatud meetmete rakendamise eesmärgil võivad liikmesriigid esimeses 

etapis teha kindlaks asjaolud, mille puhul tuleb direktiivi 2000/60/EÜ VIII lisas osutatud 

saasteaineid, eelkõige kõnealuse lisa punktis 7 nimetatud olulisi metalle ja nende ühendeid 

pidada ohtlikuks või mitteohtlikuks. 

2. Kui tehniliselt on võimalik, siis võetakse arvesse hajureostusallikatest pärinevate 

saasteainete põhjavett mõjutav viimine põhjavette. 

3. Ilma et see piiraks muudes ühenduse õigusaktides esitatud rangemaid nõudeid, võivad 

liikmesriigid lõikes 1 nõutud meetmete kohaldamisalast jätta välja nende saasteainete 

põhjavette viimise, mis on: 

a) direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 lõike 3 punkti j alusel lubatud otseheite tagajärg; 
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b) pädevate asutuste arvates oma kvantiteedilt ja kontsentratsioonilt nii väikesed, et 

vastuvõtva põhjavee kvaliteedi halvenemise ohtu hetkel ega tulevikus ei ole; 

c) õnnetuste või looduslike erandlike asjaolude tagajärg, mida ei olnud võimalik ette 

näha, vältida või leevendada; 

d) direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 lõike 3 punkti f alusel lubatud põhjaveekogude 

kunstliku toitmise või suurendamise tagajärg või 

e) pädevate asutuste arvates sellised, mida ei ole tehniliselt võimalik ära hoida või 

piirata, ilma et kasutataks: 

i) meetmeid, mis suurendaksid ohte inimeste tervisele või keskkonna kvaliteedile 

tervikuna või 

ii) ebaproportsionaalselt kulukaid meetmeid, et eemaldada saasteainete kogused 

saastatud pinnasest või aluspinnasest või muidu kontrollida nende 

perkolatsiooni saastatud pinnasesse või aluspinnasesse. 

f) muu hulgas üleujutuste ja põudade mõju leevendamise ning veemajanduse ja 

veeteede majandamise eesmärgil pinnavette sekkumise tagajärg, sealhulgas 

rahvusvahelisel tasemel. Selliseid toiminguid, sealhulgas näiteks setete 

kaevandamine, süvendamine, ümberpaigutamine ja uputamine pinnavetes, 

teostatakse kooskõlas liikmesriikide selles osas väljatöötatud üldiste siduvate 

eeskirjadega ning kui see on asjakohane, nende eeskirjade alusel väljaantud 

lubadega, tingimusel et need ei ohusta asjakohaste veekogude jaoks kooskõlas 

direktiivi 2000/60/EÜ artikliga 4 seatud keskkonnaalaste eesmärkide saavutamist. 
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4. Liikmesriikide pädevad asutused peavad nimekirja lõikes 3 nimetatud eranditest, et teatada 

nendest komisjonile viimase nõudmisel. 

Artikkel 7 

Üleminekukord 

Ajavahemikul alates …∗ ja kuni 22. detsembrini 2013 võetakse igas uues direktiivi 80/68/EMÜ 

artiklite 4 ja 5 kohases loa andmise menetluses arvesse käesoleva direktiivi artiklites 3, 4 ja 5 

ettenähtud nõudeid. 

Artikkel 8 

Tehnilised kohandused 

II, III ja IV lisa võib direktiivi 2000/60/EÜ artikli 21 lõikes 2 sätestatud korras kohandada teaduse 

ja tehnika arengule, võttes arvesse nimetatud direktiivi artikli 13 lõikes 7 osutatud vesikonna 

majandamiskavade ülevaatamise ja ajakohastamise tähtaegu. 

Artikkel 9 

Rakendamine 

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 

…*. Liikmesriigid teatavad neist viivitamata komisjonile. 

                                                 

∗ Väljaannete talitus: kaks aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist. 
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Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku 

avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette 

liikmesriigid. 

Artikkel 10 

Jõustumine 

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Artikkel 11 

Adressaadid 

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele. 

...,  

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel 

president eesistuja 
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I LISA 

PÕHJAVEE KVALITEEDI STANDARDID 

1. Artikli 4 kohase põhjavee keemilise seisundi hindamisel on kvaliteedistandarditeks 

järgnevad põhjavee kvaliteedi standardid, millele on osutatud direktiivi 2000/60/EÜ V lisa 

tabelis 2.3.2 ja mis on kehtestatud vastavalt nimetatud direktiivi artiklile 17. 

 

Saasteaine Kvaliteedinõuded Selgitus 

Nitraadid 50 mg/l Direktiivi 91/676/EMÜ 
reguleerimisalasse kuuluvate tegevuste 
puhul peavad käesoleva väärtusega 
(50 mg/l) seoses nõutavad programmid ja 
meetmed olema kooskõlas kõnealuse 
direktiiviga.1 

Pestitsiidide toimeained, 
sealhulgas nende 
asjakohased metaboliidid, 
lagunemis- ja 
reaktsioonisaadused2 

0.1 µg/l 

0.5 µg/l (kokku)3 

 

 

1 Direktiivi 91/676/EMÜ reguleerimisalasse mittekuuluvatele tegevustele antud sätted ei 
laiene. 

2 “Pestitsiidid” tähendavad taimekaitsevahendeid ja biotsiide vastavalt direktiivi 
91/414/EMÜ artiklis 2 ja direktiivi 98/8/EÜ artiklis 2 määratletule. 

3 “Kokku” tähendab kõikide seire käigus tuvastatud ja kvantifitseeritud pestitsiidide koguste 
summat. 
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2. Käesoleva direktiivi kohaselt määratletud viisil pestitsiidide kvaliteedistandardite 

kohaldamise tulemused ei piira direktiiviga 91/414/EMÜ või direktiiviga 98/8/EÜ nõutud 

riski hindamise menetluste tulemusi. 

3. Kui põhjaveekogu puhul leitakse, et põhjavee kvaliteedi standardid võivad põhjustada 

direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 4 sätestatud keskkonnaalaste eesmärkide ebaõnnestumist 

seotud pinnavete osas või selliste kogude ökoloogilise või keemilise kvaliteedi 

märkimisväärset halvenemist või märkimisväärset kahju maismaaökosüsteemidele, mis 

sõltuvad otseselt põhjaveekogust, tuleb kehtestada palju rangemad läviväärtused vastavalt 

artiklile 3 ja II lisale. Seoses sellise läviväärtusega vajalikke programme ja meetmeid 

kohaldatakse samuti direktiivi 91/676/EMÜ reguleerimisalasse kuuluvate tegevuste suhtes. 
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II LISA 

PÕHJAVEE SAASTEAINETE JA REOSTUSE NÄITAJATE  

LÄVIVÄÄRTUSED 

A OSA: SUUNISED LÄVIVÄÄRTUSTE KEHTESTAMISEKS LIIKMESRIIKIDES VASTAVALT ARTIKLILE 3 

Liikmesriigid kehtestavad läviväärtused kõigile saasteainetele ja reostuse näitajatele, mis vastavalt 

direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 5 esitatud tunnuste analüüsile näitavad ohu olemasolu, et 

põhjaveekogud või põhjaveekogude rühmad ei vasta põhjavee hea keemilise seisundi nõuetele. 

Läviväärtused tuleb kehtestada selliselt, et kui seire tulemused tüüpilises vaatluspunktis peaksid 

lävesid ületama, osutab see ohule, et üks või mitu artikli 4 lõike 2 punkti b alapunktides ii, iii ja iv 

osutatud põhjavee hea keemilise seisundi tingimustest ei ole täidetud. 

Liikmesriigid võtavad läviväärtuste kehtestamisel arvesse järgmisi suuniseid: 

1. Läviväärtuste määramine peaks põhinema järgmisel: 

a) põhjavee ning sellega seotud veeökosüsteemide ja sellest sõltuvate 

maismaaökosüsteemide vastastoime ulatus; 
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b) põhjavee praegustesse või tulevastesse õigustatud kasutustesse või funktsioonidesse 

sekkumine; 

c) kõik saasteained, mis näitavad, et põhjaveekogud on ohustatud, võttes arvesse B osas 

sätestatud miinimumloendit; 

d) hüdrogeoloogilised tunnused, sealhulgas teave taustväärtuste ja vee tasakaalu kohta. 

2. Läviväärtuste määramisel tuleks samuti võtta arvesse saasteainete päritolu, nende 

võimalikku esinemist looduses, nende toksikoloogiat ja levikukalduvust, nende püsivust ja 

bioakumulatsiooni potentsiaali. 

3. Läviväärtuste määramist tuleks toetada kogutud andmete kontrollmehhanismiga, mis 

põhineb andmete kvaliteedi hindamisel, analüütilistel kaalutlustel ja ainete taustanivool, 

mis võivad esineda nii looduslikult kui ka inimtegevuse tulemusel. 
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B OSA: SAASTEAINETE MIINIMUMLOEND JA VASTAVAD REOSTUSE NÄITAJAD, MILLE SUHTES 

LIIKMESRIIGID PEAVAD KAALUMA LÄVIVÄÄRTUSTE KEHTESTAMIST VASTAVALT 

ARTIKLILE 3  

1. Toimeained või ioonid, mis võivad esineda nii looduslikult kui ka 

inimtegevuse tulemusena 

Arseen 

Kaadmium 

Plii 

Elavhõbe 

Ammoonium 

Kloor 

Sulfaat 

 

1. Sünteetilised ained 

Trikloroetüleen 

Tetrakloroetüleen 

 

3. Soolase või muu aine põhjavette sissetungi iseloomustavad 

parameetrid1 

Elektrijuhtivus 

 

                                                 

1 Inimtegevuse tagajärjel soolase vee põhjavette sissetungil võivad liikmesriigid otsustada 
kehtestada läviväärtused sulfaadile ja kloorile või elektrijuhtivusele. 



 

 
12062/1/05  AS/kro 4 
II LISA DG I  ET 

C OSA: LIIKMESRIIKIDE ESITATAV TEAVE SAASTEAINETE KOHTA, MILLELE ON KEHTESTATUD 

LÄVIVÄÄRTUSED 

Liikmesriigid teevad direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 kohaselt esitatud vesikonna majandamiskavas 

kokkuvõtte sellest, kuidas on kinni peetud käesoleva lisa A osas sätestatud korrast. 

Eelkõige esitavad liikmesriigid, kui see on võimalik, järgmise: 

a) teave ohustatuks peetavate põhjaveekogude või põhjaveekogude rühmade arvu kohta ning 

saasteainete ja reostuse näitajate kohta, mis põhjustavad sellist klassifikatsiooni, sealhulgas 

täheldatud kontsentratsioonid/väärtused; 

b) teave iga ohustatuks peetava põhjaveekogu kohta, eelkõige kogude suurus, 

põhjaveekogude ja nendega seotud pinnavee ja nendest otseselt sõltuvate 

maismaaökosüsteemide vaheline suhe ning looduses esinevate ainete puhul nende 

looduslik taustanivoo põhjaveekogus; 

c) läviväärtused, kui neid kohaldatakse riiklikul tasandil, valglapiirkonna või liikmesriigi 

territooriumile jääva rahvusvahelise valglapiirkonna osa tasandil või põhjaveekogu või 

põhjaveekogude rühma tasandil; 

d) suhe läviväärtuste ja 

i) looduslikult esinevate ainete puhul täheldatud taustanivoode vahel, 

ii) keskkonna kvaliteedialaste eesmärkide ja muude veekaitse standardite vahel, mis 

kehtivad riiklikul, ühenduse või rahvusvahelisel tasemel ja 

iii) mis tahes asjakohase teabe vahel, mis käsitleb saasteainete toksikoloogiat, 

ökotoksikoloogiat, püsivust, bioakumulatsiooni potentsiaali ja levikukalduvust. 
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III LISA 

PÕHJAVEE KEEMILISE SEISUNDI HINDAMINE 

1. Põhjaveekogu või põhjaveekogude rühma keemilise seisundi hindamismenetlus viiakse 

läbi seoses kõikide ohustatuks peetavate põhjaveekogude või põhjaveekogude rühmadega 

ja seoses kõikide saasteainetega, mis põhjustavad põhjaveekogu või põhjaveekogude 

rühma sellise liigituse. 

2. Liikmesriigid peavad artikli 4 lõike 2 punktis b osutatud analüüsi läbiviimisel võtma 

arvesse: 

a) teavet, mis on kogutud direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ja selle II lisa punktide 2.1, 2.2 

ja 2.3 alusel läbiviidava analüüsi osana; 

b) põhjavee seirevõrgust direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punkti 2.4 kohaselt saadud 

tulemusi; ning 

c) mis tahes asjakohast teavet, mis sisaldab vaatluspunktis asjakohaste saasteainete 

kontsentratsiooni aastase aritmeetilise keskmise võrdlust põhjavee kvaliteedi 

standarditega, mis on kehtestatud I lisas, ja läviväärtustega, mis liikmesriigid on 

kehtestanud vastavalt artiklile 3 ja II lisale. 
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3. Analüüsimisel, kas artikli 4 lõike 2 punkti b alapunktides i ja iv osutatud põhjavee hea 

keemilise seisundi tingimused on täidetud, peavad liikmesriigid – kui see on asjakohane ja 

vajalik ning seiretulemuste asjakohase koondamise alusel, vajadusel koos kontsentratsiooni 

prognoosidega, mis põhinevad põhjaveekogu või põhjaveekogude rühma teoreetilisel 

mudelil – prognoosima põhjaveekogu hulga, mille saasteaine kontsentratsiooni aastane 

aritmeetiline keskmine on kõrgem kui põhjavee kvaliteedistandard või läviväärtus. 

4. Analüüsimisel, kas artikli 4 lõike 2 punkti b alapunktides ii ja iii osutatud põhjavee hea 

keemilise seisundi tingimused on täidetud, peavad liikmesriigid – kui see on asjakohane ja 

vajalik ning asjakohaste seiretulemuste ja põhjaveekogu asjakohase teoreetilise mudeli 

alusel – hindama järgmist: 

a) saasteainete, mida kantakse või võidakse kanda põhjaveekogult üle sellega seotud 

pinnavette või sellest otseselt sõltuvatele maismaaökosüsteemidele, kogused ja 

kontsentratsioonid; 

b) seotud pinnaveele ja otseselt sõltuvatele maismaaökosüsteemidele üle kantud 

saasteainete koguste ja kontsentratsioonide võimalik mõju; 

c) soolase vee või muu aine sissetungi ulatus põhjaveekogusse ning 

d) oht, et põhjaveekogus esinevad saasteained mõjutavad sellise vee kvaliteeti, mida 

võetakse või kavatsetakse põhjaveekogust inimtarbeks võtta. 
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5. Liikmesriigid esitavad põhjaveekogu või põhjaveekogude rühma põhjavee keemilise 

seisundi kaartidel vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punktide 2.4.2 ja 2.5. Lisaks 

näitavad liikmesriigid, kui see on asjakohane ja võimalik, neil kaartidel ära kõikide 

vaatluspunktide asukohad, kus põhjavee kvaliteedi standardid ja/või läviväärtused on 

ületatud. 
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IV LISA 

OLULISTE JA PÜSIVATE KASVUTENDENTSIDE KINDLAKSTEGEMINE JA 

LANGUSELE PÖÖRDUMINE 

A OSA: OLULISTE JA PÜSIVATE KASVUTENDENTSIDE KINDLAKSTEGEMINE 

Liikmesriigid teevad kindlaks olulised ja püsivad kasvutendentsid kõikides ohustatuks peetavates 

põhjaveekogudes või põhjaveekogude rühmades vastavalt direktiivi 2000/60/EP II lisale, võttes 

arvesse järgmisi nõudeid: 

1. seireprogramm on vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punktile 2.4 koostatud selliselt, et 

saab tuvastada vastavalt artiklile 3 kindlakstehtud saasteainete kontsentratsioonide olulisi 

ja püsivaid kasvutendentse; 

2. oluliste ja püsivate kasvutendentside kindlakstegemise kord põhineb järgmistel 

elementidel: 

a) seire sagedused ja asukohad valitakse selliselt, et need on piisavad: 

i) pakkumaks vajalikku teavet selleks, et tagada selliste kasvutendentside 

eristamine looduslikest kõrvalekalletest piisava usaldusväärsuse ja täpsusega; 
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ii) võimaldamaks selliste kasvutendentside kindlakstegemist piisava aja jooksul, 

et lubada meetmete rakendamist, mille eesmärgiks on vältida või vähemalt 

võimaluste piires leevendada keskkonna suhtes olulisi negatiivseid muutusi 

põhjavee kvaliteedis. Kindlakstegemine viiakse esimest korda läbi aastaks 

2009, võimalusel ja olemasolevat teavet arvesse võttes direktiivi 2000/60/EÜ 

artiklis 13 sätestatud esimeses vesikonna majandamiskavas sisalduvaid 

kasvutendentse käsitleva aruande raames, ja pärast seda vähemalt iga kuue 

aasta järel; 

iii) võtmaks arvesse põhjaveekogu muutlikke füüsilisi ja keemilisi omadusi, 

sealhulgas põhjavee liikumise tingimusi ja toitumismäära ning perkolatsiooni 

aega läbi pinnase või aluspinnase; 

b) kasutatakse seire ja analüüsi meetodeid, mis vastavad rahvusvahelise 

kvaliteedikontrolli põhimõtetele, sealhulgas vajaduse korral CENi või siseriiklikke 

standardmeetodeid, et tagada samaväärse teadusliku kvaliteedi ja võrreldavusega 

andmete saamine; 

c) hindamine põhineb statistilisel meetodil, nagu näiteks regressioonianalüüsil, 

erinevates vaatluspunktides kasvutendentsi analüüsimiseks aegrivis; 

d) kasvutendentsi kindlakstegemise kõrvalekalde vältimiseks kehtestatakse kõik 

kvantifikatsioonipiirist madalamad mõõtmised aegrivis esineva kõrgeima 

kvantifikatsioonipiiri poolel väärtusetasemel, välja arvatud pestitsiidide koguväärtuse 

osas; 

3. ainete kontsentratsioonide oluliste ja püsivate kasvutendentside kindlakstegemisel, mis 

võivad esineda nii looduslikult kui ka inimtegevuse tulemusena, arvestatakse olemasolu 

korral andmetega, mis on kogutud enne seireprogrammi algust, et anda aru direktiivi 

2000/60/EÜ artiklis 13 sätestatud esimese vesikonna majandamiskava raames 

kasvutendentside kindlakstegemise kohta. 
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B OSA: KASVUTENDENTSI LANGUSELE PÖÖRDUMISE PUNKTID 

Artikli 5 kohaselt pööravad liikmesriigid langusele olulised ja püsivad kasvutendentsid, kui need 

tendentsid võivad kahjustada seotud veeökosüsteeme, nendest otseselt sõltuvaid 

maismaaökosüsteeme, inimeste tervist või veekeskkonna õigustatud otstarbel tegelikku või 

võimalikku kasutamist, võttes arvesse järgmisi nõudeid: 

1. rakendusmeetmete oluliste ja püsivate kasvutendentside langusele pöördumise punkt on 

selline, kus saasteaine kontsentratsioon jõuab 75%ni I lisas sätestatud põhjavee 

kvaliteedistandardite ja vastavalt artiklile 3 kehtestatud läviväärtuste parameetrite 

väärtusest, välja arvatud juhul, kui: 

a) nõutav on varasem kasvutendentsi langusele pöördumise punkt, et võimaldada 

tendentsi tagasipööramise meetmetega vältida kõige kulutasuvamalt, või vähemalt 

leevendada nii palju kui võimalik, keskkonna suhtes olulisi kahjulikke muutusi 

põhjavee kvaliteedis; 

b) erinev langusele pöördumise punkt on õigustatud, kui avastamiskünnis ei luba 

tendentsi kehtestamist 75%le parameetrite väärtusest või 

c) tendentsi kasvu ja pöördumise määr on sellised, et tendentsi langusele pöördumise 

meetmete hilisem alguspunkt võimaldaks siiski selliste meetmetega vältida kõige 

kulutasuvamalt, või vähemalt leevendada nii palju kui võimalik, keskkonna suhtes 

olulisi kahjulikke muutusi põhjavee kvaliteedis; 
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Direktiivi 91/676/EMÜ reguleerimisalasse kuuluvate tegevuste puhul kehtestatakse olulise 

ja püsiva kasvutendentsi langusele pöördumise meetmete rakendamise alguspunkt 

kooskõlas käesoleva direktiiviga ja direktiiviga 2000/60/EÜ; 

3. kui pöördumise punkt on kehtestatud põhjaveekogu suhtes, mida peetakse ohustatuks 

direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punkti 2.4.4 kohaselt ja vastavalt käesoleva lisa B osa 

punktile 1, ei saa seda muuta direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 alusel nõutava vesikonna 

majanduskava kuueaastase tsükli jooksul; 

4. tendentsi langusele pöördumist näidatakse, võttes arvesse asjakohaseid käesoleva lisa 

A osa punktis 2 sisalduvaid seirega seotud sätteid. 
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I. SISSEJUHATUS 

 

Komisjon võttis põhjavee kaitset reostuse eest käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivi ettepaneku1 vastu 28. oktoobril 2003. 

 

Euroopa Parlament võttis oma arvamuse vastu esimesel lugemisel 28. aprillil 2005. 

 

Regioonide komitee võttis oma arvamuse vastu 12. veebruaril 2004. 2 
 

Majandus- ja sotsiaalkomitee võttis oma arvamuse vastu 31. märtsil 2004. 3 
 

Nõukogu võttis oma ühise seisukoha vastu 23. jaanuaril 2006. 

 

II. EESMÄRK 

 

Põhjavesi on tähtis loodusvara, mis tagab nii inimeste joogivee kui ka põllumajandusele ja 

tööstusele vajaliku vee. Samuti on see otsustava tähtsusega vee- ja maismaaökosüsteemide 

säilitamisel, eelkõige põuaperioodidel. Põhjavee kaitsmine reostuse eest on seetõttu väga 

tähtis ja sealjuures on eriti oluline ennetav tegevus, kuna põhjavee kvaliteedi taastamine on 

üldjuhul pikaajaline ja keeruline protsess, isegi siis kui reostusallikas on kõrvaldatud. 

Põhjavee kaitset reostuse eest reguleerivad praegu direktiiv 80/68/EMÜ4, mis tunnistatakse 

kehtetuks 2013. aastal, ja direktiiv 2000/60/EÜ: veepoliitika raamdirektiiv5. 

                                                 
1 ELT C …,…, lk …. 
2 ELT C …,…, lk …. 
3 ELT C 117, 30.4.2004, lk 52. 
4 EÜT L 20, 26.1.1980, lk 43. 
5 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 72. 
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Käesoleva ettepanekuga püütakse täita veepoliitika raamdirektiivi artiklis 17 sätestatud üldist 

nõuet, mille kohaselt Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad komisjoni ettepanekul vastu 

erimeetmeid põhjavee reostuse ärahoidmiseks ja piiramiseks, et tagada raamdirektiivi 

põhjaveega seotud keskkonnaalaste eesmärkide saavutamine. 

 

III. ÜHISE SEISUKOHA ANALÜÜS 

 

Üldmärkused 

 

Ühine seisukoht sisaldab kas sõna-sõnalt, osaliselt või sisuliselt mitmeid Euroopa Parlamendi 

esimesel lugemisel tehtud muudatusettepanekuid. Need muudavad direktiivi ettepaneku teksti 

paremaks või selgemaks. 

 

Teisi muudatusettepanekuid ühine seisukoht siiski ei kajasta, sest nõukogu leidis, et need olid 

tarbetud ja/või vastuvõetamatud, või mitmel juhul seetõttu, et komisjoni algse ettepaneku 

sätted olid kas välja jäetud või neid oli põhjalikult muudetud. See kehtib eriti lisade puhul, 

mida nõukogu püüdis tõhusa rakendamise tagamiseks võimalikult lihtsaks ja selgeks muuta. 

 

Mitmeid muudatusettepanekuid ei võetud ühises seisukohas arvesse, kuna nõukogu arvates ei 

olnud need kooskõlas ühenduse õigusaktide koostamise juhistega, sest need kordasid või 

tõlgendasid direktiivi nr 2000/60/EÜ (veepoliitika raamdirektiiv) või olid sellega vastuolus. 

 

Mitu muudatusettepanekut lükati tagasi põhjendusega, et nendega püüti lisada sätteid, mis 

jäävad väljapoole ettepaneku kohaldamisala, nagu see on määratletud veepoliitika 

raamdirektiivis, või sisalduvad muudes kehtivates õigusaktides. 
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Ühine seisukoht sisaldab ka selliseid muudatusi, mida Euroopa Parlamendi esimesel 

lugemisel vastu võetud arvamus ette ei näe. Eelkõige püüdis nõukogu muuta kavandatava 

õigusakti struktuuri võimalikult ratsionaalseks, et aidata pädevatel asutustel ja kodanikel 

liikmesriikidele kehtestatud nõuetest aru saada. Lisaks viidi sisse ka mitmeid redaktsioonilisi 

muudatusi, et muuta teksti selgemaks või tagada direktiivi üldine sidusus. 

 

Konkreetsed märkused 

 

Nõukogu leppis eelkõige kokku järgmises: 

 

• Muudatusettepanekust 1 ja muudatusettepaneku 2 esimesest osast ei selgu, mille poolest 

erinevad teineteisest "reostus" ja "halvenemine". Artiklile 1 lisati kooskõlas veepoliitika 

raamdirektiiviga viide vajadusele hoida ära põhjaveekogude seisundi halvenemine. 

• Muudatusettepaneku 3 kohaselt kohaldataks kõigile põhjaveekogudele joogivee võtmiseks 

kasutatavatele veekogudele kohaldatavaid standardeid, mis ei oleks reaalselt võimalik. 

Sama kehtib muudatusettepaneku 62 esimese osa (selle teise osa kiitis nõukogu heaks), 

muudatusettepaneku 65 punkti 2 alapunkti b ja muudatusettepaneku 68 kohta. 

• Muudatusettepanekutes 95 ja 100 sätestatud eesmärke saab kõige paremini täita ühenduse 

teadusuuringute raamprogrammide kaudu. 

• Muudatusettepanek 4 ei olnud kooskõlas veepoliitika raamdirektiiviga, milles eristatakse 

selgelt põhjavee ja pinnavee kaitsetasemeid. 

• Muudatusettepanekud 7, 10 ja 80 ning samuti muudatusettepaneku 15 punkt aa käsitlevad 

põhjavee kogust. See jääb väljapoole käesoleva tütardirektiivi reguleerimisala, mis hõlmab 

eranditult kvaliteeti, nagu see on määratletud veepoliitika raamdirektiivi artiklis 17. 

• Teistele poliitikavaldkondadele viitavad muudatusettepanekud 8 ja 9 ei olnud kooskõlas 

ühenduse õigusaktide koostamise juhistega sarnaselt muudatusettepanekuga 13, mida peeti 

pigem veepoliitika raamdirektiivi tõlgendavaks kui põhjavee direktiivi vajalikkust 

õigustavaks. 

• Muudatusettepanek 11 ei olnud vajalik, kuna ühise seisukoha artikliga 6 kehtestati kord, 

mis on võrdväärne direktiiviga 80/68/EMÜ ette nähtud korraga. 
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• Muudatusettepanek 16 kordas veepoliitika raamdirektiivi artikli 5 sätteid, millega 

kehtestatakse selgelt kirjeldamisega seonduvad kohustused. 

• Muudatusettepanekut 17 ei kiidetud heaks, sest nõukogu oli arvamusel, et kavandatava 

direktiivi oluliseks osaks on ühenduse tasandil kindlaks määratud kvaliteedistandardite 

ning liikmesriikide poolt riigi hüdrogeoloogilistest tingimustest lähtuvalt määratletavate 

piirväärtuste selge eristamine nii mõisteliselt kui terminoloogiliselt. Selle lähenemisviisi 

leebem kohaldamine või sellest loobumine teeks direktiivi rakendamise keerulisemaks ja 

vähem tulemuslikuks Sama kehtib kogu teksti osas, muudatusettepanekutele 30, 31, 34, 36, 

65, 66, 67, 69, 70, 71, 89 ja 90 tervikuna või nende osadele. 

• Muudatusettepanek 18 kiideti põhimõtteliselt heaks, kuid selle sõnastust muudeti 

selgemaks endast võimalikke keskkonnariske kujutavate tendentside mõiste osas. 

• Muudatusettepanekud 19 ja 20 kiideti osaliselt heaks, kuid nende sõnastus ei olnud 

kooskõlas veepoliitika raamdirektiiviga. Mõlemast ettepanekust võetud osad liideti artikli 2 

lõikes 4. 

• Muudatusettepanekus 21 muudeti veepoliitika raamdirektiivis juba sisalduva mõiste 

määratlust ning see oleks võinud segadust tekitada. Veepoliitika raamdirektiiv nõuab 

"põhjaveekogude seisundi halvenemise", mitte kvaliteedi halvenemise ärahoidmist. 

• Muudatusettepanekud 22 ja 24 ning samuti muudatusettepaneku 38 esimene osa viitasid 

mõistetele, mida sellisel kujul ühises seisukohas ei kasutata, ning see ning mis oleksid 

tekitanud tõsiseid praktilisi probleeme. Loodusliku sisalduse küsimust (millele on viidatud 

ka muudatusettepanekus 91) käsitletakse aga põhjenduses 7. 

• Muudatusettepanekutes 23, 49 ja 93 võeti kasutusele uus, keerukas ja mittevajalik mõiste, 

mille kasutamine oleks võinud põhjustada laialdast väärtõlgendamist. Minevikus aset 

leidnud saastumist on piisavalt käsitletud ühise seisukoha üldisemates sätetes ja 

veepoliitika raamdirektiivis. 

• Muudatusettepanek 56 ei olnud direktiivi ettepaneku reguleerimisala arvestades 

asjakohane. 

• Muudatusettepanek 27 ei olnud kooskõlas nõukogu seisukohaga, et kvaliteedistandardid ja 

piirväärtused peaks vastama põhjaveekogusid ähvardavale ohule. 

• Muudatusettepanekud 57 ja 59 ei olnud vajalikud, kuna ühises seisukohas käsitletakse hea 

ja halva keemilise seisundi tähendust. 

• Muudatusettepanek 37 ei olnud veepoliitika raamdirektiivis sisalduvate mõistete 

"saasteaine" ja "reostus" määratluste seisukohast vajalik. 
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• Muudatusettepanekut 40 ei kiidetud heaks, sest meetmeteprogrammi rakendamise eest 

vastutavad liikmesriigid. 

• Muudatusettepanekutes 41 ja 58 käsitletud küsimusi hõlmavad vastavalt ühise seisukoha 

IV ja III lisa. 

• Muudatusettepanekut 46 ei kiidetud heaks, sest selles oli kasutatud direktiivist 80/68/EMÜ 

pärinevaid sätteid väga erinevas kontekstis, mistõttu see lahendus ei oleks toiminud. 

• Muudatusettepanekud 51, 52 ja 54 kordasid veepoliitika raamdirektiivi sätteid. Seoses 

muudatusettepanekuga 50 kasutas nõukogu artikli 6 lõikes 4 direktiivi 80/68/EMÜ 

(artikli 15) sõnastust, pidades silmas vajadust vähendada bürokraatiat nii palju kui 

võimalik. 

• Muudatusettepanekuga 55 jäeti III lisa põhjendamatult välja lisade hulgast, millele võib 

teha tehnilisi kohandusi. 

• Muudatusettepanekuga 60 ette nähtud väljajätmise tulemusel oleks käesolev põhjavee 

direktiiv läinud vastuollu direktiiviga 91/676/EMÜ. Ühises seisukohas selgitatakse nende 

kahe direktiivi vahelist seost. 

• Muudatusettepanek 64 ei olnud antud kujul enam asjakohane, kuna ühises seisukohas 

käsitletakse standardile vastamist erinevalt; eesmärgiks on vältida olukorda, kus 

standardile mittevastamine ühes vaatluspunktis tähendaks, et standardile ei vasta terve 

põhjaveekogu või põhjaveekogude rühm (vrd artikkel 4 ja III lisa). 

•

 Μυυδατυσεττεπανεκυδ 73, 76, 77, 78, 79 (εσιµενε οσα), 83, 84 ϕα 85 ει ολνυδ ενα

µ ασϕακοηασεδ. Εελκ⌡ιγε ολι ν⌡υκογυ αρϖαµυσελ, ετ αλγσεσ εττεπανεκυσ σισα

λδυϖατ κινδλακσµρατυδ αεγριδαδελ π⌡ηινεϖατ ληενεµιστ ει ολνυδ ΕΛισ εσ

ινεϖαιδ ερινεϖαιδ ηδρογεολοογιλισι τινγιµυσι αρϖεσταδεσ ϖ⌡ιµαλικ κοηαλδαδ

α νινγ ετ ητσεδ κριτεεριυµιδ τυλεκσ µρατλεδα κσνεσ τενδεντσιδε µραµισ

ε ϕα κασϖυτενδεντσι λανγυσελε πρδυµισε πυνκτιδε οσασ (Ις λισα). Μυυδατυσετ

τεπανεκυ 79 τεισε οσα (σαρνανε µυυδατυσεττεπανεκυγα 89) τηενδυσεγα αρϖεστ

ατι Ις λισα πυνκτισ 1.3. 

• Muudatusettepanek 81 oli segadusttekitav ja vastuolus veepoliitika raamdirektiiviga. Ühise 

seisukoha artikli 5 lõikes 2 selgitatakse, mida tuleb kaitsta. 
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IV. JÄRELDUS 

 

Nõukogu on arvamusel, et ühine seisukoht kujutab endast tasakaalustatud meetmete kogumit, 

mis aitaks kaasa EÜ asutamislepingu artikli 174 lõikes 1 sätestatud ühenduse 

keskkonnapoliitika eesmärkide saavutamisele ja edendaks põhjavee kaitset reostuse eest, 

tagades samal ajal direktiivi 2000/60/EÜ põhjaveega seonduvate nõuete täitmise ja 

võimaldades liikmesriikidel direktiivi tõhusalt rakendada, arvestades nõuetekohaselt 

liikmesriigi konkreetsete hüdrogeoleegiliste tingimustega. 

 

Nõukogu ootab konstruktiivset arutelu Euroopa Parlamendiga, pidades silmas direktiivi 

peatset vastuvõtmist. 
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I/A-PUNKTI MÄRKUSE ADDENDUM 
Saatja: Nõukogu peasekretariaat 
Saaja: COREPER/NÕUKOGU 
Komisjoni 
ettepaneku nr: 

12985/03 ENV 477 CODEC 1254 
10493/05 ENV 318 CODEC 654 

Teema: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv põhjavee kaitse kohta 
reostuse eest 
[esimene lugemine] 
− Vastuvõtmine (ÜS + A) 

a) Ühise seisukoha vastuvõtmine 
b) nõukogu põhjendused; 

− avaldused 
 

Komisjoni avaldus 

 

Komisjon jätkab nitraatide direktiivi täieliku ja nõuetekohase rakendamise taotlemist 

liikmesriikides, kasutades vajadusel asutamislepingus sätestatud rikkumismenetlusi. 

 
Kooskõlas veepoliitika raamdirektiivi artikli 18 lõikega 3 avaldab komisjon 2007. aasta märtsiks 

esimese eduaruande nimetatud direktiivi rakendamise kohta. Selles aruandes analüüsib komisjon 

nitraadireostuse küsimust ja eelkõige vajadust tagada: 

 
i) võimalikult ulatuslik ühtsus nitraatide direktiivi, veepoliitika raamdirektiivi ja käesoleva 

direktiivi rakendamisel; 
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ii) joogiveeallikatena kasutatavate kõikide põhjaveekogude kõrge kaitstuse tase nitraadireostuse 

eest; 

 

iii) veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 (hea seisundi saavutamine 2015. aastaks) üldiste 

eesmärkide austamise võimalikkus. 

 

Rootsi hääletamist selgitav avaldus protokolli lisamiseks  

 

Rootsi hääletab ettepandud põhjaveedirektiivi vastu. Rootsi leiab, et põhjaveedirektiivi alusel 

kohaldatavat nitraatide kvaliteedistandardit tuleks samuti kohaldada põllumajandussektoris, ning ei 

saa nõustuda, et põllumajanduses kohaldatakse nitraatide emissioonide puhul leebemaid nõudeid, 

kui teistel tegevusaladel. 

 

Nitraatide emissioone põllumajanduses ja nende kahjustavaid mõjusid põhjaveele tuleb vaadelda 

osana tervikust koos teiste nitraatide emissioonidega, et tagada põhjavee kaitse piisavalt kõrge tase 

ning määratleda kõige tõhusamad meetmed. Meie arvates on seda kõige parem saavutada, kui 

nitraatide direktiivi kohaldamist täiendada põhjaveedirektiivil põhineva üldise nitraatide 

kvaliteedistandardiga. Kui nitraatide direktiivis määratakse nitraatide tase ja nõutakse meetmete 

võtmist taseme ületamisel, siis on sellel märkimisväärselt vähem õiguslikku jõudu ja paljudes 

valdkondades kaitseb põhjavett liiga väikeses ulatuses. 

 

 

 

________________________ 
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nõukogu ühise seisukoha kohta 

mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse eest käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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2003/0210 (COD) 

KOMISJONI TEATIS  
EUROOPA PARLAMENDILE 

 
EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 teise lõigu alusel 

 
nõukogu ühise seisukoha kohta 

mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse eest käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiivi vastuvõtmist 

 
(EMPs kohaldatav tekst) 

1 TAUST 

Ettepaneku (dokument KOM(2003)550 (lõplik) – 
2003/0210(COD)) edastamine Euroopa Parlamendile ja nõukogule: 

22. september 2003 

Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee arvamus: 31. märts 2004 

Regioonide komitee arvamus: 12. veebruar 2004 

Euroopa Parlamendi arvamus, esimene lugemine: 28. aprill 2005 

Muudetud ettepaneku esitamine: 22. juuni 2005 

Ühise seisukoha vastuvõtmine: 23.1.2006 

2 KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK 

Põhjavesi on tähtis loodusvara, mida kasutatakse peamiselt joogiveeks, tööstuses ja 
põllumajanduses. Põhjavesi on väärtuslik ka keskkonna seisukohalt, sest olles vastasmõjus 
pinnaveega ja märgaladega, moodustab ta veeringluse olulise osa, mida tuleks kaitsta. 

Põhjavee reostumise ärahoidmine on olnud ühenduse õigusaktide reguleerimisalas juba alates 
1980. aastast ning viimasel ajal veepoliitika raamdirektiivi kaudu, mis võeti vastu 2000. 
aastal. 

Sellegipoolest puuduvad siiani selged kriteeriumid, et määratleda põhjavee keskkonnaalaseid 
kvaliteedieesmärke, eeskätt selle hea keemilise seisundi osas. Lisaks sellele on vaja 
erimeetmeid, et hoida ära ja piirata põhjavee reostust. Seda tunnistati veepoliitika 
raamdirektiivi arutelul, kuivõrd kõnealuse direktiivi artiklis 17 on sätestatud, et komisjon peab 
tegema ettepaneku, mis käsitleks nimetatud vajakajäämisi. 
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Seda tausta arvestades ja pärast laiaulatuslikke konsultatsioone sidusrühmadega avaldas 
komisjon 2003. aasta septembris ettepaneku uue direktiivi kohta, milles käsitletakse põhjavee 
kaitset reostuse eest.1 Ettepanek sisaldab järgmisi põhielemente:  

• järelevalvekord põhjavee hea keemilise seisundi hindamiseks piiratud arvu saasteainete 
osas, mille suhtes kehtivad ühenduse normid; 

• põhjavee keemilise seisundi hindamise kriteeriumid keskkonnakvaliteedi standardite 
alusel, mille peavad asjakohasel tasandil (riigi tasand, vesikond või põhjaveekogum) 
kehtestama liikmesriigid, olenevalt põhjavee looduslike tingimuste erinevustest, 
kindlakstehtud koormustest ja asjaomastest keemilistest ainetest; 

• kriteeriumid, mille abil tehakse kindlaks põhjavee saasteainete sisalduse oluline 
suurenemine ning määratletakse lähtekohad nende suundumuste ümberpööramiseks; 

• meetmed, millega hoitakse ära ja piiratakse saasteainete otsest ja kaudset põhjavette 
pääsemist. 

Ettepanekus esitatakse selged määratlused, millega tagatakse veepoliitika raamdirektiivi 
keskkonnaeesmärkide saavutamine põhjavee puhul. Samuti saavutatakse ettepanekuga vajalik 
tasakaal ühenduse tasandil käsitletavate probleemide ja nende probleemide vahel, mille 
käsitlemine on otstarbekas jätta liikmesriikidele. 

3- MÄRKUSED ÜHISE SEISUKOHA KOHTA 

3.1 Üldised märkused 

Oma muudetud ettepanekus nõustus komisjon Euroopa Parlamendis esimese lugemise käigus 
tehtud 89 muudatusest täielikult, osaliselt või põhimõtteliselt 67 muudatusega. 54 muudatust 
on ühisesse seisukohta inkorporeeritud kas sõna-sõnalt või põhimõtteliselt. 

Komisjon nõustus kõikide muudatustega, mille eesmärk oli selgitada ettepaneku 
reguleerimisala, ja eelkõige need, mis olid seotud põhjavee hea keemilise seisundi järelevalve 
korraga. Komisjon ei nõustunud muudatustega, mis kordasid veepoliitika raamdirektiivi 
sätteid ja milles viidati põhjavee ökosüsteemidele. 

Nõukogu on inkorporeerinud ühisesse seisukohta peamised parlamendi pakutud muudatused, 
mis käsitlevad põhjavee hea keemilise seisundi järelevalvet, reostuse suurenemise tuvastamist 
ja selle suundumuse ümberpööramist ning erandeid, mis on seotud saasteainete põhjavette 
pääsemise ärahoidmist või piiramist käsitlevate sätetega. 

Komisjon leiab, et 8.12.2005 kvalifitseeritud häälteenamusega vastuvõetud ühine seisukoht ei 
muuda üldiselt ettepaneku lähenemisviisi ega eesmärke, ning võib ettepanekut toetada 
praegusel kujul. 

                                                 
1 KOM(2003) 550 (lõplik), 19.9.2003. 
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3.2 Üksikasjalikud märkused 

3.2.1 Parlamendi muudatused, millega komisjon nõustub ja mis sisalduvad täielikult, 
osaliselt või põhimõtteliselt ühises seisukohas 

Muudatused 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 42, 47, 48, 
55, 57, 58, 59, 63, 65, 88, 89 ja 90 sisalduvad seisukohas erinevas ulatuses. Need selgitavad 
põhjavee hea keemilise seisundi hindamise kriteeriume ja reostuse ärahoidmist või piiramist 
käsitlevaid sätteid. Muudatuse 60 kiitis komisjon heaks üksnes tingimusel, et lisatakse 
nitraatide direktiivi käsitlev viide, mis on lisatud ka ühisesse seisukohta; see on kooskõlas ka 
muudatuse 64 mõttega. Ühise seisukoha C osa hõlmab põhiliselt muudatusi 66, 67, 68, 69, 70 
ja 71, kuid selle erinevusega, et nõukogu on jäänud termini „piirnormid” juurde, kuigi 
Euroopa Parlament soovitas kasutada ühtselt terminit „põhjavee kvaliteedi standardid”. Ka 
muudatust 72 on arvesse võetud. Muudatused 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83 ja 84, mis 
käsitlevad reostuse suurenemise hindamise ja selle suundumuse ümberpööramise tehnilisi 
nõudeid, sisalduvad ühises seisukohas osaliselt või põhimõtteliselt. Nõukogu otsustas IV lisa 
lihtsustada, lisades sinna üldised sätted reostuse suurenemise tuvastamise ja selle suundumuse 
ümberpööramise nõuete kohta, selle asemel et jätta alles üldiste aegridade tabelid, mis ei 
pruugi olla kohaldatavad kõigi põhjaveeolukordade suhtes. 

3.2.2 Parlamendi muudatused, millega komisjon ei nõustu, kuid mis sisalduvad täielikult, 
osaliselt või põhimõtteliselt ühises seisukohas 

Komisjon lükkas tagasi muudatuse 18, kuid see sisaldub ühises seisukohas osaliselt. Selles 
muudatuses viidati saasteainete kontsentratsiooni „keskkonnaalaselt” olulisele suurenemisele 
põhjavees. Nõukogu muutis sõnastust ja see sisaldub nüüd selgemal kujul artikli 2 uues 
kolmandas definitsioonis. Muudatus 50 lükati samuti tagasi, kuid see sisaldub ühises 
seisukohas artikli 6 lõikena 4. 

3.2.3 Parlamendi muudatused, millega komisjon ega nõukogu ei nõustu ning mis ei sisaldu 
ühises seisukohas 

Mõlemad institutsioonid lükkasid tagasi muudatused 3, 4, 7, 10, 11, 16, 21, 23, 27, 40, 49, 93, 
51, 52, 54, 56, 62 ja 80 ja need ei ole sisaldu ühises seisukohas. Need muudatused kordasid 
veepoliitika raamdirektiivi sätteid ning käsitlesid näiteks põhjavee kasutamist joogiveena (3, 
4, 62) ja põhjavee kvantitatiivset seisundit (7, 10 ja 80), sisaldasid viiteid inimestega seotud ja 
ökotoksikoloogilistele kriteeriumidele (27) või lisati nendega uusi sätteid ajalooliselt 
saastunud paikade haldamise kohta (23, 93 ja 49). Osa muudatusest 88 (olmeheitvesi) lükati 
tagasi. Alles ei jäetud muudatusi kaitsemeetmete (51) ja põhimõtte „saastaja maksab” kohta 
(52) ega erisätteid kuurortide ja tervisveeallikate kohta (54). Ühises seisukohas ei kajastu ka 
muudatus 56, milles viidati INSPIRE-le2. Lõpuks leiti, et soovitused teadusuuringuteks ei ole 
direktiivis asjakohased, ning seega nõustutud muudatustega 95 ja 100. 

3.2.4 Parlamendi muudatused, millega komisjon nõustub täielikult, osaliselt või 
põhimõtteliselt, kuid mis ei sisaldu ühises seisukohas 

Muudatustega 1, 8, 15, 22, 24, 25, 36, 37, 38, 41, 46 ja 91 nõustus komisjon osaliselt või 
põhimõtteliselt, kuid need ei ole sisaldu ühises seisukohas. Mõni neist muudatustest sisaldas 

                                                 
2 KOM(2004) 516 (lõplik). 
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redaktsioonilisi parandusi, nagu näiteks sõna „keemiline” läbiv lisamine sõna „reostus” ette 
(1) ning fraasi „tulenevalt inimtegevuse mõjust” lisamine artiklisse 5 (37); teine osa 
muudatustest olid sisulisemad, näiteks lisati uus põhjendus põllumajanduse ja metsanduse 
tavade kohta (8), „taustkontsentratsiooni” (22) ja „lähtekontsentratsiooni” uued määratlused 
(24, 38) ning viide looduslikult määratletud saasteainete tasemele (91), mis võiks olla 
kasulikud ja on kooskõlas ühise seisukohaga. Võimalikku ettepanekut I lisa muutmiseks (36) 
ei säilitatud samuti. Uut artiklit mõõtmismeetodite kohta (muudatusettepanek 41) ei 
inkorporeeritud, kuid see oleks kooskõlas ühise seisukoha asjaomase sättega ettepaneku IV 
lisa punkti 1.2 alapunktides b ja c. Samuti ei võetud ühisesse seisukohta viidet meetmete ja 
põhjavee seire kohta (46). 

3.2.5 Nõukogu täiendavad muudatused ettepanekus 

Artikli 1 viimast lõiku laiendati, et see sisaldaks viidet reostuse ärahoidmist või piiramist 
käsitlevale sättele veepoliitika raamdirektiivis, ning inkorporeeriti eraldi lõikena 2. 

Artikli 2 lõikesse 1 lisati uus „põhjavee kvaliteedi standardi” mõiste, nii et mõiste „piirnorm” 
(artikli 2 lõige 2) on nüüd sellega seotud. Endist teist ja kolmandat (praegu kolmandat ja 
neljandat) definitsiooni on pisut muudetud: need sisaldavad nüüd ristviidet mõistele 
„keskkonnarisk” (kolmas definitsioon), ning „kaudne heide” on muudetud põhjavette 
„pääsuks” (mis hõlmab nii saasteainete otsest kui ka kaudset sattumist põhjavette). 

Algse ettepaneku artiklis 3 käsitleti põhjavee hea keemilise seisundi järelevalve kriteeriume, 
millele järgnesid piirnormide kehtestamist käsitlevad nõuded. Põhjavee keemilise seisundi 
hindamise kriteeriumid („põhjavee kvaliteedi standardid” ja „piirnormid”) on nüüd koondatud 
artiklisse 3 ning lisatud on nõuded piirnormide kehtestamiseks ja lisasätted piiriüleste 
põhjaveekogumite kohta. Piirnormide teatavaks tegemise tähtpäev on tõstetud 2008. aastalt 
2006. aastale, nagu see oli ka komisjoni ettepanekus. 

Artikli 3 ümberkujundamise loogilise järeldusena sisalduvad nüüd kõik järelevalvet käsitlevad 
elemendid artiklis 4, sh sätted, mis algselt sisaldusid I lisas (eelkõige joonealune märkus 22), 
ning riskipõhise lähenemise abil on muudetud paindlikumaks põhimõte „üks halb – kõik 
halb” (s.o kui üks näitaja on halb, kvalifitseerub põhjaveekogum halva keemilise seisundiga 
põhjaveekogumiks). 

Artikli 5 mõte jääb samaks mis algses ettepanekus, kuid on nüüd laiema ulatusega, sisaldades 
ka endisest IV lisast ülevõetud sätteid. Lisatud on uus säte, mis käsitleb suundumuse 
ümberpööramise lähtepunkti määratlemise põhjusi. 

Ka artiklit 6 on oluliselt laiendatud ja see sisaldab nüüd saasteainete põhjavette pääsemise 
(algses ettepanekus „kaudne heide”) ärahoidmist ja piiramist käsitlevaid sätteid. Saasteaineid, 
mille pääsemist põhjavette tuleb ära hoida või piirata, ning asjaomaseid meetmeid käsitletakse 
artikli 6 lõikes 1. Artikli 6 lõige 2 sisaldab uut sätet hajureostusallikate kohta. Artikli 6 
lõikesse 3 on inkorporeeritud rida erandeid, milles kas viidatakse direktiivist 80/68/EMÜ 
veepoliitika raamdirektiivi üle võetud sätetele või rõhutavad lubatavaid veekäitlusviise. 

Artiklit 7 on pisut muudetud ja see viitab varasema „eeluuringu ja lubade” asemel nüüd 
„uuele loa andmise menetlusele”. 

Artikkel 8 jääb üldiselt samaks. 
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Artikli 9 põhitekst jääb samuti muutmata, kuid rakendamise tähtajaks on kehtestatud 18 kuu 
asemel 24 kuud. 

I lisa arusaadavust on parandatud sellega, et joonealused märkused on muudetud eraldi 
punktideks, millega selgitatakse põhjavee kvaliteedi standardite ulatust ja kohaldatavust. 
Nitraatide tabeli paremas tulbas olnud märkust on laiendatud kogu direktiivi 91/676/EMÜ 
reguleerimisalasse jäävale tegevusele, mitte ainult nitraaditundlikele aladele. Samuti on 
tabelisse lisatud väärtus „pestitsiide kokku” 0,5 µg/l. 

Muudetud on II ja III lisa järjekorda. II lisa A osas käsitletakse nüüd piirväärtuste 
kehtestamise suuniseid (uus tekst, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi muudatusega 65). B 
osas on esitatud piirväärtustega seotud ainete ja ioonide miinimumloendid, millega jagatakse 
algselt III lisas sisaldunud tabelid kolme eri kategooriasse ja nähakse ette, et inimtegevusest 
tulenevat soolakontsentratsiooni käsitlevaid piirväärtusi võib kehtestada kas sulfaadi, kloriidi 
või elektrijuhtivuse kohta. C osa sisaldab algse III lisa B osa koos teksti arusaadavust 
parandavate täpsustustega.  

III lisas käsitletakse nüüd põhjavee keemilise seisundi hindamist ning laiendatakse II lisa 
algset teksti üksikasjade ja ristviidetega artiklile 4. 

IV lisa on lihtsustatud, et sätestada pigem üldnõuded kui spetsifikatsioonid, eelkõige aegread, 
mis ei pruugi olla kohaldatavad kõigi Euroopa põhjaveeolukordade suhtes. Sellega seoses on 
välja jäetud algse punkti 1.2 alapunkti c ja punti 2.3 tabelid ning lisatud uued nõuded seire 
sageduse ja seirepunktide kohta.  

4 JÄRELDUS 

Nõukogu tehtud muudatused aitavad ettepanekut selgemaks muuta ning viia selle rakendamist 
kooskõlla veepoliitika raamdirektiivi asjaomaste sätetega. Seega toetab komisjon ühist 
seisukohta. 




