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PARANDUS
Euroopa Parlamendi seisukohale,

mis võeti vastu teisel lugemisel 17. juunil 2008 eesmärgiga võtta vastu

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/.../EÜ, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi 
standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse direktiive 82/176/EMÜ, 

83/513/EMÜ, 84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja 2000/60/EÜ

P6_TA-PROV(2008)0283

(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))
_____________________________________________________________________

Kooskõlas kodukorra artikliga 204a parandatakse eespool nimetatud seisukohas leitud

järgmised vead:

1. Lisatakse järgmine artikkel:

Artikkel 8a

Komiteemenetlus

1. Komisjoni abistab direktiivi 2000/60/EÜ artikli 21 lõikes 1 osutatud komitee.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes 

arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 

kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.
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2. Viited komiteemenetlusele parandatakse järgmiselt:

a) Artikli 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

5. Käesoleva direktiivi I lisa B osa punkti 3 võib muuta vastavalt käesoleva direktiivi 

artikli 8a lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

b) Artikli 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

4. Segunemispiirkondade määramise tehnilised suunised võetakse vastu vastavalt 

käesoleva direktiivi artikli 8a lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele. 

c) Artikli 5 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

6. Andmike loomise tehnilised suunised võetakse vastu vastavalt käesoleva direktiivi 

artikli 8a lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele.

d) I lisa B osa punkti 2 teine lõik sõnastatakse järgmiselt:

Vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punktile 1.3.4 võivad liikmesriigid siiski 

kehtestada statistilisi meetodeid, näiteks protsentiilarvutuse, et tagada MAC-EQS-ga 

vastavuse kindlaksmääramisel usaldusväärsuse ja täpsuse aktsepteeritav tase. Sellisel 

juhul vastavad nimetatud statistilised meetodid käesoleva direktiivi artikli 8a lõikes 2 

osutatud regulatiivkomitee menetluse kohaselt sätestatud üksikasjalikele eeskirjadele.

3. I lisa B osa punkti 2 teine lõik sõnastatakse järgmiselt:

Aritmeetilise keskmise arvestamine, kasutatud analüüsimeetod ja EQSi kohaldamise 

meetod, kui ei ole sobivat analüüsimeetodit, mis täidaks miinimumkriteeriume, peavad 

olema kooskõlas rakendusaktidega, millega võetakse vastu tehnilised näitajad 

keemilise seire ja analüütiliste tulemuste kvaliteedi jaoks vastavalt Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2000/60/EÜ.
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