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Muudatusettepanek 226
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 191 kohaselt peab liit oma 
keskkonnapoliitikat ette valmistades 
võtma arvesse kättesaadavaid teaduslikke 
ja tehnilisi andmeid, liidu eri piirkondade 
keskkonnatingimusi, meetmete võtmise 
või võtmata jätmise potentsiaalseid tulusid 
ja kulusid ning liidu kui terviku 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning 
tema piirkondade tasakaalustatud 
arengut. Teaduslikke, keskkonnaalaseid 
ja sotsiaalmajanduslikke tegureid, kaasa 
arvatud tervisekaitse kaalutlusi tuleks 
arvesse võtta, kui töötatakse välja 
kulutõhusat ja asjakohast poliitikat 
pinnaveekogude keemilise saastuse 
valdkonnas, sealhulgas ka prioriteetsete 
ainete nimistu läbivaatamisel direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõike 4 kohaselt. 
Selleks tuleb eelkõige järjekindlalt 
rakendada vee raamdirektiivis 
(2000/60/EÜ) sätestatud põhimõtet, et 
saastaja maksab.

Or. de

Muudatusettepanek 227
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 b) Vastavalt põhimõttele, et saastaja 
maksab, tuleb meetmeid saasteainete 
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vähendamiseks rakendada võimaluse 
korral juba otse tekkekohas ja mitte alles 
siis, kui need saasteained on jõudnud 
pinnavette.

Or. de

Selgitus

Prioriteetsete ainete nimistu rakendamise raames tuleb käsitleda ka hajusaastet ja kaudset 
saastet. Paljud nimistus äratoodud ainetest satuvad mitte otse, vaid kaudselt pinnavette. Neid 
saasteaineid tuleb ELis minimeerida, et saaks võtta võimalikult kulutõhusaid meetmeid 
pinnavee kaitseks.

Muudatusettepanek 228
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Ökotoksikoloogilistel andmetel ja 
kaalutlustel põhinevad 
keskkonnakvaliteedi standardid ei pruugi 
mõnede ainete puhul kindlustada piisava 
kaitsetaseme, mis puudutab pinnaveest 
saadud olmevee kvaliteedi tagamist 
vastavalt nõukogu 3. novembri 1998. aasta 
direktiivile 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi 
kohta1 ning direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 
lõigetele 2 ja 3 vastavust. Kuna kõiki 
pinnaveekogusid ei ole ette nähtud 
kasutata joogiveeallikatena, on kohasem 
vajaduse korral kehtestada rangemad 
keskkonnakvaliteedi standardid 
liikmesriikide tasandil.
___________________
1EÜT L 330, 5.12.1998, lk 32.

Or. en
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Muudatusettepanek 229
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Uuringud tõendavad, et ravimijäägid 
võivad kujutada ohtu veekeskkonnale. 
Seepärast on juba praegu vaja seda 
küsimust reguleerida ELi tasandil, võttes 
arvesse soodsat kulude ja tulude suhet. 
Laiendada tuleb riskihindamist, mis 
põhineb usaldusväärsetel ja ELi tasandil 
võrreldavatel seireandmetel. Seepärast 
peab käesolevas direktiivis ettenähtud 
jälgimisnimekirja mehhanism 
võimaldama koguda andmeid, mis on 
vajalikud prioriteetsete ainete nimistu 
eelseisvaks läbivaatamiseks. Vastavalt vee 
raamdirektiivi 2000/60/EÜ artikli 16 
lõikele 9 on komisjon pädev välja töötama 
strateegia ravimitest põhjustatud 
veereostuse vastu. Selle raames esitab 
komisjon ettepanekud, et tugevdada 
riskianalüüsi nende ainete turuleviimisel 
ning välja selgitada, milliste meetmete 
abil on kõige tõhusamal viisil võimalik 
riske vastuvõetava tasemeni vähendada. 
Komisjon tugineb seejuures vee 
raamdirektiivi ühisele 
rakendusstrateegiale ja konsulteerib uute 
keskkonnasaasteainete seire tugilaborite 
ühendusega (NORMAN) ja 
Teadusuuringute Ühiskeskusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 230
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) Komisjoni varustamiseks 
sihtotstarbeliste kõrgekvaliteediliste 
seireandmetega veekeskkonnas leiduvate 
ainete kontsentratsiooni kohta on vaja uut 
mehhanismi, mis keskenduks hiljuti 
kindlakstehtud saasteainetele ja ainetele, 
mille kättesaadavad seireandmed ei ole 
riskihindamiseks piisavalt kvaliteetsed.
Uus mehhanism peaks hõlbustama sellise 
teabe kogumist ELi kõigi valgalade piires.
Seirekulude hoidmiseks mõistlikul tasemel 
tuleks mehhanismi rakendamisel 
keskenduda piiratud arvule ainetele, mille 
hulka kuuluvad ka ajutiselt 
jälgimisnimekirja kantud ained, ja 
piiratud arvule seirekohtadele, mis tagaksid 
siiski esindavad, ELis prioriteetseks 
tunnistamise protsessi eesmärkidega 
kokkusobivad andmed. Nimistu peaks 
olema dünaamiline, et reageerida uutele, 
hiljuti kindlakstehtud saasteainete 
võimaliku ohtlikkust käsitlevatele 
andmetele ja aidata vältida ainete 
kestvamat seiret, kui on vajalik.

(17) Komisjoni varustamiseks 
sihtotstarbeliste kõrgekvaliteediliste 
seireandmetega veekeskkonnas leiduvate 
ainete kontsentratsiooni kohta on vaja uut 
mehhanismi, mis keskenduks hiljuti 
kindlakstehtud saasteainetele ja ainetele, 
mille kättesaadavad seireandmed ei ole 
riskihindamiseks piisavalt kvaliteetsed.
Uus mehhanism peaks hõlbustama sellise 
teabe kogumist ELi kõigi valgalade piires.
Seirekulude hoidmiseks mõistlikul tasemel 
tuleks mehhanismi rakendamisel 
keskenduda piiratud arvule ainetele ja 
piiratud arvule seirekohtadele, mis tagaksid 
siiski esindavad, ELis prioriteetseks 
tunnistamise protsessi eesmärkidega 
kokkusobivad andmed. Nimistu peaks 
olema dünaamiline, et reageerida uutele, 
hiljuti kindlakstehtud saasteainete 
võimaliku ohtlikkust käsitlevatele 
andmetele ja aidata vältida ainete 
kestvamat seiret, kui on vajalik.

Or. pl

Muudatusettepanek 231
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 a (uus)
Direktiiv 2000/60/EÜ
V lisa – punkt 1.3.4 – tabel 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selle direktiivi V lisa punktis 1.3.4 
pikendatakse prioriteetsete ainete 
seiresagedust jõgede, järvede, 
üleminekuveede ja rannikuveede puhul 
ühelt kuult kolmele kuule.
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Muudatusettepanek 232
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 1
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 2 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lisatakse järgmine mõiste: „looduslik 
taustatase” – looduses esineva ja mitte 
inimese tekitatud aine kontsentratsioon 
vees;

Or. pl

Muudatusettepanek 233
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pinnaveekogude puhul, mis liikmesriigid 
teevad kindlaks vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 7 lõikele 1, kehtestavad 
liikmesriigid karmimad 
keskkonnakvaliteedi standardid neile 
ainetele, mille puhul eelnimetatud 
keskkonnakvaliteedi standardid ei taga 
vajalikku kaitsetaset joogiveevarustuseks 
ega täida kõnealuse artikli lõigete 2 ja 3 
sätteid.

Or. en
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Muudatusettepanek 234
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 3 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Ainete puhul, mille suhtes kohaldatakse 
sette ja/või elustiku keskkonnakvaliteedi 
standardeid, toimub asjakohase maatriksi 
seire sagedusega vähemalt üks kord aastas, 
kui tehniliste teadmiste ja 
eksperdiarvamuse põhjal ei ole õigustatud 
muu ajavahemik.

4. Ainete puhul, mille suhtes kohaldatakse 
sette ja/või elustiku keskkonnakvaliteedi 
standardeid, toimub asjakohase maatriksi 
seire sagedusega vähemalt kord aastas iga 
kuue aasta tagant, kui tehniliste teadmiste 
ja eksperdiarvamuse põhjal ei ole 
õigustatud muu ajavahemik.

Or. pl

Muudatusettepanek 235
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 4 – lõige 3 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 4 lõikesse 3 lisatakse järgmine 
alapunkt:
„b a) ja kaotataks järk-järgult ühe 
majandamistsükli vältel;”

Or. en

Muudatusettepanek 236
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3 a (uus)
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Direktiiv 2008/105/EÜ 
Artikkel 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 5 a

Kontrollimeetmed
1. Ainete puhul, mis on määratletud 
prioriteetsete ainete või prioriteetsete 
ohtlike ainetena direktiivi 2000/60/EÜ 
alusel, tagab komisjon, et muu hulgas 
võetakse kehtivate Euroopa Liidu 
õigusaktidega kehtestatud järgmiseid 
kontrollimeetmeid:
a) Ainete puhul, mis kuuluvad määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 reguleerimisalasse, 
nõuab komisjon vastavalt nimetatud 
määruse artikli 57 punktile f Euroopa 
Kemikaaliametilt toimiku koostamist aine 
võimalikuks kandmiseks XIV lisasse. 
Toimik võib olla piiratud viitega käesoleva 
direktiivi I lisa kirjele.
b) Nende prioriteetsete ainete ja 
prioriteetsete ohtlike ainete puhul, mille 
risk seisneb peamiselt imporditud 
kaupade heidetes, kehtestab komisjon 
piirangu vastavalt määruse (EÜ) 
nr 1907/2006 artikli 68 lõikele 1.
2. Ainete puhul, mis on määratletud 
prioriteetsete ainete või prioriteetsete 
ohtlike ainetena käesoleva direktiivi 
kohaselt ning mis kuuluvad määruse 
(EÜ) nr 1107/2009 reguleerimisalasse, 
tagavad liikmesriigid ja komisjon muu 
hulgas järgmiste kontrollimeetmete 
võtmiste:
a) Prioriteetsete ainete puhul tagatakse 
lubade ümberhindamise või 
uuendamisega vette sattuvate heidete 
järkjärguline vähendamine.
b) Prioriteetsete ohtlike ainete puhul 
tagatakse lubade ümberhindamisega 
vastava aine asendamine. Alternatiivide 
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puudumise korral võib anda loa piiratud 
ajaks ja suletud süsteemide jaoks.
c) Loa andmine prioriteetsete ohtlike 
ainetena määratletud pestitsiididele 
lõpetatakse ning uusi lubasid ei anta 
20 aasta jooksul pärast aine kandmist 
prioriteetsete ohtlike ainete nimistusse.
3. Ainete puhul, mis vastavalt käesolevale 
direktiivile on tunnistatud prioriteetseteks 
aineteks või prioriteetseteks ohtlikeks 
aineteks ning mis kuuluvad 1. septembrist 
2013 kehtima hakkava Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. 
aasta määruse (EL) nr 528/2012 (milles 
käsitletakse biotsiidide turul 
kättesaadavaks tegemist ja kasutamist)1 

reguleerimisalasse, tagavad liikmesriigid 
ja komisjon, et luba ei anta, kui ei ole 
täidetud nimetatud määruse artikli 5 
lõikes 2 sätestatud tingimused.”

_____________________
1ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

Or. en

(Selle muudatusettepanekuga asendatakse muudatusettepanek 89)

Selgitus

Vastavalt vee raamdirektiivile võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu vastu erimeetmed 
veereostuse vastu, mis on tingitud üksikutest saasteainetest või saasteainete rühmadest, ning 
komisjon esitab ettepanekud prioriteetsete ainete vettejuhtimise, heite ja kao järkjärgulise 
vähendamise ja eelkõige prioriteetsete ohtlike ainete vettejuhtimise, heite ja kao lõpetamise 
või järkjärgulise kõrvaldamise kontrollimeetmete kohta.

Muudatusettepanek 237
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artikli 7 lõikele 1 lisatakse järgmine 
lõik:
„Selle läbivaatamise käigus pööratakse 
eelkõige tähelepanu pingutustele, mis on 
vajalikud artikli 16 lõike 6 kohaselt, 
kusjuures võetakse arvesse liikmesriikide 
poolt vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklitele 9 ja 10 ning artikli 16 lõikele 8 
kehtestatud meetmete tulemuslikkust.”

Or. en

Muudatusettepanek 238
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule direktiivi 2000/60/EÜ X lisa 
artikli 16 lõike 4 kohase korralise 
läbivaatamise tulemused. Kui see on 
vajalik, lisab komisjon aruandele 
asjakohased ettepanekud, milles eelkõige 
käsitleb uute prioriteetsete ainete või 
prioriteetsete ohtlike ainete määratlemist 
või teatavate prioriteetsete ainete 
tunnistamist prioriteetseteks ohtlikeks 
aineteks ning vajaduse korral ka 
asjakohaste pinnavee, sette või elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamist.”

Komisjon esitab iga nelja aasta järel
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
direktiivi 2000/60/EÜ X lisa artikli 16 
lõike 4 kohase korralise läbivaatamise 
tulemused. Kui see on vajalik, lisab 
komisjon aruandele asjakohased 
ettepanekud, milles eelkõige käsitleb uute 
prioriteetsete ainete või prioriteetsete 
ohtlike ainete määratlemist või teatavate 
prioriteetsete ainete tunnistamist 
prioriteetseteks ohtlikeks aineteks ning 
vajaduse korral ka asjakohaste pinnavee, 
sette või elustiku keskkonnakvaliteedi 
standardite kehtestamist. 
Keskkonnakvaliteedi standardi väärtuse 
tuletamisel üksikute ainete jaoks tuleks 
kasutada segu määramatustegurit 100.

Or. en
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(Selle muudatusettepanekuga asendatakse muudatusettepanek 94.)

Selgitus

Veel ühe määramatusteguri lisamine on kõige pragmaatilisem viis arvestada koosmõju juhul, 
kui puuduvad konkreetsed teadmised segu täpse koostise kohta. Praegused 
määramatustegurid ei arvesta segude toksilisust ja ei ole mõtet kehtestada 
kvaliteedistandardeid ainete jaoks ükshaaval, arvestades et tegelikult esinevad keskkonnas 
keerulised segud.

Muudatusettepanek 239
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule direktiivi 2000/60/EÜ X lisa 
artikli 16 lõike 4 kohase korralise 
läbivaatamise tulemused. Kui see on 
vajalik, lisab komisjon aruandele 
asjakohased ettepanekud, milles eelkõige 
käsitleb uute prioriteetsete ainete või 
prioriteetsete ohtlike ainete määratlemist 
või teatavate prioriteetsete ainete 
tunnistamist prioriteetseteks ohtlikeks 
aineteks ning vajaduse korral ka 
asjakohaste pinnavee, sette või elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamist.”

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule direktiivi 2000/60/EÜ X lisa 
artikli 16 lõike 4 kohase korralise 
läbivaatamise tulemused. Kui see on 
vajalik, lisab komisjon aruandele 
asjakohased ettepanekud, milles eelkõige 
käsitleb uute prioriteetsete ainete või 
prioriteetsete ohtlike ainete määratlemist 
või teatavate prioriteetsete ainete 
tunnistamist prioriteetseteks ohtlikeks 
aineteks ning vajaduse korral ka 
asjakohaste pinnavee, sette või elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamist. Määratlemisel ja kõigis 
asjakohastes ettepanekutes tuleb tagada 
kooskõla kõigi kehtivate lubade ja 
hinnangutega vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) 
nr 1907/2006 ja määrusele (EÜ) nr 
1107/2009 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiividele 98/8/EÜ, 
2001/82/EÜ ja 2001/83/EÜ.

Or. de
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Muudatusettepanek 240
Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8a – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) üldlevinud püsivad, 
bioakumuleeruvad ja toksilised ained 
tuleks keemilise seisundi hindamisest 
välja jätta, kui ühe sellise aine puhul 
ületab geogeenne taustakontsentratsioon 
hinnatavas pinnaveekogus 
keskkonnakvaliteedi standardi.

Or. de

Selgitus

Tuleb arvestada sellega, et paljud nimistusse kantud ainetest (metallid, hormoonid jne) 
võivad looduslikul kujul veekogudes vähesel määral esineda. Seepärast tuleks arvestada 
geogeenset taustakontsentratsiooni. Komisjoni ettepaneku esimene lõik ei piira eesmärkide 
ega kohustuste täitmist, mis on sätestatud direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punktis a, 
artikli 11 lõike 3 punktis k ja artikli 16 lõikes 6.

Muudatusettepanek 241
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8a – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) vähendada käesoleva direktiivi artikli 3 
lõikega 4 ja direktiivi 2000/60/EÜ V lisaga 
ette nähtud prioriteetsete ainete seire 
intensiivsust tingimusel, et seire jääb 
esindavaks ja et nende ainete 
veekeskkonnas esinemise kohta on juba 
olemas statistiliselt usaldusväärne 
võrdlusalus, mis hõlmab vähemalt ühte 

b) vähendada käesoleva direktiivi artikli 3 
lõikega 4 ja direktiivi 2000/60/EÜ V lisaga 
ette nähtud prioriteetsete ainete seire 
intensiivsust tingimusel, et seire jääb 
esindavaks ja et nende ainete 
veekeskkonnas esinemise kohta on juba 
olemas statistiliselt usaldusväärne 
võrdlusalus, mis hõlmab vähemalt ühte 
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kuueaastast jõe valgala majandamistsüklit. kuueaastast jõe valgala majandamistsüklit. 
Seiret saab läbi viia ainult üheaastase 
tsüklina veekeskkonna 
majandamiskavade kehtivusaja jooksul ja 
nimelt iga kolme kuu tagant veekogudes 
ja muude maatriksite puhul kord 
üheaastase tsükli vältel, juhul kui esimese 
kuue aasta jooksul nende ainete 
kontsentratsioon ei suurene ega täheldata 
suundumuse muutust.

Or. pl

Muudatusettepanek 242
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6

Direktiiv 2008/105/EÜ 
Artikkel 8b – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jälgimisnimekirja võib igal konkreetsel 
ajahetkel kuuluda mitte rohkem kui 25 
ainet või ainerühma ning iga aine kohta on 
märgitud ka selle seiremaatriks. Ained 
valitakse selliste ainete hulgast, mille kohta 
kättesaadav teave tõendab, et need võivad
põhjustada ELi tasandil olulist ohtu 
veekeskkonnale või veekeskkonna kaudu.
Ained valitakse selliste ainete hulgast, 
mille kohta kättesaadav teave tõendab, et 
need võivad põhjustada ELi tasandil olulist 
ohtu veekeskkonnale või veekeskkonna 
kaudu. Aineid jälgimisnimekirja valides 
võtab komisjon arvesse kogu kättesaadavat 
teavet, sealhulgas teadusprojekte, 
liikmesriikide direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklite 5 ja 8 kohaseid kirjeldamis- ja 
seireprogramme ning teavet 
tootmismahtude, kasutusviiside, 
keskkonnakontsentratsioonide ja mõju 
kohta; samuti teavet mis on kogutud 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

Jälgimisnimekirja võib igal konkreetsel 
ajahetkel kuuluda mitte rohkem kui 10 
ainet või ainerühma ning iga aine kohta on 
märgitud ka selle seiremaatriks. Ained 
valitakse selliste ainete hulgast, mille kohta 
kättesaadav teave tõendab, et need võivad 
põhjustada ELi tasandil olulist ohtu 
veekeskkonnale või veekeskkonna kaudu.
Ained valitakse selliste ainete hulgast, 
mille kohta kättesaadav teave tõendab, et 
need võivad põhjustada ELi tasandil olulist 
ohtu veekeskkonnale või veekeskkonna 
kaudu. Aineid jälgimisnimekirja valides 
võtab komisjon arvesse kogu kättesaadavat 
teavet, sealhulgas teadusprojekte, 
liikmesriikide direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklite 5 ja 8 kohaseid kirjeldamis- ja 
seireprogramme ning teavet 
tootmismahtude, kasutusviiside, 
keskkonnakontsentratsioonide ja mõju 
kohta; samuti teavet mis on kogutud 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
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direktiividega 98/8/EÜ, 2001/82/EÜ ja 
2001/83/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrustega (EÜ) nr 1907/2006 ja 
(EÜ) nr 1107/2009. 

direktiividega 98/8/EÜ, 2001/82/EÜ ja 
2001/83/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrustega (EÜ) nr 1907/2006 ja 
(EÜ) nr 1107/2009. 

Or. pl

Muudatusettepanek 243
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ 
Artikkel 8b – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jälgimisnimekirja võib igal konkreetsel 
ajahetkel kuuluda mitte rohkem kui 25 
ainet või ainerühma ning iga aine kohta on 
märgitud ka selle seiremaatriks. Ained 
valitakse selliste ainete hulgast, mille kohta 
kättesaadav teave tõendab, et need võivad 
põhjustada ELi tasandil olulist ohtu 
veekeskkonnale või veekeskkonna kaudu.
Aineid jälgimisnimekirja valides võtab 
komisjon arvesse kogu kättesaadavat 
teavet, sealhulgas teadusprojekte, 
liikmesriikide direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklite 5 ja 8 kohaseid kirjeldamis- ja 
seireprogramme ning teavet 
tootmismahtude, kasutusviiside, 
keskkonnakontsentratsioonide ja mõju 
kohta; samuti teavet mis on kogutud 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiividega 98/8/EÜ, 2001/82/EÜ* ja 
2001/83/EÜ** ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrustega (EÜ) nr 1907/2006 ja 
(EÜ) nr 1107/2009***.

Jälgimisnimekirja võib igal konkreetsel 
ajahetkel kuuluda mitte rohkem kui 25 
ainet või ainerühma ning iga aine kohta on 
märgitud ka selle seiremaatriks. Ained 
valitakse selliste ainete hulgast, mille kohta 
kättesaadav teave tõendab, et need võivad 
põhjustada ELi tasandil olulist ohtu 
veekeskkonnale või veekeskkonna kaudu.
Eelkõige tuleks keskenduda neile ainetele, 
mille puhul kättesaadavad seireandmed 
on prioriteetseks tunnistamiseks 
ebapiisavad. Aineid jälgimisnimekirja 
valides võtab komisjon arvesse kogu 
kättesaadavat teavet, sealhulgas käesoleva 
direktiiviga seoses toimunud prioriteetseks 
tunnistamise menetluse tulemusi,
teadusprojekte, liikmesriikide direktiivi 
2000/60/EÜ artiklite 5 ja 8 kohaseid 
kirjeldamis- ja seireprogramme ning teavet 
tootmismahtude, kasutusviiside, 
keskkonnakontsentratsioonide ja mõju 
kohta; samuti teavet mis on kogutud 
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiividega 98/8/EÜ, 2001/82/EÜ ja 
2001/83/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrustega (EÜ) nr 1907/2006 ja 
(EÜ) nr 1107/2009.

Or. en
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(Selle muudatusettepanekuga asendatakse muudatusettepanek 110.)

Selgitus

Prioriteetsete ainete nimistu praegust läbivaatamist ette valmistades tegi komisjon oma valiku 
2000 kemikaali sisaldava nimistu põhjal. Jälgimisnimekirja kantud ainete seirest tulenev 
regulaarne andmevoog muudab prioriteetseks tunnistamise protsessi tulemuslikumaks.
Arvesse tuleks võtta nii olemasolevaid seireandmeid kui ka uusi teaduslikke tulemusi. Tuleks 
ära kasutada ka need andmed, mis on saadud käesoleva ettepaneku ettevalmistamise käigus.

Muudatusettepanek 244
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ 
Artikkel 8b – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud jälgimisnimekirja koostamisega
on komisjonil õigus võtta artikli 10 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte.

2. Seoses käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud jälgimisnimekirja täiendamisega 
ja vajaduse korral ajakohastamisega on 
komisjonil õigus võtta artikli 10 kohaselt 
vastu delegeeritud õigusakte.

Or. fr

Muudatusettepanek 245
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon koostab lõikes 1 osutatud 
esimese jälgimisnimekirja hiljemalt […].

3. Lõikes 1 osutatud jälgimisnimekiri 
sisaldab II lisas loetletud aineid ning 
komisjon täiendab ja vajaduse korral 
ajakohastab nimekirja hiljemalt […].

Or. fr
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Muudatusettepanek 246
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon koostab lõikes 1 osutatud 
esimese jälgimisnimekirja hiljemalt […].

3. Komisjon koostab lõikes 1 osutatud 
esimese jälgimisnimekirja hiljemalt […], 
tuginedes teaduslikule menetlusele, mis 
põhineb objektiivsetel ja läbipaistvatel 
kriteeriumidel ning millesse on kaasatud 
liikmesriigid ja asjaomased sidusrühmad.

Or. en

(Selle muudatusettepanekuga asendatakse muudatusettepanek 132.)

Selgitus

Ainete lisamine esimesse jälgimisnimekirja peab põhinema valikumenetlusel, mis lähtub 
objektiivsetest kriteeriumidest ja kõigi asjakohaste sidusrühmade panusest. Sel viisil on 
võimalik tagada, et jälgimisnimekirja ei lisata seiret mittevajavaid aineid ja selle tulemusena 
on võimalik kergesti vältida mittevajalikust seirest tulenevaid kulusid.

Muudatusettepanek 247
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8b – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teostavad kõigi 
jälgimisnimekirja kantud ainete seiret 
selleks valitud esinduslikes seirejaamades 
vähemalt 12-kuulise perioodi vältel, mis 
algab kolme kuu jooksul pärast kõnealuse 
aine jälgimisnimekirja lisamist.

4. Liikmesriigid teostavad kõigi 
jälgimisnimekirja kantud ainete seiret 
selleks valitud esinduslikes seirejaamades 
vähemalt 12-kuulise perioodi vältel alates 
aasta esimesest päevast ja mitte varem kui 
kuus kuud pärast kõnealuse aine 
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jälgimisnimekirja lisamist.

Or. pl

Muudatusettepanek 248
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8b – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Liikmesriigid teostavad kõigi 
jälgimisnimekirja kantud ainete seiret 
selleks valitud esinduslikes seirejaamades 
vähemalt 12-kuulise perioodi vältel, mis 
algab kolme kuu jooksul pärast kõnealuse 
aine jälgimisnimekirja lisamist.

4. Liikmesriigid teostavad kõigi 
jälgimisnimekirja kantud ainete seiret 
selleks valitud esinduslikes seirejaamades 
vähemalt 6-kuulise perioodi vältel, mis 
algab kolme kuu jooksul pärast kõnealuse 
aine jälgimisnimekirja lisamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 249
Sabine Wils, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8b – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga aine jaoks esindava seirejaamade 
valimisel, seire sageduse ja ajastuse 
kindlaksmääramisel võtab liikmesriik 
arvesse konkreetse aine kasutusviise. Seiret 
tuleb teostada vähemalt üks kord aastas.

Iga aine jaoks esindava seirejaamade 
valimisel, seire sageduse ja ajastuse 
kindlaksmääramisel võtab liikmesriik 
arvesse konkreetse aine kasutusviise. Seiret 
tuleb teostada vähemalt viis korda aastas 
minimaalselt kahekuulise vahega.

Or. en

(Selle muudatusettepanekuga asendatakse muudatusettepanek 141.)
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Selgitus

Selleks et tagada seireandmete kõrge kvaliteet ja saada tulevasteks otsusteks usaldusväärseid 
tulemusi, ei tohiks seire sagedus olla väiksem kui viis korda aastas.

Muudatusettepanek 250
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8b – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid edastavad lõike 4 kohaselt 
läbiviidud seire tulemused komisjonile 18 
kuu jooksul pärast aine jälgimisnimekirja 
kandmist ja seejärel iga 12 kuu järel 
niikaua, kuni aine on nimekirjas. Aruanne 
sisaldab teavet seirejaama ja -strateegia 
esindavuse kohta.

5. Liikmesriigid edastavad lõike 4 kohaselt 
läbiviidud seire tulemused komisjonile 18 
kuu jooksul pärast aine jälgimisnimekirja 
kandmist ja seejärel iga 12 kuu järel 
niikaua, kuni aine on nimekirjas. Aruanne 
sisaldab teavet seirejaama asukoha ja 
seirestrateegia kohta.

Or. pl

Muudatusettepanek 251
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6 a (uus)
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 8 c

Erisätted ravimite kohta
Vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 
lõikele 9 töötab komisjon kahe aasta 
jooksul välja strateegia ravimitest 
põhjustatud veereostuse vastu. See 
strateegia hõlmab eelkõige järgmist:
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– vajaduse korral eeskirju, millega 
suurendada ravimite keskkonnamõju 
arvestamist ravimite turuleviimise 
menetluse raames (direktiiv 2001/83, 
direktiiv 2011/83, määrus 726/2004);
– riskihindamist seoses veekeskkonnas 
esinevate ravimijääkidega ja ettepanekuid 
nende vähendamiseks;
– elemente kulude ja tulude suhte 
hindamiseks esildatud meetmetes.
Selle strateegia väljatöötamisel abistab 
komisjoni direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 
21 nimetatud komitee.

Or. fr

Muudatusettepanek 252
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 10 a (uus)
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – B osa – punkt 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. I lisa B osa punkt 3 asendatakse 
järgmisega:
3. Käesolevas lisas sätestatud 
keskkonnakvaliteedi standardeid 
väljendatakse üldkontsentratsioonidena 
veeproovi üldmahus; välja on arvatud 
kaadmium, plii, elavhõbe ja nikkel 
(edaspidi „metallid”). Metallide puhul 
viitab keskkonnakvaliteedi standard 
metalli kontsentratsioonile lahuse faasis, 
st veeproovis, mida on puhastatud 
filtrimisega läbi filtri, mille poori suurus 
on 0,45 μm, või muu samaväärse 
eelpuhastusmeetodiga, või biosaadavale 
kontsentratsioonile.
Liikmesriigid võivad keskkonnakvaliteedi 
standardite alusel toimuval seiretulemuste 
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hindamisel arvesse võtta:
a) looduslikke taustakontsentratsioone 
metallide ning nende ühendite puhul, kui 
need takistavad vastavust 
keskkonnakvaliteedi standardile, ja
b) karedust, pH taset või muid vee 
kvaliteedi parameetreid, mis mõjutavad 
metallide biosaadavust, kusjuures 
biosaadavad kontsentratsioonid 
määratakse kindlaks biosaadavuse 
sobivate mudelite alusel.”

Or. it

Muudatusettepanek 253
Sabine Wils

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid teavitavad hiljemalt …* 
komisjoni meetmetest, mis nad on 
kehtestanud vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artiklitele 9 ja 10 ja artikli 16 
lõikele 8, et piirata prioriteetsete ainete 
heidet ning ergutada alternatiivide ja uute 
tehnoloogiate või kontrollimeetmete 
kasutuselevõttu. Sellega seoses annavad 
liikmesriigid eelkõige teada oma 
kogemustest avaliku sektori sisese 
partnerlusega, teaduslik-tehnilisest 
koostööst, asenduskavadest ja 
majanduslikest stiimulitest. Kõnealune 
aruanne tuleks hiljemalt …** avaldada 
komisjoni veebilehel.
_________________

* Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: 3 aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.
Väljaannete talitus: palun lisada 
kuupäev: 4 aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist.
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Or. en

Muudatusettepanek 254
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – tabel – rida 41
Direktiiv 2000/60/EÜ
X lisa – tabel – rida 41

Or. pl

Muudatusettepanek 255
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – tabel – rida 43
Direktiiv 2000/60/EÜ
X lisa – tabel – rida 43

Or. pl

Komisjoni ettepanek

(41) 52315-07-8 257-842-9 tsüpermetriin

Muudatusettepanek

välja jäetud

Komisjoni ettepanek

(43) ei kohaldata ei 
kohaldata

heksabromotsüklododekaanid 
(HBCDD)

X

Muudatusettepanek

välja jäetud
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Muudatusettepanek 256
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – tabel – rida 46
Direktiiv 2000/60/EÜ
X lisa – tabel – rida 46

Or. fr

Muudatusettepanek 257
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – tabel – rida 46
Direktiiv 2000/60/EÜ
X lisa – tabel – rida 46

Or. pl

Muudatusettepanek 258
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – tabel – rida 47

Komisjoni ettepanek

(46) 57-63-6 200-342-2 17alfa-etinüülöstradiool

Muudatusettepanek

välja jäetud

Komisjoni ettepanek

(46) 57-63-6 200-342-2 17alfa-etinüülöstradiool

Muudatusettepanek

välja jäetud
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Direktiiv 2000/60/EÜ
X lisa – tabel – rida 47

Or. fr

Muudatusettepanek 259
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – tabel – rida 47
Direktiiv 2000/60/EÜ
X lisa – tabel – rida 47

Or. pl

Muudatusettepanek 260
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – tabel – rida 48
Direktiiv 2000/60/EÜ
X lisa – tabel – rida 48

Komisjoni ettepanek

(47) 50-28-2 200-023-8 17beeta-östradiool

Muudatusettepanek

välja jäetud

Komisjoni ettepanek

(47) 50-28-2 200-023-8 17beeta-östradiool

Muudatusettepanek

välja jäetud
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Or. fr

Muudatusettepanek 261
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
I lisa – tabel – rida 48
Direktiiv 2000/60/EÜ
X lisa – tabel – rida 48

Or. pl

Muudatusettepanek 262
Judith A. Merkies

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – veerupealkirjad
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – veerupealkirjad

Komisjoni ettepanek

(48) 15307-79-6 239-346-4 diklofenak

Muudatusettepanek

välja jäetud

Komisjoni ettepanek

(48) 15307-79-6 239-346-4 diklofenak

Muudatusettepanek

välja jäetud
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Or. en

Muudatusettepanek 263
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 5
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 5

Or. de

Komisjoni ettepanek

Nr Aine 
nimetus

CASi 
number

AA-EQS
Siseveekogu
d

AA-EQS
Muud 
pinnaveed

MAC-EQS
Siseveekog
ud

MAC-EQS
Muud 
pinnaveed

EQS
Elustik

Muudatusettepanek

Nr Aine 
nimetus

CASi 
number

AA-EQS1

Siseveekogu
d

AA-EQS1

Muud 
pinnaveed

MAC-EQS1

Siseveekogu
d

MAC-EQS
Muud 
pinnaveed

EQS
Elustik

__________________________
1 Pinnaveekogude puhul, mida kasutatakse olmevee tootmiseks, kehtestavad liikmesriigid 
vastavalt käesoleva määruse artikli 3 lõike 1 lõigule 1 a karmima keskkonnakvaliteedi 
standardi. Ainete hulka, mida sel juhul arvestatakse, kuuluvad ained 1, 3, 4, 10, 13, 19, 27, 
29, 29a, 29b, 36 ja 38.

Komisjoni ettepanek

5) bromodifenüüle
etrid

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Muudatusettepanek

5) bromodifenüüle
etrid

32534819 0,0005 0,0002 ei 
kohaldat
a

ei 
kohaldat
a

ei 
kohaldat
a
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Selgitus

Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete ohutusteguritega.
Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt on kõvasti allpool 
analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse hinnang. Pealegi 
puuduvad sedavõrd madala kontsentratsiooni määramiseks ühtsed sobivad analüüsimeetodid.

Muudatusettepanek 264
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 5
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 5

Or. de

Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi ja puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt 
on kõvasti allpool analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse 
hinnang.

Muudatusettepanek 265
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 15
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 15

Komisjoni ettepanek

5) bromodifenüüle
etrid

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Muudatusettepanek

5) bromodifenüüle
etrid

32534819 0,0005 0,0002 ei 
kohaldat
a

ei 
kohaldat
a

ei 
kohald
ata
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Selgitus

Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete ohutusteguritega.
Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt on kõvasti allpool 
analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse hinnang. Pealegi 
puuduvad sedavõrd madala kontsentratsiooni määramiseks ühtsed sobivad analüüsimeetodid.

Muudatusettepanek 266
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 15
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 15

Or. de

Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi ja puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt 
on kõvasti allpool analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse 
hinnang.

Komisjoni ettepanek

15) fluoranteen 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Muudatusettepanek

15) fluoranteen 206440 0,1 0,1 1 1 -

Komisjoni ettepanek

15) fluoranteen 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Muudatusettepanek

15) fluoranteen 206440 0,1 0,1 1 1 -
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Muudatusettepanek 267
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 21
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 21

Or. de

Selgitus

Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete ohutusteguritega.
Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt on kõvasti allpool 
analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse hinnang. Pealegi 
puuduvad sedavõrd madala kontsentratsiooni määramiseks ühtsed sobivad analüüsimeetodid.

Muudatusettepanek 268
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 21
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 21

Komisjoni ettepanek

21) elavhõbe ja selle 
ühendid

7439976 0,07 0,07 20

Muudatusettepanek

21) elavhõbe ja selle 
ühendid

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt 
on kõvasti allpool analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse 
hinnang. Pealegi puuduvad sedavõrd madala kontsentratsiooni määramiseks ühtsed sobivad 
analüüsimeetodid.

Muudatusettepanek 269
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 22
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 22

Or. de

Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 

Komisjoni ettepanek

21) elavhõbe ja selle 
ühendid

7439976 0,07 0,07 20

Muudatusettepanek

21) elavhõbe ja selle 
ühendid

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20

Komisjoni ettepanek

22) naftaleen 91203 2 2 130 130

Muudatusettepanek

22) naftaleen 91203 ? ? ? ? ?



AM\917996ET.doc 31/47 PE500.412v01-00

ET

ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul puudub riski-
kasu kaalutlus ja rakendatavuse hinnang. Aasta keskmise väärtuse ja lubatud suurima 
kontsentratsiooni suhe peaks olema koherentne. Nende ainete puhul see nii ei ole.

Muudatusettepanek 270
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 22
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 22

Or. de

Selgitus

Väärtusi tuleb alandada, et neist oleks võimalik keskpikas perspektiivis kinni pidada. 
Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt 
on kõvasti allpool analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse 
hinnang. Puuduvad ühtsed ja sobivad analüüsimeetodid.

Muudatusettepanek 271
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 35
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 35

Komisjoni ettepanek

22) naftaleen 91203 2 2 130 130

Muudatusettepanek

22) naftaleen 91203 ? ? ? ? ?
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Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi ja puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt 
on kõvasti allpool analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse 
hinnang. Pealegi puuduvad sedavõrd madala kontsentratsiooni määramiseks ühtsed sobivad 
analüüsimeetodid.

Muudatusettepanek 272
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 35
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 35

Komisjoni ettepanek

35) perfluorooktaans
ulfoonhape ja 
selle derivaadid 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Muudatusettepanek

35) perfluorooktaans
ulfoonhape ja 
selle derivaadid 
(PFOS)

1763-23-1 - - 36 7,2 9,1
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Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt 
on kõvasti allpool analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse 
hinnang.

Muudatusettepanek 273
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 35
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 35

Komisjoni ettepanek

35) perfluorooktaans
ulfoonhape ja 
selle derivaadid 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Muudatusettepanek

35) perfluorooktaans
ulfoonhape ja 
selle derivaadid 
(PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1
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Selgitus

 AA-EQSi esildatud piirväärtus PFOSi jaoks ei ole analüütiliselt tõendatav. Tõendeid saab 
esitada kuni 25 ng/l puhastaud heitvee puhul. Pinnavee jaoks kehtiks sel juhul karmim 
piirväärtus kui joogivee jaoks. PFOSi jaoks on juba direktiiviga 2006/122/EÜ kehtestatud 
laialdane kasutuskeeld ja see on ELis lubatud veel ainult galvaanimisel, sest seal ei ole sellele 
ainele veel alternatiive leitud. Galvaanika on väike, aga tööstusliku lisandväärtuse loomise 
seisukohalt ELis oluline majandusharu.

Muudatusettepanek 274
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 38
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 38

Or. de

Komisjoni ettepanek

35) perfluorooktaans
ulfoonhape ja 
selle derivaadid 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Muudatusettepanek

35) perfluorooktaans
ulfoonhape ja 
selle derivaadid 
(PFOS)

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1

Komisjoni ettepanek

38) aklonifeen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Muudatusettepanek

38) aklonifeen 74070-46-5 ? ? ? ?
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Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul puudub riski-
kasu kaalutlus ja rakendatavuse hinnang. Aasta keskmise väärtuse ja lubatud suurima 
kontsentratsiooni suhe peaks olema koherentne. Nende ainete puhul see nii ei ole.

Muudatusettepanek 275
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 38
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 38

Or. de

Selgitus

Väärtusi tuleb alandada, et neist oleks võimalik keskpikas perspektiivis kinni pidada. 
Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt 
on kõvasti allpool analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse 
hinnang. Puuduvad ühtsed ja sobivad analüüsimeetodid.

Muudatusettepanek 276
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 41
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 41

Komisjoni ettepanek

38) aklonifeen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Muudatusettepanek

38) aklonifeen 74070-46-5 ? ? ? ?
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Muudatusettepanek 277
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 41
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 41

Or. de

Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt 
on kõvasti allpool analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse 
hinnang. Pealegi puuduvad sedavõrd madala kontsentratsiooni määramiseks ühtsed sobivad 
analüüsimeetodid.

Muudatusettepanek 278
Thomas Ulmer

Komisjoni ettepanek

41) tsüpermetriin 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Muudatusettepanek

välja jäetud

Komisjoni ettepanek

41) tsüpermetriin 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Muudatusettepanek

41) tsüpermetriin 52315-07-8 ? ? ? ?



AM\917996ET.doc 37/47 PE500.412v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 41
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 41

Or. de

Selgitus

Väärtusi tuleb alandada, et neist oleks võimalik keskpikas perspektiivis kinni pidada. 
Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt 
on kõvasti allpool analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse 
hinnang. Puuduvad ühtsed ja sobivad analüüsimeetodid.

Muudatusettepanek 279
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 42
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 42

Or. de

Komisjoni ettepanek

41) tsüpermetriin 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Muudatusettepanek

41) tsüpermetriin 52315-07-8 ? ? ? ?

Komisjoni ettepanek

42) diklorofoss 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Muudatusettepanek

42) diklorofoss 62-73-7 ? ? ? ?
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Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt 
on kõvasti allpool analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse 
hinnang. Pealegi puuduvad sedavõrd madala kontsentratsiooni määramiseks ühtsed sobivad 
analüüsimeetodid.

Muudatusettepanek 280
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 42
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 42

Or. de

Selgitus

Väärtusi tuleb alandada, et neist oleks võimalik keskpikas perspektiivis kinni pidada. 
Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt 
on kõvasti allpool analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse 
hinnang. Puuduvad ühtsed ja sobivad analüüsimeetodid.

Muudatusettepanek 281
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 43
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 43

Komisjoni ettepanek

42) diklorofoss 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Muudatusettepanek

42) diklorofoss 62-73-7 ? ? ? ?
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Muudatusettepanek 282
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 43
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 43

Or. de

Selgitus

Väärtusi tuleb alandada, et neist oleks võimalik keskpikas perspektiivis kinni pidada. 
Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt 
on kõvasti allpool analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse 
hinnang. Puuduvad ühtsed ja sobivad analüüsimeetodid.

Komisjoni ettepanek

43) heksabromots
üklododekaan 
(HBCDD)

Vt direktiivi 
2000/60/EÜ X lisa 
joonealune märkus 12

0,001
6

0,0008 0,5 0,05 167

Muudatusettepanek

välja jäetud

Komisjoni ettepanek

43) heksabromotsük
lododekaan 
(HBCDD)

Vt direktiivi 2000/60/EÜ 
X lisa joonealune 
märkus 12

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Muudatusettepanek

43) heksabromotsük
lododekaan 
(HBCDD)

Vt direktiivi 2000/60/EÜ 
X lisa joonealune 
märkus 12

? ? ? ?
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Muudatusettepanek 283
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 44
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 44

Or. de

Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt 
on kõvasti allpool analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse 
hinnang. Pealegi puuduvad sedavõrd madala kontsentratsiooni määramiseks ühtsed sobivad 
analüüsimeetodid.

Muudatusettepanek 284
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 45
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 45

Komisjoni ettepanek

44) heptakloor ja 
heptakloorepoksiid

76-44-8 /
1024-57-3

2 10-7 1 10-8 3 10-4 3 10-5 6,7 10-3

Muudatusettepanek

44) heptakloor
ja
heptakloorepoksiid

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?

Komisjoni ettepanek

45) terbutriin 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Muudatusettepanek

45) terbutriin 886-50-0 ? ? ? ?
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Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul puudub riski-
kasu kaalutlus ja rakendatavuse hinnang. Aasta keskmise väärtuse ja lubatud suurima 
kontsentratsiooni suhe peaks olema koherentne. Nende ainete puhul see nii ei ole.

Muudatusettepanek 285
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 45
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 45

Or. de

Selgitus

Väärtusi tuleb alandada, et neist oleks võimalik keskpikas perspektiivis kinni pidada. 
Keskkonnakvaliteedi standardite tuletamise metoodikat ei ole komisjoni ettepanekus piisavalt 
selgitatud. Kehvi või puuduvaid andmeid on siin tasakaalustatud liiga kõrgete 
ohutusteguritega. Arvutuslikult tuletatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul, mis osaliselt 
on kõvasti allpool analüütilist avastamispiiri, puudub riski-kasu kaalutlus ja rakendatavuse 
hinnang. Puuduvad ühtsed ja sobivad analüüsimeetodid.

Muudatusettepanek 286
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 46
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 46

Komisjoni ettepanek

45) terbutriin 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Muudatusettepanek

45) terbutriin 886-50-0 ? ? ? ?
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Muudatusettepanek 287
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 46
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 46

Or. pl

Muudatusettepanek 288
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 47
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 47

Komisjoni ettepanek

46) 17alfa-etinüülöstradiool 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 ei 
kohalda
ta

ei 
kohaldat
a

Muudatusettepanek

välja jäetud

Komisjoni ettepanek

46) 17alfa-etinüülöstradiool 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 ei 
kohaldat
a

ei 
kohaldat
a

Muudatusettepanek

välja jäetud
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Muudatusettepanek 289
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 47
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 47

Or. pl

Muudatusettepanek 290
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 48
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 48

Komisjoni ettepanek

47) 17beeta-östradiool 50-28-2 4 10-4 8 10-5 ei 
kohalda
ta

ei 
kohaldat
a

Muudatusettepanek

välja jäetud

Komisjoni ettepanek

47) 17beeta-östradiool 50-28-2 4 10-4 8 10-5 ei 
kohaldat
a

ei 
kohaldat
a

Muudatusettepanek

välja jäetud
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Muudatusettepanek 291
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 48
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – tabel – rida 48

Or. pl

Muudatusettepanek 292
Riikka Manner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – allmärkus 13
Direktiiv 2008/105/EÜ
I lisa – A osa – allmärkus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13 Need EQSid viitavad ainete 
biosaadavatele kontsentratsioonidele.

13Need EQSid viitavad ainete 
biosaadavatele kontsentratsioonidele. Kui 
biootilise ligandi mudel (BLM) ei sobi 

Komisjoni ettepanek

48) diklofenak 15307-79-6 0,1 0,01 ei 
kohaldata

ei 
kohaldata

Muudatusettepanek

välja jäetud

Komisjoni ettepanek

48) diklofenak 15307-79-6 0,1 0,01 ei 
kohaldata

ei kohaldata

Muudatusettepanek

välja jäetud
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liikmesriigi vastavate tingimustega, võib 
liikmesriik kasutada käesolevas direktiivis 
ettenähtud EQSid.

Or. fi

Selgitus

Esildatud uued EQSid on kindlaks määratud biootilise ligandi mudeli (BLM) alusel. See 
mudel sobib ainult pinnaveele, kus tingimused on samasugused nagu selle mudeli 
võrdlustingimused. Meetodi kontrolli merevees ei ole tehtud. Kuna siin on veel suuri lünki, 
peab praegune EQS nikli jaoks kehtima jääma ning metallide biosaadavuse määramise 
meetodeid tuleks sel viisil edasi arendada, et neid saaks kasutada biosaadavuse mõõtmiseks 
siseveekogudes ja merevees kogu Euroopas.

Muudatusettepanek 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa (uus)
Direktiiv 2008/105/EÜ
II lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
II a LISA

„II LISA
AINED, MIS TULEB MUU HULGAS LISADA ESIMESSE KOMISJONI KOOSTATUD 

JÄLGIMISNIMEKIRJA

CASi number1 ELi number2 Aine nimetus

57-63-6 200-342-2 17alfa-etinüülöstradiool

50-28-2 200-023-8 17beeta-östradiool

15307-79-6 239-346-4 diklofenak

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2ELi number: Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu (EINECS) või Euroopa uute 
keemiliste ainete loetelu (ELINCS).

Or. en
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Selgitus

Etinüülöstradiool, östradiool ja diklofenak on läbinud põhjaliku teadusliku hindamise, mille 
käigus ei suudetud selgitada kõiki teaduslikke küsimusi; näiteks ei võetud seejuures arvesse 
diklofenaki uusi uurimisandmeid. Nende ainete panemine jälgimisnimekirja annaks 
teadlastele võimaluse koguda rohkem andmeid ja teha teadlikum otsus.

Muudatusettepanek 294
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa (uus)
Direktiiv 2008/105/EÜ
II lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
II a LISA

„II LISA 
AINED, MIS TULEB MUU HULGAS LISADA ESIMESSE KOMISJONI KOOSTATUD 

JÄLGIMISNIMEKIRJA

CASi number1 ELi number2 Aine nimetus

57-63-6 200-342-2 17alfa-etinüülöstradiool

50-28-2 200-023-8 17beeta-östradiool

15307-79-6 239-346-4 diklofenak

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2ELi number: Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu (EINECS) või Euroopa uute 
keemiliste ainete loetelu (ELINCS).

Or. en

Selgitus

Nende ainete puhul ei ole teada kontsentratsioon, milles neid aineid ELi vetes esineb, sest E2
puhul on komisjonil seireandmeid kahest liikmesriigist ja EE2 puhul kolmest liikmesriigist. 
Igal juhul on vaja rohkem andmeid. Tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat töötab 
praegu uuringuga, milles püütakse kindlaks määrata pinnase, vee jms saastumine 
ravimijääkidega ja selliste jääkide mõju inimeste tervisele.
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Muudatusettepanek 295
Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa (uus)
Direktiiv 2008/105/EÜ
II lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek
II a LISA

„II LISA
AINED, MIS TULEB MUU HULGAS LISADA ESIMESSE KOMISJONI KOOSTATUD 

JÄLGIMISNIMEKIRJA

CASi number1 ELi number2 Aine
1066-51-9 ei kohaldata aminometüülfosfoonhape (AMPA)
298-46-4 206-062-7 karbamasepiin
57-12-5 ei kohaldata vaba tsüaniid
1071-83-6 213-997-4 glüfosaat
15687-27-1 239-784-6 ibuprofeen
3380-34-5 222-182-2 triklosaan
9029-97-4 231-175-3 tsink ja tsingiühendid
57-63-6 200-342-2 17alfa-etinüülöstradiool
50-28-2 200-023-8 17beeta-östradiool
15307-79-6 239-346-4 diklofenak
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2ELi number: Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu (EINECS) või Euroopa uute 
keemiliste ainete loetelu (ELINCS).

Or. fr


