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Muudatusettepanek 29
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Pinnavee keemiline saastus kujutab 
veekeskkonnale ohtu, kuna selle 
tagajärjeks on äge ja krooniline toksilisus 
veeorganismidele, akumuleerumine 
ökosüsteemis ning elupaikade ja 
bioloogilise mitmekesisuse kadumine, 
ühtlasi ohustab see ka inimeste tervist. 
Esmajärjekorras tuleks kindlaks teha 
saastumise põhjused ja tegelda heitega 
selle tekkekohas, majanduse ja keskkonna 
seisukohast kõige tõhusamal viisil.

(1) Pinnavee keemiline saastus kujutab 
veekeskkonnale ohtu, kuna selle 
tagajärjeks on äge ja krooniline toksilisus 
veeorganismidele, akumuleerumine 
ökosüsteemis ning elupaikade ja 
bioloogilise mitmekesisuse kadumine, 
ühtlasi ohustab see ka inimeste tervist. 
Esmajärjekorras tuleks kindlaks teha 
saastumise põhjused ja, kus võimalik,
tegelda heitega selle tekkekohas, 
majanduse ja keskkonna seisukohast kõige 
tõhusamal viisil.

Or. it

Muudatusettepanek 30
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 191 lõike 2 teise lause kohaselt 
rajaneb liidu keskkonnapoliitika 
ettevaatusprintsiibil ja põhimõtetel, mille 
järgi tuleb võtta ennetusmeetmeid ja 
keskkonnakahjustus heastada eeskätt 
kahjustuse kohas, kusjuures maksma 
peaks saastaja.

Or. en

Selgitus

Prioriteetsete ainete nimistu läbivaatamiseks on oluline rõhutada artikli 191 lõiget 2, millega 
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kehtestatakse liidu keskkonnapoliitika alus – sama on tehtud ka keskkonnakvaliteedi 
standardite direktiivi põhjenduses 2. Raportöör otsustas tsiteerida muudatusettepanekus 1 
ainult artikli 191 lõiget 3 (sarnaselt keskkonnakvaliteedi standardite direktiivi põhjendusega 
3). See tekitab moonutuse (ning artikli 191 lõige 3 viitab üksnes asjaoludele, mida tuleb 
arvesse võtta ning on seetõttu vähem oluline). Seetõttu tuleks kaasata mõlemad viited või jätta 
mõlemad välja.

Muudatusettepanek 31
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Tunnustades ravimite panust 
inimeste tervisesse ning arvestades samal 
ajal, et vee ja pinnase saastamine 
ravimijääkidega on esilekerkiv 
keskkonnaprobleem, peaks komisjon koos 
liikmesriikide ja asjaomaste 
sidusrühmadega töötama ravimite 
temaatilise strateegia kallal, et uurida 
allika kontrollimeetmete võimalusi.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 b) Pinnavee puhastamine on praegu 
väga kulukas: seetõttu oleks vaja ergutada 
läbimurdeliste veetehnoloogiate 
arendamist, mis võimaldaksid odavamat 
ja tõhusamat vee puhastamist, näiteks 
tööstusvee puhul kasutatakse eutektikumi 
kristalliseerumist külmutamise teel, 
kasutades toitainete vähendamiseks 
põhjavetikaid, ning uriini puhastamiseks 
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kasutatakse mikroobseid kütusepatareisid.

Or. en

Muudatusettepanek 33
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiviga
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, nähakse ette vee 
saastamise vastane strateegia. Nimetatud 
strateegia hõlmab selliste eritähelepanu 
nõudvate (edaspidi „prioriteetsete”) ainete 
kindlakstegemist, mis põhjustavad ELi 
tasandil olulist ohtu veekeskkonnale või 
selle kaudu. Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 20. novembri 2001. aasta otsuses 
nr 2455/2001/EÜ, millega kehtestatakse 
veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainete 
nimistu, on loetletud 33 ELi tasandil 
prioriteetseks tunnistatud ainet või 
ainerühma, mis kuuluvad praegu direktiivi 
2000/60/EÜ X lisasse.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiiviga 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, nähakse ette vee 
saastamise vastane strateegia ja nõutakse 
täiendavate saastekontrolli erimeetmete 
võtmist. Nimetatud strateegia hõlmab 
selliste eritähelepanu nõudvate (edaspidi 
„prioriteetsete”) ainete kindlakstegemist, 
mis põhjustavad ELi tasandil olulist ohtu 
veekeskkonnale või selle kaudu. Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 20. novembri 
2001. aasta otsuses nr 2455/2001/EÜ, 
millega kehtestatakse veepoliitika 
valdkonna prioriteetsete ainete nimistu, on 
loetletud 33 ELi tasandil prioriteetseks 
tunnistatud ainet või ainerühma, mis 
kuuluvad praegu direktiivi 2000/60/EÜ 
X lisasse.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga ennistatakse keskkonnakvaliteedi standardite direktiivi viienda 
põhjenduse tekst. Oluline on meelde tuletada, et vee raamdirektiiv juba iseenesest nõuab 
täiendavate saastekontrolli erimeetmete võtmist. Isegi kui nimetatud meetmete võtmine on 
prioriteediks teiste õigusaktide raames (vt põhjendust 6), ei muuda see aegunuks ega tohiks 
muuta aegunuks komisjoni kohustust teha ettepanekuid saastekontrolli meetmete kohta 
artikli 16 lõikes 6 ja artikli 16 lõikes 8.
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Muudatusettepanek 34
Cristian Silviu Buşoi

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 olemasolevaid teaduslikke 
ja tehnilisi andmeid, keskkonnatingimusi 
liidu eri piirkondades, tegevuse või 
tegevusetuse võimalikke eeliseid ja 
kulusid ning liidu kui terviku 
majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning 
liidu piirkondade tasakaalustatud 
arengut. Teaduslikke, keskkonnaalaseid 
ja sotsiaal-majanduslikke tegureid, 
sealhulgas inimeste tervisega seotud 
kaalutlusi tuleks võtta arvesse kulutõhusa 
ja proportsionaalse pinnavete keemilise 
saastuse alase poliitika väljatöötamisel, 
sealhulgas prioriteetsete ainete nimistu 
läbivaatamisel direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 16 lõike 4 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek põhineb raportööri ettepanekul, lisatud on üksnes viide inimeste tervisega 
seotud kaalutlustele.

Muudatusettepanek 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Heitkoguste vähendamise meetmed 
peavad vastama põhimõttele, et saastaja 
maksab. Seetõttu tuleb heitkoguseid 
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võimaluse korral vältida juba tekkekohas 
ja mitte alles siis, kui need on jõudnud 
pinnavette.

Or. de

Muudatusettepanek 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Komisjon on prioriteetsete ainete 
nimistu direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 
lõike 4 ja direktiivi 2008/105/EÜ artiklis 8 
ettenähtud korras läbi vaadanud ja jõudnud 
järeldusele, et on asjakohane muuta 
prioriteetsete ainete nimistut, et lisada uued 
ained, mille suhtes ELi tasandil 
esmajärjekorras meetmeid võtta, 
kehtestada nimetatud ainete suhtes 
keskkonnakvaliteedi standardid, viia mõne 
olemasoleva aine keskkonnakvaliteedi 
standardid kooskõlla teaduse arenguga ja 
kehtestada mõne olemasoleva prioriteetse 
aine ja uue prioriteetse aine suhtes elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid.

(4) Komisjon on prioriteetsete ainete 
nimistu direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 
lõike 4 ja direktiivi 2008/105/EÜ artiklis 8 
ettenähtud korras läbi vaadanud ja jõudnud 
järeldusele, et on asjakohane muuta 
prioriteetsete ainete nimistut, et lisada uued 
ained, mille suhtes ELi tasandil 
esmajärjekorras meetmeid võtta, 
kehtestada nimetatud ainete suhtes 
keskkonnakvaliteedi standardid või 
eemaldada olemasolevad ained nimistust, 
viia mõne olemasoleva aine 
keskkonnakvaliteedi standardid kooskõlla 
teaduse arenguga ja kehtestada mõne 
olemasoleva prioriteetse aine ja uue 
prioriteetse aine suhtes elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid.

Or. de

Muudatusettepanek 37
Andrea Zanoni

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) Liikmesriikidel on seni olnud olulisi 
raskusi vee raamdirektiivi rakendamisel. 
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Eriti on olnud raskusi prioriteetsete ainete 
heite piiramisega riiklikul tasandil, 
eelkõige heite likvideerimiseks, nagu on 
prioriteetsete ohtlike ainete puhul nõutav. 
Seepärast tuleks tugevdada 
kooskõlastamist Euroopa teiste 
õigusaktidega, uute ja asjakohaste 
kontrollimeetmete rakendamise kaudu.

Or. it

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga lisatakse uus põhjendus, et selgitada, et vette lastava heite 
vähendamise või lõpetamise eesmärkide täitmiseks on vaja Euroopa tasandi meetmeid.

Muudatusettepanek 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Prioriteetsete ainete nimistu 
läbivaatamine toetub laialdasele 
konsulteerimisele, milles osalesid 
komisjoni talituste, liikmesriikide, 
sidusrühmade ning tervise ja 
keskkonnariskide teaduskomitee eksperdid.

(5) Prioriteetsete ainete nimistu 
läbivaatamine toetub laialdasele 
konsulteerimisele, milles osalesid 
komisjoni talituste, liikmesriikide, 
sidusrühmade ning tervise ja 
keskkonnariskide teaduskomitee eksperdid, 
ning nende ainete toksilisuse ja nende 
ELis esinemise põhjalikul uurimisel.

Or. en

Muudatusettepanek 39
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Pärast direktiivi 2000/60/EÜ 
heakskiitmist on vastu võetud palju ELi 
õigusakte, millega on sätestatud 
konkreetsete prioriteetsete ainete 
heitekontrolli meetmed kooskõlas 
kõnealuse direktiivi artikliga 16. Lisaks 
kuuluvad paljud keskkonnakaitse meetmed 
muude kehtivate ELi õigusaktide 
reguleerimisalasse. Seepärast tuleks 
olemasolevate õigusaktide rakendamist ja 
läbivaatamist eelistada uute 
kontrollimeetmete kehtestamisele. Aine 
lisamine direktiivi 2000/60/EÜ X lisasse ei 
piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) 
nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta) kohaldamist.

(6) Pärast direktiivi 2000/60/EÜ 
heakskiitmist on vastu võetud palju ELi 
õigusakte, millega on sätestatud 
konkreetsete prioriteetsete ainete 
heitekontrolli meetmed kooskõlas 
kõnealuse direktiivi artikliga 16. Lisaks 
kuuluvad paljud keskkonnakaitse meetmed 
muude kehtivate ELi õigusaktide 
reguleerimisalasse. Seepärast tuleks 
prioriteetseid aineid käsitlevate
olemasolevate valdkondlike õigusaktide 
sätete rakendamist, täielikku kohaldamist
ja vajaduse korral läbivaatamist eelistada 
uute kontrollimeetmete kehtestamisele 
direktiivi 2000/60/EÜ kontekstis. Kuid see 
nõuab direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 
lõikes 1 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalike tegevuste tõhusat 
ülevõtmist nende teiste olemasolevate 
liidu õigusaktide konteksti. Aine lisamine 
direktiivi 2000/60/EÜ X lisasse või 
täiendavate ELi tasandi meetmete 
vajalikkust näitavate andmete jälgimine 
peaksid seega käivitama asjakohased 
järelmeetmed komisjoni ja liikmesriikide 
poolt vastavate liidu õigusaktide 
raamistikus, ilma et see piiraks nende 
õigusaktide sätete kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Praegused ja kavandatavad prioriteetsed ained on tööstuskemikaalid, pestitsiidid, biotsiidid, 
tööstusheited või ravimid. Kõikide nende suhtes kohaldatakse vastavaid spetsiifilisi õigusakte. 
Kuid vee raamdirektiivi sätetel on sama õigusjõud. Kuigi tundub mõistlik eelistada 
kontrollimeetmete võtmist konkreetsetes õigusaktides, tuleb siiski tagada nendes õigusaktides 
vee raamdirektiivile vastamiseks nõutavate vajalike meetmete tõhusat ülevõtmist.

Muudatusettepanek 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Pärast direktiivi 2000/60/EÜ 
heakskiitmist on vastu võetud palju ELi 
õigusakte, millega on sätestatud 
konkreetsete prioriteetsete ainete 
heitekontrolli meetmed kooskõlas 
kõnealuse direktiivi artikliga 16. Lisaks 
kuuluvad paljud keskkonnakaitse meetmed 
muude kehtivate ELi õigusaktide 
reguleerimisalasse. Seepärast tuleks 
olemasolevate õigusaktide rakendamist ja 
läbivaatamist eelistada uute 
kontrollimeetmete kehtestamisele. Aine 
lisamine direktiivi 2000/60/EÜ X lisasse ei
piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) 
nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta) kohaldamist.

(6) Pärast direktiivi 2000/60/EÜ 
heakskiitmist on vastu võetud palju ELi 
õigusakte, millega on sätestatud 
konkreetsete prioriteetsete ainete 
heitekontrolli meetmed kooskõlas 
kõnealuse direktiivi artikliga 16. Lisaks 
kuuluvad paljud keskkonnakaitse meetmed 
muude kehtivate ELi õigusaktide 
reguleerimisalasse. Seepärast tuleks 
olemasolevate õigusaktide rakendamist ja 
läbivaatamist eelistada uute 
kontrollimeetmete kehtestamisele. Aine 
lisamine direktiivi 2000/60/EÜ X lisasse ei
tohi takistada Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruse 
(EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta) ja selle alusel antud 
lubade kohaldamist.

Or. de

Muudatusettepanek 41
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Pärast direktiivi 2000/60/EÜ 
heakskiitmist on vastu võetud palju ELi 
õigusakte, millega on sätestatud 
konkreetsete prioriteetsete ainete 
heitekontrolli meetmed kooskõlas 
kõnealuse direktiivi artikliga 16. Lisaks 
kuuluvad paljud keskkonnakaitse meetmed 
muude kehtivate ELi õigusaktide 
reguleerimisalasse. Seepärast tuleks 

(6) Pärast direktiivi 2000/60/EÜ 
heakskiitmist on vastu võetud palju ELi 
õigusakte, millega on sätestatud 
konkreetsete prioriteetsete ainete 
heitekontrolli meetmed kooskõlas 
kõnealuse direktiivi artikliga 16. Lisaks 
kuuluvad paljud keskkonnakaitse meetmed 
muude kehtivate ELi õigusaktide 
reguleerimisalasse. Seepärast tuleks 
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olemasolevate õigusaktide rakendamist ja 
läbivaatamist eelistada uute 
kontrollimeetmete kehtestamisele. Aine 
lisamine direktiivi 2000/60/EÜ X lisasse ei 
piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) 
nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta) kohaldamist.

olemasolevate õigusaktide rakendamist ja 
läbivaatamist eelistada uute 
kontrollimeetmete kehtestamisele.
Aruandes direktiivi 2000/60/EÜ X lisa 
artikli 16 lõike 4 kohase korralise 
läbivaatamise tulemuste kohta tuleks läbi 
vaadata liidu tasandil ja liikmesriikides 
võetud meetmed ning hinnata, kas 
nimetatud meetmed aitavad saavutada 
kvaliteedistandardeid prioriteetsete ainete 
puhul või vettejuhtimise, heite ja kao 
lõpetamise eesmärki prioriteetsete ohtlike 
ainete puhul. Komisjon peaks vajaduse 
korral lisama nimetatud aruandele 
asjakohased ettepanekud konkreetsete 
meetmete kohta, mis aitavad saavutada 
kvaliteedistandardeid ja vettejuhtimise, 
heite ja kao lõpetamise eesmärki, koos 
vahepealsete ajakavadega. Aine lisamine 
direktiivi 2000/60/EÜ X lisasse ei piira 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) 
nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta) kohaldamist.

Or. en

Muudatusettepanek 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Pärast direktiivi 2000/60/EÜ 
heakskiitmist on vastu võetud palju ELi 
õigusakte, millega on sätestatud 
konkreetsete prioriteetsete ainete 
heitekontrolli meetmed kooskõlas 
kõnealuse direktiivi artikliga 16. Lisaks 
kuuluvad paljud keskkonnakaitse meetmed 
muude kehtivate ELi õigusaktide 
reguleerimisalasse. Seepärast tuleks 

(6) Pärast direktiivi 2000/60/EÜ 
heakskiitmist on vastu võetud palju ELi 
õigusakte, millega on sätestatud 
konkreetsete prioriteetsete ainete 
heitekontrolli meetmed kooskõlas 
kõnealuse direktiivi artikliga 16. Lisaks 
kuuluvad paljud keskkonnakaitse meetmed 
muude kehtivate ELi õigusaktide 
reguleerimisalasse. Seepärast tuleks 
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olemasolevate õigusaktide rakendamist ja 
läbivaatamist eelistada uute 
kontrollimeetmete kehtestamisele. Aine 
lisamine direktiivi 2000/60/EÜ X lisasse ei 
piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) 
nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta) kohaldamist.

olemasolevate õigusaktide rakendamist ja 
läbivaatamist eelistada uute 
kontrollimeetmete kehtestamisele. Selleks 
et luua prioriteetsetele ohtlikele ainetele 
ühtne ja koordineeritud õigusraamistik, 
tuleb kindlaks teha, millised meetmed 
sobivad aine elutsükli mingi punktiga, ja 
tõestada, et meetmete summa aitab 
oluliselt parandada keskkonna kvaliteeti. 
Aine lisamine direktiivi 2000/60/EÜ X 
lisasse ei piira Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määruse 
(EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta) kohaldamist.

Or. de

Selgitus

Vee raamdirektiiv on turvavõrgustik meetmetele tekkekohas kemikaaliõiguse ja tööstusheidete 
direktiivi kohaselt. Kui on leidnud kinnitust Euroopa tähtsusega keskkonnakvaliteedi 
standardite rikkumine, viitab see vajadusele täiendavate heitekontrollimeetmete järele 
tekkekohas ja/või vajadusele täiustada teaduslikke meetodeid. Ülejäänud sätted on vajalikud 
eeskätt kemikaalipoliitika valdkonnas.

Muudatusettepanek 43
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Julie Girling, Anja Weisgerber, Toine Manders, 
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Pärast direktiivi 2000/60/EÜ 
heakskiitmist on vastu võetud palju ELi 
õigusakte, millega on sätestatud 
konkreetsete prioriteetsete ainete 
heitekontrolli meetmed kooskõlas 
kõnealuse direktiivi artikliga 16. Lisaks 
kuuluvad paljud keskkonnakaitse meetmed 
muude kehtivate ELi õigusaktide 
reguleerimisalasse. Seepärast tuleks 
olemasolevate õigusaktide rakendamist ja 

(6) Pärast direktiivi 2000/60/EÜ 
heakskiitmist on vastu võetud palju ELi 
õigusakte, millega on sätestatud 
konkreetsete prioriteetsete ainete 
heitekontrolli meetmed kooskõlas 
kõnealuse direktiivi artikliga 16. Lisaks 
kuuluvad paljud keskkonnakaitse meetmed 
muude kehtivate ELi õigusaktide 
reguleerimisalasse. Seepärast tuleks 
olemasolevate õigusaktide rakendamist ja 
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läbivaatamist eelistada uute 
kontrollimeetmete kehtestamisele. Aine 
lisamine direktiivi 2000/60/EÜ X lisasse ei 
piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) 
nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta) kohaldamist.

läbivaatamist eelistada uute 
kontrollimeetmete kehtestamisele. 
Asjakohane oleks võtta kõikide 
asjaomaste sidusrühmadega 
konsulteerides omaks järjepidev poliitiline 
lähenemisviis seoses raviainetega, võttes 
arvesse nende täielikke ühiskondlikke ja 
meditsiinilisi mõjusid. Sellega seoses 
koostab komisjon aruande koos võimalike 
õigusaktide ettepanekutega 
inimtervishoius kasutatavate raviainete 
keskkonnamõju kohta vees ja pinnases 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. detsembri 2010. aasta 
direktiivile 2010/84/EL, millega 
muudetakse ravimiohutuse järelevalve 
osas direktiivi 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta1, 
ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
15. detsembri 2010. aasta määrusele (EL) 
nr 1235/2010, millega muudetakse 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
ohutuse järelevalve osas määrust (EÜ) 
nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse 
kord inim- ja veterinaarravimite lubade 
andmise ja järelevalve kohta ning millega 
asutatakse Euroopa Ravimiamet, ning 
määrust (EÜ) nr 1394/2007 uudsete 
ravimite kohta2. Aine lisamine direktiivi 
2000/60/EÜ X lisasse ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 
2009. aasta määruse (EÜ) nr 1107/2009 
(taimekaitsevahendite turulelaskmise ja 
nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 
91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta) 
kohaldamist.
_______________
1 ELT L 348, 31.12.2010, lk 74.
2 ELT L 348, 31.12.2010, lk 1.

Or. en

Selgitus

Komisjon (tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat) on alles alustanud kooskõlas 
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ravimiseadusandlusega ravimite keskkonnale avalduva mõju uurimist. Uurimistulemuste 
aruande esitamise tähtaeg on 2012. aasta lõpp / 2013. aasta algus. Asjakohane oleks alustada 
sidusa Euroopa poliitilise lähenemisviisi kindlaksmääramisest ravimite kohta keskkonnas 
ning seetõttu tuleks see ära oodata.

Muudatusettepanek 44
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Pärast direktiivi 2000/60/EÜ 
heakskiitmist on vastu võetud palju ELi 
õigusakte, millega on sätestatud 
konkreetsete prioriteetsete ainete 
heitekontrolli meetmed kooskõlas 
kõnealuse direktiivi artikliga 16. Lisaks 
kuuluvad paljud keskkonnakaitse meetmed 
muude kehtivate ELi õigusaktide 
reguleerimisalasse. Seepärast tuleks 
olemasolevate õigusaktide rakendamist ja 
läbivaatamist eelistada uute 
kontrollimeetmete kehtestamisele. Aine 
lisamine direktiivi 2000/60/EÜ X lisasse ei 
piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) 
nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta) kohaldamist.

(6) Pärast direktiivi 2000/60/EÜ 
heakskiitmist on vastu võetud palju ELi 
õigusakte, millega on sätestatud 
konkreetsete prioriteetsete ainete 
heitekontrolli meetmed kooskõlas 
kõnealuse direktiivi artikliga 16. Lisaks 
kuuluvad paljud keskkonnakaitse meetmed 
muude kehtivate ELi õigusaktide 
reguleerimisalasse. Seepärast tuleks 
olemasolevate õigusaktide rakendamist ja 
läbivaatamist eelistada uute 
kontrollimeetmete kehtestamisele. Aine 
lisamine direktiivi 2000/60/EÜ X lisasse ei 
piira Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
21. oktoobri 2009. aasta määruse (EÜ) 
nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite 
turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 
79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise kohta) kohaldamist. Lisaks 
tuleb tagada järjepidevus eespool 
nimetatud määruse kohaselt sätestatud 
lubade andmisega seoses 
taimekaitsevahendite turuletoomisega, 
eelkõige seoses võimalike ebakõladega 
juhul, kui nendes sisalduvad ained on 
nimetatud direktiivi 2000/60/EÜ X lisas 
prioriteetseteks ohtlikeks aineteks.

Or. en

Selgitus

Määruse (EÜ) nr 1107/2009 ja vee raamdirektiivi vahel on tekkinud lahknevus seoses lubatud 
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pestitsiidiga (kinoksüfeen), mis on nimetatud prioriteetseks ohtlikuks aineks. Praktikas viitab 
prioriteetseks ohtlikuks aineks nimetamine aine järkjärgulisele kõrvaldamisele, õõnestades 
sellega määruse (EÜ) nr 1107/2009 kohaselt kehtestatud ELi eriloa menetlust. Käesoleva 
määrusega kehtestatakse range ja laiahaardeline skeem ning võetakse aine ohtlikkust veele 
põhjalikumalt arvesse kui vee raamdirektiivis. Taimekaitsevahendite lubade andmise korra 
läbivaatamine on õige protsess, et otsustada, kas aine peaks olema turul kättesaadav või 
mitte. 

Muudatusettepanek 45
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6 a) Kuna kõige tõhusam viis nende 
prioriteetsete ohtlike ainete heite, 
vettejuhtimise ja kao lõpetamiseks või 
järkjärguliseks kõrvaldamiseks, mida 
endiselt toodetakse või imporditakse liitu, 
on võtta vastavaid ELi meetmeid, peaks 
komisjon koostama õigusaktide 
ettepanekud nende ainete lisamiseks 
REACHi kandidaatainete loetellu 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 
määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH) ja millega asutatakse Euroopa 
Kemikaalide Agentuur ning muudetakse 
direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse 
kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) 
nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) 
nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 
76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 
2000/21/EÜ1, või nende ainete tootmise, 
turustamise ja kasutamise piiramiseks 
eraldiseisvate ainetena või vajadusel 
segudes või toodetes. Prioriteetsete ainete 
puhul võivad ELi meetmed olla ka kõige 
kulutõhusamad ning komisjon peaks 
koostama õigusaktide ettepanekud, et 
tagada vajaduse korral aine lisamine 
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REACHi kandidaatainete loetellu või 
piirata selle tootmist, turustamist ja 
kasutamist.

_____________________
1 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 46
Sabine Wils, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Prioriteetsete ohtlike ainete heite, 
vettejuhtimise ja kao lõpetamise või 
järkjärgulise kõrvaldamise eesmärgiga 
kooskõla tagamiseks tuleks kehtestada 
ajutised keskkonnakvaliteedi standardid, 
pakkudes sellega stiimulit looduses 
esinevate ainete puhul taustväärtuste 
pidevaks vähendamiseks ning 
antropogeensete sünteetiliste ainete puhul 
nullini viimiseks.

Or. en

Selgitus

Ainult siis, kui keskkonnakvaliteedi standardites nähakse edu tagamise lähtepunkti, aitavad 
need saavutada nende veekeskkonna jaoks väga ohtlike ainete heite, vettejuhtimise ja kao 
lõpetamist.

Muudatusettepanek 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc, Jo Leinen

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Vaja on kõrgetasemelist 
koordineeritust direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 21 lõike 1 kohaselt moodustatud 
komitee ja muude olemasolevate liidu 
õigusaktide kohaselt moodustatud 
komiteede ja organite vahel seoses 
mõlemapoolselt oluliste ainete või 
ainerühmade hindamise, lubamise ja muu 
läbivaatamisega. Selline koordineerimine 
peaks tagama asjakohase veekeskkonnale 
või veekeskkonna kaudu tekkiva riski 
hindamise, et saavutada direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 kohaselt kehtestatud 
eesmärgid ja kehtestada meetmed ja 
kontrollimeetmed ainete vettejuhtimise, 
heite ja kao jaoks, et leevendada 
nimetatud riske asjaomaste õigusaktide 
kohaselt.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 222 II a lisa (uus) kohta.)

Muudatusettepanek 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Asjakohane on tagada parem 
koordineerimine vee raamdirektiivi ja 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 rakendamise 
vahel. Käesoleva määruse XIV lisasse 
lisatud ainete puhul tuleks loa taotlemise 
menetlus viia lõpule enne aine 
klassifitseerimist prioriteetse ohtliku 
ainena.

Or. en
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Selgitus

Vaja on tagada parem koordineerimine vee raamdirektiivi ja REACHi rakendamise vahel 
samade ainetega seoses. Täpsemalt öeldes, kui prioriteetne aine on lisatud REACHi 
XIV lisasse, ei tohiks kaaluda selle nimetamist prioriteetseks ohtlikuks aineks vee 
raamdirektiivi kohaselt, kui loa taotlemise menetlus on veel lõpetamata. REACHi artikli 60 
lõikest 2 ilmneb, et lubade andmisel ja vee raamdirektiivist tulenevatel meetmetel on sama 
eesmärk – käsitleda nimetatud ainete mis tahes vettejuhtimisest, heitest ja kaost tulenevaid 
riske.

Muudatusettepanek 49
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 
2 määratletud meetodit kasutades on 
kindlaks tehtud ja prioriteetseks tunnistatud 
uusi aineid, mis põhjustavad olulist ohtu 
veekeskkonnale või selle kaudu, ja need 
tuleb lisada prioriteetsete ainete nimistusse. 
Selliste ainete keskkonnakvaliteedi 
standardite tuletamisel on arvesse võetud 
kõige viimast kättesaadavat teadus- ja 
tehnikaalast teavet.

(8) Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 
lõikes 2 määratletud meetodit kasutades on 
kindlaks tehtud ja prioriteetseks tunnistatud 
uusi aineid, sealhulgas raviaineid, mis 
põhjustavad olulist ohtu veekeskkonnale 
või selle kaudu, ja need tuleb lisada 
prioriteetsete ainete nimistusse. Selliste 
ainete keskkonnakvaliteedi standardite 
tuletamisel on arvesse võetud kõige viimast 
kättesaadavat teadus- ja tehnikaalast teavet. 
Keskkonnakvaliteedi standardite 
tuletamiseks direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 16 lõikes 4 sätestatud nimetatud 
direktiivi X lisa korralisse läbivaatamisse 
tuleks arvesse võtta kombineeritud mõju.

Or. en

Muudatusettepanek 50
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kvaliteedistandardite nõrkus seisneb 
selles, et oluline on keskkonnas esinevate 
ainete kombineeritud mõju nendega 
kokkupuutuvatele organismidele. Ainete 
kombineeritud mõju keskkonnas võib olla 
tõsisem, kui seda tähistab konkreetse aine 
kontsentratsioonimäär 
kvaliteedistandardis. Komisjon peaks 
uurima võimalusi täiustada direktiivi 
2000/60/EÜ, et seal saaks käsitleda 
kombineeritud mõjusid veekeskkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 51
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Vee ja pinnase saastamine 
ravimijääkidega on esilekerkiv 
keskkonnaprobleem. Praegusel ravimite 
poolt veekeskkonnale ja veekeskkonna 
kaudu tekitatava riski hindamisel ja 
kontrollil ei pöörata piisavat tähelepanu 
liidu keskkonnaeesmärkidele. 
Käimasoleva ravimite keskkonnamõjude 
riske käsitleva komisjoni uuringu 
eesmärk on seega pakkuda analüüsi 
praeguse õigusraamistiku asjakohasuse 
kohta seoses keskkonna ja inimeste tervise 
kaitsega ja selle tõhususega keskkonna ja 
inimeste tervise kaitses veekeskkonna 
kaudu ning määratleda võimalikud 
meetmed antud probleemi paremaks 
käsitlemiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 52
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Käesoleva ettepaneku eesmärk on 
tagada parem vee kvaliteet rahvatervise ja 
bioloogilise mitmekesisuse põhjustel. 
Raviained, mis on nimetatud 
prioriteetseteks, tuvastatakse 
märkimisväärse riski tõttu, mida nad 
kujutavad veekeskkonnale või selle kaudu 
liidu tasandil, mitte inimeste tarbimise 
kaudu, rahvatervisele tekkiva riski tõttu.

Or. en

Muudatusettepanek 53
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, 
Åsa Westlund, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 c) Kontrollimeetmete puhul, mida 
liikmesriigid võivad võtta, tuleb arvesse 
võtta raviainete olulisust ravimites ja need 
peavad olema kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 
2010. aasta määrusega (EL) 
nr 1235/2010, millega muudetakse 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
ohutuse järelevalve osas määrust (EÜ) 
nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse 
kord inim- ja veterinaarravimite lubade 
andmise ja järelevalve kohta ning millega 
asutatakse Euroopa Ravimiamet, ning 
määrust (EÜ) nr 1394/2007 uudsete 
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ravimite kohta1 ja Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 15. detsembri 2010. aasta 
direktiiviga 2010/84/EL, millega 
muudetakse ravimiohutuse järelevalve 
osas direktiivi 2001/83/EÜ 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta2. 
Need meetmed võivad hõlmata 
tagasivõtmise ja märgistamise skeeme 
kasutamata ravimite jaoks.
______________
1 ELT L 348, 31.12.2010, lk 1.
2 ELT L 348, 31.12.2010, lk 74.

Or. en

Muudatusettepanek 54
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Kuigi keskkonnakvaliteedi standardite 
tuletamisel on prioriteetsete ohtlike ainete 
puhul määramatuse tase tavaliselt kõrgem 
kui prioriteetsete ainete puhul, saab 
keskkonnakvaliteedi standardeid kasutada 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 2 punktis 24 
ja artikli 4 lõike 1 punkti a alapunktides ii 
ja iii määratletud pinnavee hea keemilise 
seisundi eesmärgile vastavuse hindamisel 
võrdlusalusena. Keskkonna ja inimeste 
tervise kaitse piisava taseme tagamiseks 
peab prioriteetsete ohtlike ainete puhul 
lõppeesmärgiks olema siiski heite, 
vettejuhtimise ja kao lõpetamine või järk-
järgult kõrvaldamine, nagu nähakse ette 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 
punkti a alapunktis iv.

(9) Kuigi keskkonnakvaliteedi standardite 
tuletamisel on prioriteetsete ohtlike ainete 
puhul määramatuse tase tavaliselt kõrgem 
kui prioriteetsete ainete puhul, saab 
keskkonnakvaliteedi standardeid kasutada 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 2 punktis 24 
ja artikli 4 lõike 1 punkti a alapunktides ii 
ja iii määratletud pinnavee hea keemilise 
seisundi eesmärgile vastavuse hindamisel 
võrdlusalusena. Keskkonna ja inimeste 
tervise kaitse piisava taseme tagamiseks
peab prioriteetsete ohtlike ainete puhul 
lõppeesmärgiks olema siiski heite, 
vettejuhtimise ja kao lõpetamine või järk-
järgult kõrvaldamine, nagu nähakse ette 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 
punkti a alapunktis iv. Vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõikele 6 ei või 
ajakava prioriteetsete ohtlike ainete heite, 
vettejuhtimise ja kao lõpetamiseks või 
järkjärguliseks kõrvaldamiseks ületada 
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20 aastat pärast aine nimetamist 
prioriteetseks ohtlikuks aineks.

Or. en

Selgitus

Komisjon viitab teistele kontrollimeetmeid käsitlevatele õiguslikele vahenditele (vt põhjendust 
6). Selle eesmärk ei ole teha ettepanekut mis tahes kontrollimeetmete kehtestamiseks vee 
raamdirektiivi raamistikus, vaid kasutada olemasolevaid vahendeid. Kooskõlas komisjoni 
dokumendiga MEMO/12/59 käesoleva ettepaneku kohta tuleks selgitada, et vee 
raamdirektiivis nõutakse prioriteetsete ohtlike ainete heite, vettejuhtimise ja kao lõpetamist 
20 aasta jooksul alates nende nimetamisest prioriteetseteks ohtlikeks aineteks.

Muudatusettepanek 55
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Viimastel aastatel on hakatud üha 
rohkem keskenduma inimeste tervisele ja 
keskkonnale avaldatavatele mõjudele, mis 
tulenevad kokkupuutest paljude erinevate 
kemikaalidega. Tootmise, transpordi, 
kasutamise või äraviskamise ajal 
keskkonda sattuvad heited sisaldavad 
sageli suurt hulka kemikaale. Direktiivis 
2000/60/EÜ veekogudele esitatud hea 
keemilise seisundi saavutamise nõude 
puhul tuleks lisaks üksikute kemikaalide 
kontsentratsioonile keskenduda ka nende 
kombineeritud mõjule. Seetõttu oleks 
asjakohane kajastada seda ka 
keskkonnakvaliteedi standardite 
tuletamisel.

Or. en

Selgitus

Hiljutises komisjoni teatises keemiliste segude kohta rõhutati keskkonda sattuvate segude 
olulisust vee raamdirektiivi kontekstis. Keskkonnakvaliteedi standardite kehtestamisel tuleks 
arvesse võtta kombineeritud mõju, et vältida riskide süstemaatilist alahindamist.
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Muudatusettepanek 56
Sabine Wils, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 a) Viimastel aastatel on hakatud üha 
rohkem keskenduma inimeste tervisele ja 
keskkonnale avaldatavatele mõjudele, mis 
tulenevad kokkupuutest paljude erinevate 
kemikaalidega. Tootmise, transpordi, 
kasutamise või äraviskamise ajal 
keskkonda sattuvad heited sisaldavad 
sageli suurt hulka kemikaale. Direktiivis 
2000/60/EÜ veekogudele esitatud hea 
keemilise seisundi saavutamise nõude 
puhul tuleks lisaks üksikute kemikaalide 
kontsentratsioonile keskenduda ka nende 
kombineeritud mõjule. Seetõttu oleks 
asjakohane kajastada seda ka 
keskkonnakvaliteedi standardite 
tuletamisel.

Or. en

Selgitus

Hiljutises komisjoni teatises keemiliste segude kohta selgitati keskkonda sattuvate segude 
olulisust vee raamdirektiivi kontekstis. Keskkonnakvaliteedi standardite kehtestamisel aitab 
kombineeritud mõju arvessevõtmine ennetada riskide süstemaatilist alahindamist.

Muudatusettepanek 57
Sabine Wils, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10 b) Ainete kandmine prioriteetsete 
ainete või prioriteetsete ohtlike ainete 
nimistusse põhineb muu hulgas aine 
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omaduste teaduslikul hindamisel. Selleks 
et kaitsta ainete nimistusse kandmise 
protsessi terviklikkust ja usaldusväärsust, 
ei tohiks poliitilisi probleeme ja 
meetmetega seotud kulusid kasutada 
selleks, et ennetada aine kandmist 
prioriteetsete ainete või prioriteetsete 
ohtlike ainete nimistusse, vaid neid tuleks 
käsitleda etapis, mis järgneb konkreetse 
aine või ainete rühma nimistusse 
kandmisele.

Or. en

Muudatusettepanek 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Isegi kui heite vähendamiseks või 
kõrvaldamiseks on juba võetud ulatuslikke 
meetmeid, ei kao püsivad, 
bioakumuleeruvad ja toksilised ained ning
nendega sarnaselt käituvad ained 
veekeskkonnast, vaid jäävad veel 
aastakümneteks oluliseks ohuallikaks. 
Mõned neist ainetest on võimelised 
kanduma kaugele ja on keskkonnas laialt 
levinud. Paljud sellised ained kuuluvad 
olemasolevate või kavandatud 
prioriteetsete ohtlike ainete hulka ning
direktiivi 2000/60/EÜ kohasel keemilise 
seisundi kirjeldamisel ja seirenõuete 
määratlemisel tuleks mõnele neist aineist 
nende laialdase leviku ja pikaaegse 
keskkonnas säilimise tõttu eritähelepanu 
pöörata.

(12) Kuigi heite vähendamiseks või 
kõrvaldamiseks on juba võetud ulatuslikke 
meetmeid, eelkõige Euroopa tasandil, ei 
kao püsivad, bioakumuleeruvad ja 
toksilised ained ning muud prioriteetsed 
ohtlikud ained veekeskkonnast, vaid 
jäävad veel aastakümneteks oluliseks 
ohuallikaks. Mõned neist ainetest on 
võimelised kanduma kaugele ja on 
keskkonnas laialt levinud. Paljud sellised 
ained kuuluvad olemasolevate või 
kavandatud prioriteetsete ohtlike ainete 
hulka. Neid aineid on võimalik vaid 
harvadel juhtudel kohaliku või 
piirkondliku tasandi meetmete abil 
tõhusalt vähendada. Nende ainete 
vähendamiseks ülemaailmselt on vaja 
rahvusvahelisi jõupingutusi. Nendele 
ainetele tuleb nende pikaajalise toime 
tõttu keskkonnale, nende jälgimise tõttu ja 
mõju tõttu keemilisele olekule direktiivi 
2000/60/EÜ kohaselt ja seirenõuete 
määratlemisel pöörata eritähelepanu.
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Or. de

Selgitus

Ainete liigitamine püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete hulka ei ole veel 
läbipaistev. Ainete liigitamiseks eri kategooriatesse on tarvis läbipaistvaid kriteeriume ja 
võimalusi, et liigitada täiendavaid aineid peaaegu kõikjal olevatena. Tuginedes vee 
raamdirektiivi kombineeritud lähenemisviisile, tuleb neid aineid määratleda nii nende 
keemiliste omaduste ja kontsentratsiooni kui ka tõhusa heitekontrolli kriteeriumide alusel. 

Muudatusettepanek 59
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Erilist tähelepanu tuleks pöörata 
teatud pestitsiididele, mis sisaldavad 
oluliste sünergistidena toimivaid 
kelaadimoodustajaid. Teatud 
kelaadimoodustajad on püsivad ja 
suurendavad raskemetallide liikuvust 
pinnases. Raskemetallide suurenenud 
imbumispotentsiaal võib põhjustada 
põhjavee saastumist, mis mõjutab suuri 
elanikkonna rühmi.

Or. en

Muudatusettepanek 60
Sabine Wils, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

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, 

(17) Komisjoni varustamiseks 
sihtotstarbeliste kõrgekvaliteediliste 
seireandmetega veekeskkonnas leiduvate 
ainete kontsentratsiooni kohta on vaja uut 
mehhanismi, mis keskenduks hiljuti 
kindlakstehtud saasteainetele ja ainetele, 



PE496.330v04-00 26/104 AM\919170ET.doc

ET

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.

mille kättesaadavad seireandmed ei ole 
riskihindamiseks piisavalt kvaliteetsed. 
Uus mehhanism peaks hõlbustama sellise 
teabe kogumist ELi kõigi valgalade piires. 
Seirekulude hoidmiseks mõistlikul tasemel 
ja seire tõhususe tagamiseks tuleks 
mehhanismi rakendamisel keskenduda 
ohtlike omadustega ainetele ja hiljuti 
kindlaks tehtud saasteainetele, 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 võimalikku
ohtlikkust käsitlevatele andmetele ja aidata 
vältida ainete kestvamat seiret, kui on 
vajalik.

Or. en

Selgitus

Jälgimisnimekirja jaoks asjakohaste ainete tõhusaks valimiseks tuleks arvesse võtta nende 
ohupotentsiaali.

Muudatusettepanek 61
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17

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. 

(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. ELi 
kõigi valgalade piires, mida täiendatakse 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklite 5 ja 8 
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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.

kohastest programmidest saadud 
seireandmetega. 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 võimalikku
ohtlikkust käsitlevatele andmetele ja aidata 
vältida ainete kestvamat seiret, kui on 
vajalik. Nimistu kehtivus peaks olema 
piiratud teatava ajavahemikuga. 
Liikmesriikidelt saadud tulemuste ja 
eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumide 
alusel peaks komisjon põhjendama 
asjaomastele sidusrühmadele aine seire 
jätkamist kord aastas senikaua, kui ainet 
nimistus hoitakse. Aine tuleks 
jälgimisnimekirjast eemaldada, kui 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikele 2 
vastav riskihindamine kinnitab, et antud 
aine ei põhjusta liidu tasandil 
veekeskkonnale või selle kaudu 
märkimisväärset ohtu.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2000/60/EÜ artiklites 5 ja 8 juba esitatakse väärtuslikku teavet ELi veekogude 
ökoloogilise ja keemilise seisundi kohta liikmesriikide ja sidusrühmade vahelise koostöö 
tulemusel ning seda tuleks kasutada jälgimisnimekirja raames saadud teabe täiendamiseks. 
Vaja oleks selget, põhjendatud ja läbipaistvat protsessi, et määrata kindlaks, millised ained 
peaksid jälgimisnimekirja jääma. Samuti peaks olema võimalik ained nimekirjast eemaldada, 
kui riskihinnang seda õigustab.

Muudatusettepanek 62
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17



PE496.330v04-00 28/104 AM\919170ET.doc

ET

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, 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 võimalikku
ohtlikkust käsitlevatele andmetele ja aidata 
vältida ainete kestvamat seiret, kui on 
vajalik. Arvestades diklofenaki, 17beeta-
östradiooli ja 17alfa-etinüülöstradiooliga 
seoses tõstatatud küsimusi, palutakse 
komisjonil võtta prioriteediks nende 
kolme aine teadusliku hindamise 
läbiviimine eesmärgiga lisada need 
jälgimisnimekirja, kui nimetatud hinnang 
peaks sellist kaasamist õigustama. Nende 
kolme aine mis tahes hindamine peaks 
hõlmama nende jälgimise ja piiramise 
potentsiaalset majanduslikku ja 
ühiskondlikku mõju.

Or. en

Selgitus

Oht, mida need kolm raviainet endast kujutavad, on ebaselge ja tekitab vaidlusi ning kuigi 
praegu ei ole piisavalt andmeid, et õigustada nende lisamist prioriteetsete ainete nimistusse, 
on need piisavalt murettekitavad, et võtta prioriteediks nende võimalik lisamine 
jälgimisnimekirja. Nende kasutamise piiramise mõju tuleks põhjalikult hinnata. Näiteks 
17beeta-östradiooli kasutamise piiramine võib piirata suukaudsete kontraseptiivide tootmist 
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ja avaldada negatiivset mõju rahvatervisele.

Muudatusettepanek 63
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17 a) Jälgimisnimekiri peaks 
võimaldama ainete pinnavees esinemise 
asjakohast hindamist ja põhjaliku 
riskihindamise läbiviimist laialdaselt 
aktsepteeritud ja heakskiidetud meetodi ja 
kaasaegsetest uuringutest pärinevate 
teaduslike andmete põhjal, võttes arvesse 
tehnilisi ja teaduslikke edusamme ja 
rahvusvaheliselt kehtestatud suuniseid (nt 
OECD, hea laboritava).

Or. en

Selgitus

Uusimatele standarditele ja suunistele vastavate uute teaduslike andmete genereerimine 
võimaldab paremini mõista tõelist ohtu, mis keskkonda ähvardab. Paljud ained saaksid kasu 
põhjalikumast uurimisest enne otsuse tegemist seoses nende võimaliku lisamisega nimistusse. 
Seega peaks hindamisprotsess olema metodoloogiliselt usaldusväärne, st laialdaselt 
aktsepteeritud.

Muudatusettepanek 64
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Komisjon lõpetab direktiivi 
2008/105/EÜ artikliga 8 ette nähtud 
prioriteetsete ainete esimese läbivaatamise 
käesoleva ettepaneku vastuvõtmisega ja 
selle kohta aruande esitamisega Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Läbi on 

(19) Komisjon lõpetab direktiivi 
2008/105/EÜ artikliga 8 ette nähtud 
prioriteetsete ainete esimese läbivaatamise 
käesoleva ettepaneku vastuvõtmisega ja 
selle kohta aruande esitamisega Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. Läbi on 
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vaadatud nimetatud direktiivi III lisas 
loetletud ained, millest osa on 
prioriteetseks tunnistamise jaoks välja 
valitud. Muude ainete prioriteetseks 
tunnistamiseks ei ole praegu veel piisavalt 
tõendeid. Kuna nende ainete kohta 
võidakse tulevikus saada uut teavet, ei jäeta 
neid edaspidisest läbivaatamisest kõrvale, 
nagu seda tehakse muude ainetega, mida 
käesoleva ülevaatamise käigus küll hinnati, 
kuid ei tunnistatud prioriteetseks. Seetõttu 
on direktiivi 2008/105/EÜ III lisa aegunud 
ja jäetakse välja. Selle direktiivi artiklit 8 ja 
sealhulgas ka Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teabe esitamise kuupäeva 
muudetakse vastavalt.

vaadatud nimetatud direktiivi III lisas 
loetletud ained, millest osa on 
prioriteetseks tunnistamise jaoks välja 
valitud. Kuna nende ainete kohta võidakse 
tulevikus saada uut teavet, ei jäeta neid 
edaspidisest läbivaatamisest kõrvale, nagu 
seda tehakse muude ainetega, mida 
käesoleva ülevaatamise käigus küll hinnati, 
kuid ei tunnistatud prioriteetseks. Seetõttu 
on direktiivi 2008/105/EÜ III lisa aegunud 
ja jäetakse välja. Selle direktiivi artiklit 8 ja 
sealhulgas ka Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule teabe esitamise kuupäeva 
muudetakse vastavalt.

Or. en

Muudatusettepanek 65
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Prioriteetsete ainete, eelkõige hiljuti 
kindlakstehtud saasteainete edaspidiseks 
tuvastamiseks vajaliku andmebaasi 
parandamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida volitused võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu jälgimisnimekirja koostamist 
käsitlevaid õigusakte. On väga oluline, et 
komisjon peab ettevalmistustöö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sh ekspertide 
tasandil.

(21) Prioriteetsete ainete, eelkõige hiljuti 
kindlakstehtud saasteainete edaspidiseks 
tuvastamiseks vajaliku andmebaasi 
parandamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida volitused võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu jälgimisnimekirja koostamist 
käsitlevaid õigusakte. On väga oluline, et 
komisjon peab ettevalmistustöö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sh 
liikmesriikide ekspertide, asjaomaste 
tööstusharude ja keskkonnakaitse eest 
seisvate valitsusväliste organisatsioonide 
tasandil.

Or. it
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Muudatusettepanek 66
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Prioriteetsete ainete, eelkõige hiljuti 
kindlakstehtud saasteainete edaspidiseks 
tuvastamiseks vajaliku andmebaasi 
parandamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida volitused võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu jälgimisnimekirja koostamist 
käsitlevaid õigusakte. On väga oluline, et 
komisjon peab ettevalmistustöö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sh ekspertide 
tasandil.

(21) Prioriteetsete ainete, eelkõige hiljuti 
kindlakstehtud saasteainete edaspidiseks 
tuvastamiseks vajaliku andmebaasi 
parandamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida volitused võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu jälgimisnimekirja 
koostamist käsitlevaid õigusakte. On väga 
oluline, et komisjon peab ettevalmistustöö 
käigus kõikide asjaomaste 
sidusrühmadega asjakohaseid 
konsultatsioone, sh ekspertide tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 67
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Prioriteetsete ainete, eelkõige hiljuti 
kindlakstehtud saasteainete edaspidiseks 
tuvastamiseks vajaliku andmebaasi 
parandamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida volitused võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
290 vastu jälgimisnimekirja koostamist 
käsitlevaid õigusakte. On väga oluline, et 
komisjon peab ettevalmistustöö käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sh ekspertide 
tasandil.

(21) Prioriteetsete ainete, eelkõige hiljuti 
kindlakstehtud saasteainete edaspidiseks 
tuvastamiseks vajaliku andmebaasi 
parandamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida volitused võtta kooskõlas 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikliga 290 vastu jälgimisnimekirja 
koostamist käsitlevaid õigusakte. On väga 
oluline, et komisjon peab ettevalmistustöö 
käigus kõikide asjaomaste 
sidusrühmadega asjakohaseid 
konsultatsioone, sh ekspertide tasandil.

Or. en
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Selgitus

Kõikidel sidusrühmadel peaks olema võimalus esitada kommentaare ja anda oma panus, kui 
komisjon koostab jälgimisnimekirja.

Muudatusettepanek 68
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Käesoleva direktiivi, 
jälgimisnimekirja kantud ainete seireks 
kasutatavate seiremeetodite ning 
komisjonile seireandmete ja teabe 
edastamiseks kasutatavate 
aruandlusvormide rakendamise ühetaoliste 
tingimuste tagamiseks tuleks komisjonile 
anda rakendamisvolitused. Neid volitusi 
tuleks teostada kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. 
aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

(23) Käesoleva direktiivi, 
jälgimisnimekirja kantud ainete seireks 
kasutatavate seiremeetodite ja direktiiviga 
2009/90/EÜ kooskõlas olevate kinnitatud 
analüüsimeetodite ning komisjonile 
seireandmete ja teabe edastamiseks 
kasutatavate aruandlusvormide 
rakendamise ühetaoliste tingimuste 
tagamiseks tuleks komisjonile anda 
rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks 
teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. veebruari 2011. aasta 
määrusega (EL) nr 182/2011, millega 
kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, 
mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava 
kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse 
komisjoni rakendamisvolituste teostamise 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek selgitab vajadust ühtsete kinnitatud analüüsimeetodite väljatöötamise 
järele.

Muudatusettepanek 69
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt pinnavee hea keemilise seisundi 
saavutamist prioriteetsete ainete ja 
teatavate muude saasteainete suhtes 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamise abil ei suuda liikmesriigid 
täielikult saavutada ning kuna pinnavee 
kaitse ühtlast taset kogu ELi piires saab 
tõhusamalt saavutada ELi tasandil, võib EL 
võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu 
lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse 
põhimõttega. Samas artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
minda käesoleva direktiiviga selle 
eesmärgi saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

(24) Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, 
nimelt pinnavee hea keemilise seisundi 
saavutamist prioriteetsete ainete ja 
teatavate muude saasteainete suhtes 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamise abil ei suuda liikmesriigid 
täielikult saavutada ning kuna pinnavee 
kaitse ühtlast taset kogu ELi piires saab 
tõhusamalt saavutada ELi tasandil, peaks
EL võtma vajaduse korral meetmeid 
kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Samas artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
minda käesoleva direktiiviga selle 
eesmärgi saavutamiseks vajalikust 
kaugemale.

Or. en

Selgitus

Prioriteetsed ained on ained, mille puhul on tõestatud nende märkimisväärne risk ELi 
tasandil. Teisiti öeldes ületavad nende ainete kontsentratsioonid keskkonnakvaliteedi 
standardeid. Seetõttu on vaja saastamise kontrollimeetmeid. Seega peaks EL olema 
kohustatud võtma nimetatud meetmeid, kui need on vajalikud ELi tasandil, mitte omama 
pelgalt õigust seda teha.

Muudatusettepanek 70
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1
Direktiiv 2000/60/EÜ
Artikkel 16 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa asendatakse 
käesoleva direktiivi I lisas esitatud tekstiga.

Direktiivi 2000/60/EÜ muudetakse 
järgmiselt:
– X lisa asendatakse käesoleva direktiivi 
I lisas esitatud tekstiga.
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– Artiklile 16 lisatakse järgmine lõige:
„3 a. „Prioriteetset ainet”, mis on samuti 
lisatud määruse (EÜ) nr 1907/2006 
XIV lisasse, ei võeta arvesse „prioriteetse 
ohtliku aine” tuvastamiseks enne XIV lisa 
asjakohases kirjes määratletud 
sulgemiskuupäeva või enne komisjoni 
konkreetse loataotluse kohta tehtud otsuse 
avaldamise kuupäeva, kui nimetatud 
avaldamise kuupäev ei saabu enne 
sulgemiskuupäeva.”

Or. en

Selgitus

Vaja on tagada parem koordineerimine vee raamdirektiivi ja REACHi rakendamise vahel 
samade ainetega seoses. Täpsemalt öeldes, kui „prioriteetne aine” on lisatud REACHi 
XIV lisasse, ei tohiks kaaluda selle nimetamist „prioriteetseks ohtlikuks aineks” vee 
raamdirektiivi kohaselt, kui loa taotlemise menetlus on veel lõpetamata.

Muudatusettepanek 71
Cristian Silviu Buşoi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1
Direktiiv 2000/60/EÜ
VIII lisa – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa asendatakse 
käesoleva direktiivi I lisas esitatud tekstiga.

Direktiivi 2000/60/EÜ muudetakse 
järgmiselt:
– X lisa asendatakse käesoleva direktiivi 
I lisas esitatud tekstiga.

– VIII lisale lisatakse järgmine punkt:
„12 a. Püsivad kelaadimoodustajad ja 
nende koostisosad.”

Or. en

Selgitus

Kelaadimoodustajaid kasutatakse laialdaselt erinevates tööstusprotsessides ja -toodetes, nt 
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pestitsiidides, kus kelaadimoodustajat kasutatakse peamise sünergistina, mis moodustab 
metalliioonide komplekse ja seega parandab aktiivaine tõhusust. Teatud kelaadimoodustajad, 
nt etüleendiamiintetraäädikhape on püsivad ja suurendavad raskemetallide liikuvust 
pinnases. Raskemetallide suurenenud imbumispotentsiaal võib põhjustada põhjavee 
saastumist, mis mõjutab veekeskkonna kaudu suuri elanikkonna rühmi.

Muudatusettepanek 72
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Looduslik foon” – puhta vee looduslik 
koostis, mida iseloomustavad 
keskkonnategurid (pinnas, struktuur, 
geokeemilised tegurid ja muud 
looduslikud tegurid, nt vulkaaniline 
aktiivsus, looduslikud tulekahjud jne).

Or. en

Muudatusettepanek 73
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 1 ja 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 4 
kohaldavad liikmesriigid pinnaveekogude 
suhtes keskkonnakvaliteedi standardeid, 
mis on sätestatud käesoleva direktiivi I lisa 
A osas.

Vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 1 ja 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 4 
kohaldavad liikmesriigid pinnaveekogude 
suhtes keskkonnakvaliteedi standardeid, 
mis on sätestatud käesoleva direktiivi I lisa 
A osas. Ainete 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 ja 
34–48 puhul kohaldatakse 
keskkonnakvaliteedi standardeid 
„jälgimisel kasutatavate näitajatena”. 
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Alates 2021. aastast muudavad 
liikmesriigid need „jälgimisel kasutatavad 
näitajad” keskkonnakvaliteedi 
standarditeks direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 4 kohaselt.

Or. en

Selgitus

Üleminekuperioodi on vaja uute keskkonnakvaliteedi standardite siduvaks rakendamiseks ja 
olemasolevate prioriteetsete ainete läbivaadatud keskkonnakvaliteedi standardite 
rakendamiseks. Vastasel juhul ei ole võimalik vältida ebakõlasid vee raamdirektiivi artikli 4 
(„Keskkonnaeesmärgid”) nõuetega. Näiteks paljudel juhtudel rikuks ilma 
üleminekuperioodita uute keskkonnakvaliteedi standardite kindlaksmääramine vee 
raamdirektiivi artikli 4 lõike 5 kahjustamiskeeldu – seega oleks keeldude ja piirangute 
kasutamisel tagajärg.

Muudatusettepanek 74
Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alates 1. jaanuarist 2015 kohaldavad 
liikmesriigid pinnaveekogude suhtes 
prioriteetsete ohtlike ainete puhul 
keskkonnakvaliteedi standardite väärtusi, 
mis on sätestatud käesoleva direktiivi 
I lisa A osas, mida vähendavad veelgi 
alljärgnevad tegurid, või vähemalt 
tuvastamise tasandil, arvestades hõlpsasti 
kättesaadavat mõõtmistehnoloogiat:
a) alates 22. detsembrist 2015 
vähenduskoefitsiendiga 10;
b) alates 22. detsembrist 2021 
vähenduskoefitsiendiga 20;
c) alates 22. detsembrist 2027 
vähenduskoefitsiendiga 100;

Or. en
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse, et keskkonnakvaliteedi standardid prioriteetsete 
ohtlike ainete jaoks on kooskõlas i) vee raamdirektiivi üldise eesmärgiga lõpetada või järk-
järgult kõrvaldada selliste ainete heide ja saavutada merekeskkonnas peaaegu nullilähedased 
kontsentratsioonid looduses esinevate ainete puhul ning ii) ebakindlusega piirmäärade 
kehtestamisel ohtlike omadustega ainete (nt püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised ained või 
potentsiaalselt sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad ained) jaoks.

Muudatusettepanek 75
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loodusliku fooni väärtuseid võetakse 
arvesse keskkonnakvaliteedi standardite 
kindlaksmääramisel, kasutades „lisariski 
lähenemisviisi”.

Or. en

Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standardite ületamise hindamisel tuleb arvesse võtta loodusliku 
vabanemise kaudu tekkivate ainete esinemist (loodusliku fooni väärtused). Näiteks 
looduslikult geogeensetest allikatest tekkivate metallide, metsatulekahjudest tekkivate 
polüaromaatsete süsivesinike jne loodusliku fooni väärtusi tuleks arvesse võtta 
keskkonnakvaliteedi standardite läbivaatamisel „lisariski lähenemisviisi” tähenduses. 
Vastasel korral põhjustaksid eespool nimetatud juhtumitest pärinevad leiud veemajanduse 
meetmete võtmist täitevasutuste poolt.

Muudatusettepanek 76
Holger Krahmer

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

1 a. Direktiivi ühtse rakendamise 
tagamiseks liikmesriikides võtab komisjon 
vastu delegeeritud õigusakti koos siduvate 
eeskirjadega kasutatavate analüütiliste 
meetodite kohta.

Or. en

Selgitus

Paljude uute kavandatavate või läbivaadatud keskkonnakvaliteedi standardite puhul 
puuduvad kinnitatud analüütilised katsemeetodid ja proovide võtmise eeskirjad. Eelkõige 
kavandatava jälgimisnimekirjaga seoses võib saada eeldatavat kasu leidudest tõenäoliselt 
esinevate ainete kohta üksnes siis, kui kõikides liikmesriikides viiakse läbi ühtlustatud, st 
võrreldavad uuringud. Vt ka direktiivi 2009/90/EÜ, millega sätestatakse vee seisundi 
keemilise analüüsi ja seire tehnilised näitajad.

Muudatusettepanek 77
Eija-Riitta Korhola

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Liikmesriigid kohaldavad 
keskkonnakvaliteedi standardeid ainetele 
2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 ja 34–48, alustades 
vesikondade majandamiskavade 
uuendamisest 2021. aastal, eesmärgiga 
saavutada nende hea keemiline seisund 
nende ainete suhtes hiljemalt 
2027. aastaks.

Or. en

Selgitus

Kuna tagada tuleb vee raamdirektiivi ja käesoleva direktiivi ühtsus, tuleks täpsustada, et 
liikmesriigid peavad kohaldama keskkonnakvaliteedi standardeid uute ainete puhul ja 
uuendama keskkonnakvaliteedi standardeid olemasolevate ainete puhul, alustades meetmete 
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kavade ja vesikondade majandamiskavade järgmist uuendamist 2021. aastal, eesmärgiga 
saavutada hea keemiline seisund nende ainete suhtes 2027. aastaks.

Muudatusettepanek 78
Christofer Fjellner

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 põhimõtteliselt iga kolme aasta järel, 
kui tehniliste teadmiste ja 
eksperdiarvamuse põhjal ei ole õigustatud 
muu ajavahemik.

Or. sv

Selgitus

Muudatusettepanek ühtlustab lõiked 4 ja 6, komisjoni ettepanekus on kirjas erinevad 
ajavahemikud.

Muudatusettepanek 79
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 3 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vee seisundi seire alusel, mis on läbi 
viidud vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklile 8, korraldavad liikmesriigid 
kontsentratsiooni pikaajalise dünaamika 
analüüse I lisa A osas loetletud selliste 
prioriteetsete ainete kohta, millel on 
kalduvus akumuleeruda settes ja/või 

Vee seisundi seire alusel, mis on läbi 
viidud vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklile 8, korraldavad liikmesriigid 
kontsentratsiooni pikaajalise dünaamika 
analüüse I lisa A osas loetletud selliste 
prioriteetsete ainete kohta, millel on 
kalduvus akumuleeruda settes ja/või 
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elustikus, pöörates erilist tähelepanu 
ainetele 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 ja 44. Nad 
võtavad direktiivi 2000/60/EÜ artiklit 4 
kohaldades meetmed, millega tagavad, et 
nimetatud ainete kontsentratsioon settes 
ja/või asjaomases elustikus oluliselt ei 
kasva.

elustikus, pöörates erilist tähelepanu 
ainetele 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 ja 44. Nad 
võtavad direktiivi 2000/60/EÜ artiklit 4 
kohaldades meetmed, millega tagavad, et 
nimetatud ainete kontsentratsioon settes 
ja/või asjaomases elustikus väheneb järk-
järgult.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas vee raamdirektiivi artikli 4 lõike 1 punkti a alapunktiga iv peaksid liikmesriigid 
võtma meetmeid prioriteetsetest ainetest tingitud saastamise järgjärguliseks vähendamiseks, 
mis erineb oluliselt sellest, kui lihtsalt tagatakse, et prioriteetsete ainete kontsentratsioon 
settes või elustikus oluliselt ei kasva.

Muudatusettepanek 80
Sabine Wils, João Ferreira

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 3 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon tutvub tehnilise ja teadusliku 
progressiga, sealhulgas riskihindamiste 
järeldustega, nagu on osutatud direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõike 2 punktides a 
ja b, ning vastavalt määruse (EÜ) 
nr 1907/2006 artiklile 119 üldsusele 
kättesaadavaks tehtud teabega ainete 
registreerimise kohta, ning teeb vajaduse 
korral ettepaneku käesoleva direktiivi I lisa 
A osas sätestatud keskkonnakvaliteedi 
standardite läbivaatamiseks 
asutamislepingu artiklis 294 sätestatud 
korras vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 16 lõikes 4 sätestatud ajakavale. 

7. Komisjon tutvub tehnilise ja teadusliku 
progressiga, sealhulgas riskihindamiste 
järeldustega, nagu on osutatud direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõike 2 punktides a 
ja b, ning teabega vastavalt määrusele
(EÜ) nr 1907/2006 registreeritud ainete 
registreerimise kohta, sh teabega nende 
ainete võimaliku hajusheite kohta seoses 
nende kasutamisega toodetes, ning teeb 
vajaduse korral ettepaneku käesoleva 
direktiivi I lisa A osas sätestatud 
keskkonnakvaliteedi standardite 
läbivaatamiseks asutamislepingu 
artiklis 294 sätestatud korras vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 4 
sätestatud ajakavale.

Or. en
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Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse KOGU REACHi raames ametiasutustele esitatud 
teabe kasutamine, mitte üksnes avalikust andmebaasist pärit teabe kasutamine, mis on rohkem 
piiratud. REACHi üks peamisi eesmärke on alati olnud teabebaasi täiustades toetada ELi 
õigusaktide paremat rakendamist.

Muudatusettepanek 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 3 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Käesoleva direktiivi rakendamise 
lihtsustamiseks koostatakse direktiivi 
2000/60/EÜ olemasoleva 
rakendusprotsessi raames tehnilised 
suunised elustiku proovide võtmise ja 
ainete jälgimise kohta.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek käsitleb standardiseeritud meetodite puudumist proovide 
võtmise ja uute ainete analüüsimise jaoks. Elustiku proovide võtmise ja iga aine jälgimise 
standardite väljatöötamine on pikaajaline ja kulukas protsess. Tõhususe, kulude vähendamise 
ja võrreldavate andmete tekitamise huvides peaks komisjon toetama liikmesriike, andes välja 
tehnilised suunised direktiivi 2000/60/EÜ rakendusprotsessi raames.

Muudatusettepanek 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 2
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 3 – lõige 8 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Komisjon töötab välja suunised, 
sealhulgas tehnilised näitajad 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kohaldamise ja jälgimise kohta ainetele 2, 
5, 15, 20, 23, 28, 34–45 vastavas 
maatriksis, eesmärgiga lihtsustada 
nimetatud ainete jälgimisprotsessi.

Or. en

Selgitus

Praegu puuduvad standardiseeritud analüütilised meetodid osade olemasolevate ja ka uute 
prioriteetsete ainete jaoks. Riigisiseste standardite väljatöötamine on pikaajaline ja kulukas 
protsess. Seega peaks suunised välja töötama komisjon, et tagada liikmesriikide hulgas 
jälgimisandmete võrreldavus.

Muudatusettepanek 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisatakse järgmine artikkel 5 a:
„Artikkel 5 a

Selliste prioriteetsete ainete kontrollimine, 
mis on tööstuskemikaalid

1. Kõikide prioriteetsete ainete ja 
prioriteetsete ohtlike ainete puhul, mis 
kuuluvad määruse (EÜ) nr 1907/2006 
(REACH) reguleerimisalasse ning mis 
komisjoni arvates vastavad nimetatud 
määruse artikli 57 kriteeriumidele, palub 
komisjon Euroopa Kemikaaliametil 
koostada nimetatud määruse artikli 59 
lõike 2 või artikli 69 lõike 1 kohased 
toimikud [ELT sisestab kuupäeva: üks 
aasta pärast direktiivi jõustumist], kui 
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seda ei ole veel tehtud.
2. Kõikide nende ainete puhul, mis 
komisjoni arvates ei vasta nimetatud 
määruse artikli 57 kriteeriumidele, palub 
komisjon Euroopa Kemikaaliametil 
koostada nimetatud määruse artikli 69 
lõike 1 kohased toimikud [ELT sisestab 
kuupäeva: üks aasta pärast direktiivi 
jõustumist], kui seda ei ole veel tehtud.
3. Kui jälgimisandmetest selgub, et 
olemasolevate prioriteetsete või 
prioriteetsete ohtlike ainete jaoks on 
direktiiviga 2000/60/EÜ kooskõla 
tagamiseks vaja täiendavaid ELi tasandi 
meetmeid, võtab komisjon meetmed 
vastavalt käesoleva artikli lõigetele 1 ja 2 
või vaatab läbi määruse (EÜ) 
nr 1907/2006 artikli 61 lõike 2 kohaselt 
antud load või vaatab läbi määruse (EÜ) 
nr 1907/2006 artikli 68 lõike 1 kohased 
piirangud vastavalt kohaldatavusele.”

Or. en

Selgitus

Kiiremas korras on vaja saavutada sidusus vee raamdirektiivi eesmärkide ja piisavate 
saastuse kontrollimeetmete vahel valdkondlike vahendite raames. Tööstuskemikaalide puhul 
peaks aine nimistusse kandmine prioriteetse ainena või nimistusse kandmisele järgnevad 
tõendid keskkonnakvaliteedi standardite ületamise kohta käivitama asjakohased järelmeetmed 
REACHi kontekstis. Peamine on tagada, et vee raamdirektiivi eesmärkide saavutamiseks 
vajalikud meetmed võetakse tõhusalt, järgides samal ajal REACHi sätteid.

Muudatusettepanek 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Lisatakse järgmine artikkel 5 b:
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„Artikkel 5 b
Selliste prioriteetsete ainete kontrollimine, 

mis on taimekaitsevahendid
1. Liikmesriigid vaatavad [ELT sisestab 
kuupäeva: üks aasta pärast direktiivi 
jõustumist] läbi kõik määrusel (EÜ) 
nr 1107/2009 põhinevad tooteload 
taimekaitsevahendite puhul, mis 
sisaldavad nimetatud määruse artikli 44 
kohaseid prioriteetseid aineid, et tagada, 
et need on kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ eesmärkidega. 
2. Liikmesriigid vaatavad ühe aasta 
jooksul pärast jälgimisandmete 
avaldamist läbi asjaomased load, mis on 
antud taimekaitsevahenditele, mis 
sisaldavad määrusel (EÜ) nr 1107/2009 
põhinevaid olemasolevaid prioriteetseid 
aineid vastavalt nimetatud määruse 
artiklile 48, kui jälgimisandmetest selgub, 
et direktiivi 2000/60/EÜ eesmärkidega 
kooskõla tagamiseks on vaja täiendavaid 
ELi tasandi meetmeid.
3. Prioriteetsed ohtlikud ained loetakse 
nimetatud määruse II lisa punktide 3.6.2, 
3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.2 või 3.8.2 kohaseid 
kriteeriumeid mittetäitvateks.
4. Keskkonnastandardite ületamist 
loetakse vastuvõetamatuks mõjuks 
keskkonnale vastavalt nimetatud määruse 
artikli 4 lõike 3 punkti e alapunkti i 
kohaselt.”

Or. en

Selgitus

Kiiremas korras on vaja saavutada sidusus vee raamdirektiivi eesmärkide ja 
keskkonnakvaliteedi standardite ja piisavate saastamise kontrollimeetmete vahel valdkondlike 
õigusvahendite raames. Pestitsiidide puhul peaks aine nimistusse kandmine prioriteetse 
ainena käivitama asjakohased järelmeetmed pestitsiide käsitleva määruse kontekstis. Peamine 
on tagada, et vee raamdirektiivile vastamiseks nõutavad vajalikud meetmed võetakse tõhusalt, 
järgides samal ajal pestitsiide käsitlevate õigusaktide sätteid.
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Muudatusettepanek 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 c. Lisatakse järgmine artikkel 5 c:
„Artikkel 5 c

Selliste prioriteetsete ainete kontrollimine, 
mis on biotsiidid

1. Liikmesriigid, või liidupoolse loa korral 
komisjon, vaatavad [ELT sisestab 
kuupäeva: üks aasta pärast direktiivi 
jõustumist] läbi kõik Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määruse 
(EL) nr 528/2012, milles käsitletakse 
biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist 
ja kasutamist1, alusel antud load vastavalt 
nimetatud määruse artiklile 48 
prioriteetseid aineid sisaldavate biotsiidide 
puhul, et tagada nende kooskõla direktiivi 
2000/60/EÜ eesmärkidega.
2. Liikmesriigid, või liidupoolse loa korral 
komisjon, vaatavad ühe aasta jooksul 
pärast jälgimisandmete avaldamist läbi 
asjaomased load, mis on antud määrusel 
(EL) nr 528/2012 põhinevatele 
prioriteetsetele ainetele nimetatud 
määruse artikli 48 kohaselt, kui 
jälgimisandmetest selgub, et direktiivi 
2000/60/EÜ eesmärkidega kooskõla 
tagamiseks on vaja täiendavaid ELi 
tasandi meetmeid.
3. Prioriteetsed ohtlikud ained loetakse 
ühte nimetatud määruse artikli 5 lõike 1 
kohast kriteeriumit täitvateks.
4. Keskkonnastandardite ületamist 
loetakse vastuvõetamatuks mõjuks 
keskkonnale nimetatud määruse artikli 19 
lõike 1 punkti b alapunkti iv kohaselt.”
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____________________
1 ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

Or. en

Selgitus

Kiiremas korras on vaja saavutada sidusus vee raamdirektiivi eesmärkide ja 
keskkonnakvaliteedi standardite ja piisavate saastamise kontrollimeetmete vahel valdkondlike 
õigusvahendite raames. Biotsiidide puhul peaks aine nimistusse kandmine prioriteetse ainena 
käivitama asjakohased järelmeetmed biotsiide käsitleva määruse kontekstis. Peamine on 
tagada, et vee raamdirektiivile vastamiseks nõutavad vajalikud meetmed võetakse tõhusalt, 
järgides samal ajal biotsiide käsitlevate õigusaktide sätteid.

Muudatusettepanek 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 d. Lisatakse järgmine artikkel 5 d:
„Artikkel 5 a

Selliste prioriteetsete ainete kontrollimine, 
mis on tööstusheited

Prioriteetsete ainete puhul, mis kuuluvad 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. novembri 2010. aasta direktiivi 
2010/75/EL tööstusheidete kohta 
(saastuse kompleksne vältimine ja 
kontroll)1 reguleerimisalasse, mille puhul 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 10 nähakse 
ette vastavate heite piirväärtuste ja heidete 
kontrolli parimate olemasolevate 
meetodite kohaselt kohaldamine, võtab 
komisjon nimetatud väärtuste ja 
tehnoloogiate asjakohasuse korralises 
läbivaatamises arvesse direktiivi 
2000/60/EÜ raames saadud 
jälgimisandmeid. Paranduste tegemiste 
korral võetakse asjakohaseid 
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õigusmeetmeid nimetatud direktiivi 
artikli 73 lõike 1 kohaselt.”
___________________
1 ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.

Or. en

Selgitus

Kiiremas korras on vaja saavutada sidusus vee raamdirektiivi eesmärkide ja piisavate 
saastuse kontrollimeetmete vahel valdkondlike vahendite raames. Tööstusheidete puhul peaks 
aine nimistusse kandmine prioriteetse ainena ning saadud jälgimisandmed käivitama 
asjakohased järelmeetmed tööstusheidete direktiivi kontekstis. Peamine on tagada, et vee 
raamdirektiivi eesmärkide saavutamiseks vajalikud meetmed võetakse tõhusalt, järgides 
samal ajal tööstusheidete direktiivi sätteid.

Muudatusettepanek 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 e. Lisatakse järgmine artikkel 5 e:
„Artikkel 5 e

Selliste prioriteetsete ainete kontrollimine, 
mis on ravimid

1. Prioriteetsete ainete puhul, mis 
kuuluvad Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 6. novembri 2001. aasta 
direktiivi 2001/83/EÜ inimtervishoius 
kasutatavaid ravimeid käsitlevate 
ühenduse eeskirjade kohta1

reguleerimisalasse, hindab komisjon ühe 
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, kas tooteomaduste kokkuvõte 
ja patsiendi infoleht tõstavad piisavalt 
teadlikkust, et aidata tõhusalt kaasa 
käesoleva direktiivi eesmärkide 
saavutamisele. Prioriteetsete ainete puhul, 
mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja 
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nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse 
(EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse 
ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa ravimiamet2 reguleerimisalasse, 
hindab komisjon Euroopa Ravimiameti 
arvamuse põhjal ühe aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist, kas 
tooteomaduste kokkuvõte ja patsiendi 
infoleht tõstavad teadlikkust piisavalt, et 
aidata tõhusalt kaasa käesoleva direktiivi 
eesmärkide saavutamisele. Läbipaistvuse 
tagamiseks tehakse prioriteetsete ainete 
keskkonnariskide hindamised üldsusele 
kättesaadavaks ravimeid käsitlevate 
õigusaktide kontekstis.
2. Liikmesriigid, või liidupoolse loa korral 
komisjon, vaatavad ühe aasta jooksul 
pärast jälgimisandmete avaldamist läbi 
asjaomased load, mis on antud 
raviainetele või olemasolevaid 
prioriteetseid aineid sisaldavatele 
toodetele, kui jälgimisandmetest selgub, et 
direktiivi 2000/60/EÜ eesmärkidega 
kooskõla tagamiseks on vaja täiendavaid 
ELi tasandi meetmeid.
3. Prioriteetsete ainete puhul, mis 
kuuluvad direktiivi 2001/83/EÜ või 
määruse (EÜ) nr 726/2004 
reguleerimisalasse, julgustab komisjon 
liikmesriike kaaluma nimetatud aineid 
sisaldavate ravimite muutmist 
retseptiravimiteks.
4. Liikmesriigid esitavad komisjonile ühe 
aasta jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist aruande selle kohta, et 
asjakohased kogumissüsteemid on 
paigaldatud direktiivi 2001/83/EÜ 
artikli 127 b kohaselt kasutamata või 
aegunud ravimite jaoks.”
______________
1 EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67.
2 ELT L 136, 30.4.2004, lk 1.
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Or. en

Selgitus

Kiiremas korras on vaja saavutada sidusus vee raamdirektiivi eesmärkide ja 
keskkonnakvaliteedi standardite ja piisavate saastamise kontrollimeetmete vahel valdkondlike 
õigusvahendite raames. Ravimite puhul peaks aine nimistusse kandmine prioriteetse ainena 
käivitama asjakohased järelmeetmed ravimeid käsitleva määruse kontekstis. Peamine on 
tagada, et vee raamdirektiivile vastamiseks nõutavad vajalikud meetmed võetakse tõhusalt, 
järgides samal ajal ravimeid käsitlevate õigusaktide sätteid.

Muudatusettepanek 88
Andrea Zanoni

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisatakse artikkel 5 a:
„Artikkel 5 a

Järelevalvemeetmed
1. Komisjon tagab kehtivate liidu 
õigusaktide kohaldamisel käesoleva 
direktiivi mõistes prioriteetsete ainetena 
või prioriteetsete ohtlike ainetena 
määratletud ainete puhul 
kontrollimeetmed, nagu on ette nähtud 
järgmistes lõigetes.
2. Komisjon palub kõikide prioriteetsete 
ohtlike ainete kohta, mis kuuluvad 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 
kohaldamisalasse, kolme kuu jooksul 
alates käesoleva direktiivi jõustumisest 
Euroopa Kemikaaliametil koostada XV 
lisa toimiku, et kanda kõnealused ained 
kandidaatainete loetellu.
3. Selleks et vähendada heidet 
seadmestikest, mille suhtes kehtivad
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
24. novembri 2010. aasta direktiivist 
2010/75/EL tööstusheidete kohta 
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(saastuse kompleksne vältimine ja 
kontroll)1 tulenevad kohustused, juhtudel, 
kus parimate olemasolevate tehniliste 
lahenduste kasutuselevõtmisega 
saavutatud heitetase ei ole 
keskkonnakvaliteedi standardite 
saavutamiseks piisav, tagab komisjon, et 
võetakse asjakohased meetmed, mis 
integreeritakse selgelt PVT-
viitedokumentidesse.
4. Komisjon tagab, et käesoleva direktiivi 
mõistes prioriteetsete ohtlike ainetena 
määratletud ainete suhtes, mis kuuluvad 
määruse (EL) nr 528/2012 
kohaldamisalasse, võetakse kehtivates 
liidu õigusaktides ette nähtud asjakohased 
kontrollimeetmed. Need on eelkõige 
järgmised:
a) komisjon tagab 31. detsembriks 2019, 
et kõik Euroopa Liidus toimeainete kohta 
väljastatud load vaadatakse määruse (EL) 
nr 528/2012 artikli 15 alusel läbi;
b) komisjon tagab 31. detsembriks 2019, 
et nende ainete suhtes kehtivad artiklis 5 
osutatud välistamiskriteeriumid ja neid 
saab heaks kiita üksnes juhul, kui 
täidetakse kõnealuse artikli lõike 2 
punktis a sätestatud tingimusi;
c) liikmesriigid võtavad 2019. aastaks 
vastu kõnealuse määruse artikli 2 lõikes 7 
sätestatud kaitsemeetmed.
5. Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et 
käesoleva direktiivi mõistes prioriteetsete 
ainetena või prioriteetsete ohtlike 
ainetena määratletud ja määruse (EÜ) nr 
1107/2009 kohaldamisalasse kuuluvate 
ainete puhul võetakse kõnealuses 
määruses ette nähtud kontrollimeetmed. 
Need on eelkõige järgmised:
a) iga prioriteetse aine turuleviimiseks on 
vaja läbi viia uus hindamine ja pikendada 
kõnealuse aine heakskiitu 12 kuu jooksul, 
et tagada heite vähendamine 
progressiivselt;



AM\919170ET.doc 51/104 PE496.330v04-00

ET

b) prioriteetsete ohtlike ainete puhul peab 
uus hindamine tagama, et aine 
asendatakse teiste kahjulike organismide 
vastu võitlemise süsteemidega. Kui 
sellised süsteemid ei ole veel piisavalt 
tõhusad, võib kaaluda ajutist luba ainult 
suletud süsteemide jaoks, mis ei tekita 
tuvastatavat heidet õhku, vette või 
pinnasesse;
c) alates 1. jaanuarist 2020 võetakse kõik 
prioriteetsete ohtlike ainetena määratletud 
pestitsiididele antud heakskiidud tagasi ja 
sellest kuupäevast alates ei anta ühtegi 
uut heakskiitu selliste ainete kohta.”
____________________
1 ELT L 334, 17.12.2010, lk 17.

Or. it

Selgitus

Direktiiv 2000/60/EÜ kohustab komisjoni kavandama meetmeid, et vähendada prioriteetsete 
ainete heidet ja lõpetada prioriteetsete ohtlike ainete heide. Selleks on asjakohane ja 
majanduslikult efektiivne kasutada ELis juba kehtivaid regulatiivseid vahendeid: REACH, 
tööstusheidete direktiiv, õigusnormid biotsiidide ja pestitsiidide kohta. Sellised vahendid 
tagavad tööstusharudele võrdsed tingimused, vähendades kulusid liikmesriikide jaoks ja 
maksumust kasutajate jaoks.

Muudatusettepanek 89
Csaba Sándor Tabajdi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisatakse järgmine artikkel 5 a:
„Artikkel 5 a

Kontrollimeetmed
1. Ainete puhul, mis on määratletud 
prioriteetsete ainete või prioriteetsete 
ohtlike ainetena direktiivi 2000/60/EÜ 
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alusel, tagab komisjon kohaldatavate 
Euroopa Liidu õigusaktide raames 
kehtestatud kontrollimeetmete võtmise, 
muu hulgas järgmised:
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 
lõplikuks 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 
kontrollimeetmete võtmise, muu hulgas 
järgmised:
a) prioriteetsete ainete puhul tagab lubade 
ümberhindamine või uuendamine vette 
sattuvate heidete järkjärgulise 
vähendamise.
b) Prioriteetsete ohtlike ainete puhul 
tagab ümberhindamine nimetatud ainete 
asendamise. Alternatiivide puudumise 
korral võib anda heakskiidu, mis kehtib 
piiratud aja jooksul ja suletud süsteemide 
puhul.
c) Alates 1. jaanuarist 2020 tühistatakse 
kõik prioriteetsete ohtlike ainetena 
määratletud pestitsiidide heakskiitmised ja 
uusi samal kuupäeval jõustuvaid 
heakskiite ei tohi anda. 
3. Ainete puhul, mis on määratletud 
prioriteetsete ainete või prioriteetsete 
ohtlike ainetena käesoleva direktiivi 
kohaselt ning mis kuuluvad Euroopa 
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Parlamendi ja nõukogu 22. mai 
2012. aasta määruse (EL) nr 528/2012, 
milles käsitletakse biotsiidide turul 
kättesaadavaks tegemist1 (mida 
kohaldatakse alates 1. septembrist 2013), 
tagavad liikmesriigid ja komisjon, et 
heakskiitu ei anta, v.a juhul, kui täidetud 
on nimetatud määruse artikli 5 lõikes 2 
osutatud tingimused.”

_____________________
1 ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

Or. en

Selgitus

Vastavalt vee raamdirektiivile võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu vastu erimeetmed vee 
saastumise vastu üksikute saasteainete või nende rühmade poolt, ning komisjon esitab 
ettepanekud prioriteetsete ainete heite, vettejuhtimise ja kao järkjärgulise vähendamise ja 
eelkõige prioriteetsete ohtlike ainete heite, vettejuhtimise ja kao lõpetamise või järkjärgulise 
kõrvaldamise kontrollimise kohta. 

Muudatusettepanek 90
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2008/105/EÜ 
Artikkel 7 – lõiked 2 a, 2 b, 2 c ja 2 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Artiklile 7 lisatakse järgmised lõiked:
„2 a. Prioriteetsete ohtlike ainete puhul, 
mis on lisatud direktiivi 2000/60/EÜ 
X lisasse ning mida endiselt toodetakse 
või imporditakse ELi, koostab komisjon 
18 kuu jooksul alates nende lisamisest 
õigusaktide ettepanekud, tagades nende 
tootmise, turustamise ja kasutamise 
järkjärgulise lõpetamise, muu hulgas 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 raamistikus 
tootmise, turuletoomise ja kasutamise 
lubamise või piiramise kaudu, 
taimekaitsevahendeid või biotsiide 
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käsitlevate määruste raamistikus 
aktiivainete kinnitamise kaudu või muude 
asjakohaste meetmete kaudu.
2 b. Prioriteetsete ainete puhul, mis on 
lisatud direktiivi 2000/60/EÜ X lisasse 
ning mida endiselt toodetakse või 
imporditakse ELi ning mille puhul ei ole 
suudetud saavutada piisavat 
veekeskkonda ohustavate riskide 
kontrolli, koostab komisjon 18 kuu 
jooksul alates nende lisamisest 
õigusaktide ettepanekud, tagades 
saastamise järkjärgulise vähendamise 
vajaduse korral muu hulgas määruse 
(EÜ) nr 1907/2006 raamistikus tootmise, 
turuletoomise ja kasutamise lubamise või 
piiramise kaudu, määruse (EÜ) 
nr 1107/2009 või Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 22. mai 2012. aasta määruse 
(EL) nr 528/2012, milles käsitletakse 
biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist
ja kasutamist1, raamistikus aktiivainete 
kinnitamise kaudu või muude asjakohaste 
meetmete kaudu.
2 c. Komisjon viib läbivaatamise lõpule 
1. detsembriks 2013 eesmärgiga esitada 
vajaduse korral muudatusettepanekuid 
täiendavateks ühismeetmeteks ja direktiivi 
2000/60/EÜ ning muude veekeskkonna 
kaitse seisukohast oluliste õigusaktide 
vahelise seose tugevdamiseks.
2 d. Komisjon viib läbivaatamise lõpule 
1. detsembriks 2013 eesmärgiga esitada 
muudatusettepanekuid käesoleva 
direktiivi kohta, et vajaduse korral
käsitleda kombineeritud mõjuga 
kaasnevaid riske.”

_____________________
1 ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
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Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 3 a (uus)
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Lisatakse järgmine artikkel 7 a:
„Artikkel 7 a

Kooskõlastamine
1. Komisjon tagab kõrgetasemelise 
kooskõlastamise direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 21 lõike 1 kohaselt loodud komitee 
ja nende liidu õigusaktides sätestatud 
komiteede ja organite vahel, mis on 
loetletud II lisas, mis käsitleb vastastikku 
asjakohaste ainete või ainerühmade 
hindamist, hinnangut, lubamist või muud 
läbivaatamist.
2. See kooskõlastamine tagab 
veekeskkonnale või veekeskkonna kaudu 
avalduva riski piisava hindamise selleks, 
et saavutada direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 
4 sätestatud eesmärgid ja kehtestada 
ainete vettejuhtimise, heite ja kao suhtes 
meetmed ja kontrollimeetmed, 
leevendamaks kõnealuseid riske II lisas 
loetletud õigusaktide kohaselt.
3. Need ained või ainerühmad, mille 
puhul on kindlaks tehtud veekeskkonnale 
või veekeskkonna kaudu avalduv risk või 
meetmed ja mille suhtes on kehtestatud 
lõikes 2 nimetatud vettejuhtimise, heite ja 
kao kontrollimeetmed, avaldatakse 
elektroonilisel kujul.
4. Seoses lõikes 1 osutatud 
kooskõlastamisega on komisjonil õigus 
võtta artikli 10 kohaselt vastu delegeeritud 
õigusakte.”

Or. en
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(Vt II a lisa (uus) muudatusettepanekut nr 222)

Muudatusettepanek 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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. Korraline läbivaatamine 
peaks sisaldama võimalust kohandada 
nimistusse kantud ainete 
kvaliteedistandardeid teaduslikele 
andmetele tuginedes või eemaldada neid 
aineid nimistust. Kui läbivaatamisel 
selgub, et aine, mis on prioriteetse ainena 
kantud direktiivi 2000/60/EÜ X lisasse ei 
kujuta olulist ohtu veekeskkonnale artikli 
16 lõike 2 tähenduses, peab komisjon 
tegema ettepaneku aine eemaldamise 
kohta X lisast.

Or. de

Muudatusettepanek 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4
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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 või vajaduse korral teatud 
prioriteetsete ainete eemaldamist X lisast.

Or. en

Selgitus

Prioriteetsete ainete nimistu läbivaatamine peaks võimaldama aineid põhjendatud juhtude 
korral ka nimistust välja jätta.

Muudatusettepanek 94
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 

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 
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prioriteetsete ohtlike ainete määratlemist 
või teatavate prioriteetsete ainete 
tunnistamist prioriteetseteks ohtlikeks 
aineteks ning vajaduse korral ka 
asjakohaste pinnavee, sette või elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamist.

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 väärtuste tuletamisel üksikute 
ainete kohta tuleks kasutada segu 
määramatustegurit 100.

Or. en

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 95
Carl Schlyter

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. Keskkonnakvaliteedi 



AM\919170ET.doc 59/104 PE496.330v04-00

ET

standardite kehtestamisel peab komisjon 
arvestama ainete koosmõju.

Or. en

Selgitus

Esialgu kehtestatakse keskkonnakvaliteedi standardid prioriteetsete ainete jaoks ükshaaval, 
just nagu nad oleksid ainsad vees leiduvad ained. Siiski leidub vees enamasti mitu ainet 
korraga, mis võib tekitada kumulatiivset või isegi sünergilist mõju. Sellist koosmõju on vaja 
keskkonnakvaliteedi standardite kehtestamisel arvestada, vastasel korral on oht, et 
keskkonnakvaliteedi standard ei paku piisavalt kaitset.

Muudatusettepanek 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc

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. Kõnealuses aruandes 
vaadatakse läbi liidu tasandil ja 
liikmesriikides vastu võetud meetmed ja 
hinnatakse, kas kõnealuste meetmetega 
saavutatakse prioriteetsetele ainetele 
seatud kvaliteedistandardite täitmine või 
prioriteetsete ohtlike ainete puhul seatud 
lõpetamise eesmärgi täitmine. Komisjon 



PE496.330v04-00 60/104 AM\919170ET.doc

ET

lisab aruandele vajaduse korral 
asjakohased ettepanekud konkreetsete 
meetmete kohta, kvaliteedistandardite ja 
lõpetamise eesmärgi saavutamiseks, koos 
ajutiste ajakavadega. Esimene meetmete 
läbivaatamine ja hinnang esitatakse 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. 
detsembriks 2013.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

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. Aruandes ja võimalikes 
asjakohastes ettepanekutes 
dokumenteeritakse ja vajaduse korral 
tagatakse kooskõla kõigi olemasolevate 
lubade ja hinnangutega vastavalt 
määruse (EÜ) nr 1907/2006, Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 
1107/2009 ning Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivide 98/8/EÜ, 
2001/82/EÜ ja 2001/83/EÜ sätetele.
Komisjon koostab prioriteetsete ohtlike 
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ainete kindlakstegemise juhendmaterjali, 
milles esitatakse läbipaistvad menetlused 
ja ühtsed kriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada kooskõla olemasolevate, vastavalt sektorispetsiifilistele õigusaktidele 
väljastatud lubade ja hinnangutega. Prioriteetsed ohtlikud ained tuleks valida selliste selgete 
ja läbipaistvate menetluste ja kriteeriumide alusel, mis on sektorispetsiifiliste õigusaktidega 
kooskõlas, kaasates kõik asjakohased eksperdid ja sidusrühmad vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõikele 5.

Muudatusettepanek 98
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon sätestab prioriteetsete ohtlike 
ainete valiku kriteeriumid, mis:
– tuginevad asjakohastes ühenduse 
õigusaktides, konkreetseid aineid 
puudutavates ühenduse õigusaktides, kui 
selliseid on, või asjakohastes 
rahvusvahelistes lepingutes sisalduvatele 
kriteeriumidele, millega määratletakse 
püsivus, bioakumuleeruvus ja toksilisus 
vees ja setetes, ning
– nõuavad tõendite esitamist, mis on 
saadud ainete laialdase keskkonnas leviku 
seiramisel, sh vähemalt 10 liikmesriigi 
seireandmed, kusjuures vähemalt 5 % 
vähemalt 5 liikmesriigi proovidest on 
tasemetel, mis on ökotoksikoloogilises 
mõttes murettegevad.

Or. en
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Selgitus

Prioriteetsete ohtlike ainete valiku menetlus peab bioakumuleeruvate ja toksiliste omaduste 
määratlemisel tagama täieliku kooskõla konkreetseid aineid puudutavate õigusaktidega. 
Lisaks sellele on prioriteetsete ohtlike ainete nimistusse kandmisel olulised tagajärjed ja 
seetõttu tuleb tõestada, et see on ELi tasandil tegelikult oluline ja aine on laialt levinud.

Muudatusettepanek 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Prioriteetsete ohtlike ainete 
kindlakstegemisel peab komisjon esitama 
tõendid selle kohta, et ained on ELi 
tasandil ja ökotoksikoloogilises mõttes 
olulised. Komisjon sätestab prioriteetsete 
ohtlike ainete valiku kriteeriumid, mis 
arvestavad asjakohastes ELi õigusaktides, 
konkreetseid aineid puudutavates ELi 
õigusaktides, kui selliseid on, või 
asjakohastes rahvusvahelistes lepingutes 
sisalduvaid kriteeriume, millega 
määratletakse püsivus, bioakumuleeruvus 
ja toksilisus vees ja setetes.

Or. en

Selgitus

Prioriteetsete ohtlike ainete valik peab põhinema asjaomastel õigusaktidel (näiteks REACH, 
pestitsiidide direktiiv, biotsiidide direktiiv), raamõigusaktidel või rahvusvahelistel lepingutel, 
kus on määratletud toksilisuse ja kokkupuute tasemed.

Muudatusettepanek 100
Julie Girling
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 4
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Võimalikku prioriteetseks aineks või 
prioriteetseks ohtlikuks aineks nimetamist 
tuleks kaaluda selliste vastavalt artiklile 8 
b jälgimisnimekirja lisatud ainete puhul, 
mille kohta pärast 12- kuulist seiret on 
olemas vähemalt 10 liikmesriigi 
seireandmed, kusjuures vähemalt 5 % 
vähemalt viie liikmesriigi proovidest on 
tasemetel, mis on ökotoksikoloogilises 
mõttes murettegevad.

Or. en

Selgitus

Tuleks kaaluda selliste jälgimisnimekirja ainete võimalikku määratlemist prioriteetsete ainete 
või prioriteetsete ohtlike ainetena, mille puhul on tõestatud, et need on ELi tasandil tegelikult 
olulised ja laialt levinud.

Muudatusettepanek 101
Carl Schlyter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esitada direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 
kohaselt koostatud valgala 
majanduskavades nende ainete keemilist 
seisundit käsitleva teabe eraldi muude 
ainete kohta esitatavast samalaadsest 
teabest, ilma et see piiraks kõnealuse 
direktiivi V lisa jaotises 1.4.3 esitatud 
üldise keemilise seisundi kirjeldamise 

a) esitada direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 
kohaselt koostatud valgala 
majanduskavades nende ainete, samuti ka 
muude ainete, keemilist seisundit käsitleva 
teabe eraldi muude ainete kohta esitatavast 
samalaadsest teabest, ilma et see piiraks 
kõnealuse direktiivi V lisa jaotises 1.4.3 
esitatud üldise keemilise seisundi 
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nõuet ja/või kirjeldamise nõuet ja/või

Or. en

Selgitus

Keemilist seisundit käsitlevat teavet peaks olema võimalik esitada eraldi mitte ainult 
üldlevinud püsivate, bioakumuleeruvate ja tokiliste ainete, vaid ka ülejäänud ainete puhul, 
selleks et oleks võimalik näidata seoses iga kõnealuse ainega saavutatud edu. See ei peaks 
piirama kohustust näidata ka üldist keemilist seisundit vastavalt V lisa jaole 1.4.3.

Muudatusettepanek 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) esitada direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 
kohaselt koostatud valgala 
majanduskavades nende ainete keemilist 
seisundit käsitleva teabe eraldi muude 
ainete kohta esitatavast samalaadsest 
teabest, ilma et see piiraks kõnealuse 
direktiivi V lisa jaotises 1.4.3 esitatud 
üldise keemilise seisundi kirjeldamise 
nõuet ja/või

a) esitada lisakaardid, mis kirjeldavad 
kaugust eesmärgist, esitada direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 13 kohaselt koostatud 
valgala majanduskavades nende ainete 
keemilist seisundit käsitleva teabe eraldi 
muude ainete kohta esitatavast 
samalaadsest teabest, ilma et see piiraks 
kõnealuse direktiivi V lisa jaotises 1.4.3 
esitatud üldise keemilise seisundi 
kirjeldamise nõuet ja/või

Or. de

Selgitus

„Üks halb – kõik halb” põhimõttega on ELi tasandil kaetud ilmselt kõik asjaomased ained. 
Seetõttu tuleb lisakaardid keemilise seisundi kirjeldamiseks esitada kõigi nende ainete kohta, 
mille puhul tehakse kindlaks keskkonnakvaliteedi normide ületamine, mida ei ole aga riiklikul 
ja ELi tasandil võimalik piisavalt vähendada. Nendel kaartidel kirjeldatakse võimalikku 
kaugust eesmärgist. 

Muudatusettepanek 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 5
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 a – 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 
kuueaastast jõe valgala majandamistsüklit.

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 
kuueaastast jõe valgala majandamistsüklit. 
Kui esimese kuue aasta jooksul ei tehta 
kindlaks nende ainete kontsentratsiooni ja 
suundumuse tõusu, võidakse seiret teha 
ainult üks kord kavandamistsükli jooksul.

Or. en

Selgitus

Oluliste seirekulude vähendamiseks peaks liikmesriikidel olema lubatud veelgi vähendada 
ainete seiret juhtudel, kui esimese kuue aasta jooksul ei ole ainete kontsentratsioon ja 
suundumus kasvanud.

Muudatusettepanek 104
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jälgimisnimekiri Seirenimekiri
(Käesolevat muudatusettepanekut 
kohaldatakse kogu teksti suhtes. 
Muudatusettepaneku vastuvõtmise korral 
tuleb teha vastavad muudatused kogu 
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tekstis.)

Or. en

Selgitus

Selguse huvides tuleks väljapakutud mehhanismi nimetada jälgimisnimekirja asemel 
seirenimekirjaks, olles täpne asja sisu suhtes, et vältida nimekirja kantud ainete osas 
väärtõlgendusi ja halba mainet. Sõnastus „Jälgimisnimekiri” loob väära mulje, mille 
kohaselt nimekirja kantud ained kujutavad endast ELi tasandil olulist keskkonnariski. Kõigi 
seirenimekirja ainete puhul ei tarvitse see nii olla.

Muudatusettepanek 105
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 2 
ette nähtud edaspidise prioriteetseks 
tunnistamise toetamiseks koostab komisjon 
jälgimisnimekirja ainetest, mille kohta 
kogutakse seireandmeid kogu EList.

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 2 
ette nähtud edaspidise prioriteetseks 
tunnistamise toetamiseks koostab komisjon 
liikmesriikide ja asjaomaste 
sidusrühmadega konsulteerides 
jälgimisnimekirja ainetest, mille kohta 
kogutakse seireandmeid kogu EList. 
Jälgimisnimekirja, sh esimesse 
jälgimisnimekirja lisatavate ainete valik 
peab põhinema objektiivsetel teaduslikel 
kriteeriumidel vastavalt käesoleva artikli 
sätetele.

Or. en

Selgitus

Tuleb vältida potentsiaalselt mittevajaliku seire kulusid ja tagada, et kogutud andmeid saab 
kasutada prioriteetsete ainete määramise protsessis. Seepärast on vajalik teaduslike 
ekspertide läbi viidud, objektiivsetel kriteeriumidel põhinev valikuprotsess, tagamaks et ained, 
mille puhul kaalutakse esimesse jälgimisnimekirja lisamist, leitakse põhjendatud 
valikuprotsessi tulemusel.
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Muudatusettepanek 106
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 2 
ette nähtud edaspidise prioriteetseks 
tunnistamise toetamiseks koostab komisjon 
jälgimisnimekirja ainetest, mille kohta 
kogutakse seireandmeid kogu EList.

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 2 
ette nähtud edaspidise prioriteetseks 
tunnistamise toetamiseks koos direktiivi 
2000/60/EÜ artiklite 5 ja 8 kohaste 
programmide seireandmetega koostab 
komisjon koostöös kõigi asjakohaste 
sidusrühmadega jälgimisnimekirja 
ainetest, mille kohta kogutakse 
seireandmeid kogu EList.

Or. en

Selgitus

Nagu eespool öeldud, sisaldavad direktiivi 2000/60/EÜ artiklid 5 ja 8 juba väärtuslikku 
teavet ELi vete keskkonnaseisundi ja keemilise seisundi kohta, mis on saadud liikmesriikide ja 
sidusrühmade vahelise koostöö tulemusena ja mida tuleks jälgimisnimekirja huvides 
kasutada.

Muudatusettepanek 107
Erik Bánki

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 2 
ette nähtud edaspidise prioriteetseks 
tunnistamise toetamiseks koostab komisjon

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 2 
ette nähtud edaspidise prioriteetseks 
tunnistamise toetamiseks koostab komisjon 
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jälgimisnimekirja ainetest, mille kohta 
kogutakse seireandmeid kogu EList.

jälgimisnimekirja ainetest, mille kohta 
kogutakse seireandmeid.

Or. en

Selgitus

Jälgimisnimekirja rakendamisest kujuneb lisakulusid põhjustav tegur, seepärast on selles 
etapis asjakohasem vabatahtlik rakendamine. Komisjoni ettepanek lisada jälgimisnimekirja 
10 ainet tähendaks liikmesriikidele suurt kulu. Rakendamise alustamiseks on väiksem arv 
aineid palju asjakohasem, seda võib rakendamise etapis hiljem muuta.

Muudatusettepanek 108
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – 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 ning iga aine kohta on märgitud ka 
selle seiremaatriks. Ained valitakse 
läbipaistvate ja objektiivsete kriteeriumide 
alusel uute saasteainete ja selliste ainete 
hulgast, mille kohta kättesaadav teave 
tõendab, et need võivad põhjustada ELi 
tasandil olulist ohtu veekeskkonnale või 
veekeskkonna kaudu ja nende 
prioriteetseks tunnistamiseks ei ole 
piisavalt seireandmeid. Aineid 
jälgimisnimekirja valides võtab komisjon 
arvesse kogu kättesaadavat teavet, 
sealhulgas käesoleva direktiivi 
ettevalmistamisega seoses toimunud 
prioriteetseks tunnistamise menetluse 
tulemusi, teadusprojekte, liikmesriikide 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklite 5 ja 8 
kohaseid kirjeldamis- ja seireprogramme 
ning teavet tootmismahtude, 
kasutusviiside, kontsentratsioonide
loomuliku keskkonnas esinemise ja mõju 
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kohta; samuti usaldusväärse 
riskihinnangu tulemusi, mis tuginevad 
üldaktsepteeritud valideeritud 
metoodikale ja kõige uuemate uuringute 
teaduslikele andmetele, võttes arvesse 
teaduse ja tehnika arengut ja 
rahvusvaheliselt tunnustatud suuniseid 
(näiteks OECD, hea laboritava), mis on 
saadud 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

Selgitus

Seirata tuleks ainult konkreetseid aineid nende unikaalsete füüsikalis-keemiliste omaduste 
alusel. Ained tuleb valida objektiivsete ja läbipaistvate kriteeriumide alusel. 
Jälgimisnimekirja eesmärk on saada teadmisi ainete kohta, mida regulaarselt ei seirata, 
seega lisatakse viide uutele saasteainetele. Esimese jälgimisnimekirja koostamisel tuleks 
kasutada olemasolevaid andmeid, mis on saadud käesoleva ettepaneku ettevalmistamise 
käigus. Ainete põhjustatud riski tuleb hinnata vastavalt kõrgeimatele standarditele, kasutades 
ühtlustatud andmete kogumise meetodeid.

Muudatusettepanek 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Jälgimisnimekirja võib igal konkreetsel 
ajahetkel kuuluda vähemalt 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, 
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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.

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

Muudatusettepanek 110
Csaba Sándor Tabajdi

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

Jälgimisnimekirja võib igal konkreetsel 
ajahetkel kuuluda vähemalt 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 
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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.

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

Selgitus

Käesoleva prioriteetsete ainete läbivaatamise käigus alustas komisjon oma valikut 2000 
kemikaali sisaldava nimekirjaga. Jälgimisnimekirja ainete seirest tekkiv regulaarne 
andmevoog muudab prioriteetseks tunnistamise protsessi tulemuslikumaks. Arvesse tuleks 
võtta nii olemasolevaid seireandmeid kui ka uusi teaduslikke tulemusi. Tuleb ära kasutada 
olemasolevad andmed, mis on saadud käesoleva ettepaneku ettevalmistamise käigus.

Muudatusettepanek 111
Liam Aylward

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

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 
ja mille puhul kättesaadavad seireandmed 
on prioriteetseks tunnistamiseks 
ebapiisavad. Aineid jälgimisnimekirja 
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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.

valides võtab komisjon arvesse kogu 
kättesaadavat teavet, sealhulgas käesoleva 
direktiivi ettevalmistamisega 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

Selgitus

Olemasolevad seireandmed on tihti kõikuva kvaliteediga ja edaspidise prioriteetsete ainete 
määramise protsessi jaoks on väga tähtis saada kvaliteetseid seireandmeid. Arvestades 
seireprogrammidele ette nähtud vahendite piiratust, peaksid need keskenduma neile 
ühenditele, mille kohta andmed selgelt puuduvad. Tuleb ära kasutada need olemasolevad 
käesoleva ettepaneku ettevalmistamise käigus saadud andmed, mis võivad esimese 
jälgimisnimekirja ainete valikul kasulikud olla.

Muudatusettepanek 112
Carl Schlyter

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

Jälgimisnimekirja võib igal konkreetsel 
ajahetkel kuuluda vähemalt 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 
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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.

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 füüsikalis-
keemiliste ja toksikoloogiliste omaduste, 
osakese suuruse, 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

Selgitus

Prioriteetsete ainete nimistusse ainete valimisel peaks komisjon kaaluma ka füüsikalis-
keemilisi ja toksikoloogilisi omadusi, samuti osakese suurust.

Muudatusettepanek 113
Sabine Wils

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

Jälgimisnimekirja võib igal konkreetsel 
ajahetkel kuuluda vähemalt 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 
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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.

teavet, sealhulgas teadusprojekte, 
liikmesriikide direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklite 5 ja 8 kohaseid kirjeldamis- ja 
seireprogramme ning teavet 
tootmismahtude, kasutusviiside, sisemiste 
omaduste, osakese suuruse, 
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

Selgitus

Komisjon alustas oma valikut 2000 kemikaali sisaldava nimekirjaga, mis illustreerib Euroopa 
ökosüsteemi veevarusid ähvardava probleemi ulatust. Koguda tuleks rohkem seireandmeid 
suurema arvu asjakohaste saasteainete kohta.

Muudatusettepanek 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Jälgimisnimekirja võib igal konkreetsel 
ajahetkel kuuluda mitte rohkem kui 25 
ainet 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 ja kvaliteetsetele 
seireandmetele koos ökotoksikoloogilise
mõju andmetega riskihindamise jaoks. 
Aineid jälgimisnimekirja valides võtab 
komisjon arvesse kogu kättesaadavat 
teaduslikku teavet, liikmesriikide direktiivi 
2000/60/EÜ artiklite 5 ja 8 kohaseid 
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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***.

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. de

Muudatusettepanek 115
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ 
Artikkel 8 b – 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 ning iga aine kohta on märgitud ka 
selle seiremaatriks. Ained valitakse 
tehnilise menetluse teel selliste ainete 
hulgast, mille kohta kättesaadav 
teaduslikult oluline 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.
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Or. it

Muudatusettepanek 116
Erik Bánki

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

Or. en

Selgitus

Jälgimisnimekirja rakendamisest kujuneb lisakulusid põhjustav tegur, seepärast on selles 
etapis asjakohasem vabatahtlik rakendamine. Komisjoni ettepanek lisada jälgimisnimekirja 
25 ainet tähendaks liikmesriikidele suurt kulu. Rakendamise alustamiseks on väiksem arv 
aineid palju asjakohasem, seda võib rakendamise etapis hiljem muuta.
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Muudatusettepanek 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Or. en

Selgitus

Kavandatud kuni 25 ainet sisaldav jälgimisnimekiri tähendab lisakulusid ja halduskoormust. 
Liikmesriigid on kohustatud vähemalt kord aastas nende ainete kohta analüütilisi andmeid 
esitama. Sõltuvalt valitud ainetest on tõenäoline, et analüütilised meetodid tuleb alles välja 
töötada ja kinnitada. Seepärast peaks ainete arv olema kuni 10.

Muudatusettepanek 118
Kārlis Šadurskis
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – 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 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. 
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.

Or. en

Selgitus

Jälgimisnimekirja ainete ülempiiri tuleks vähendada, et tagada proportsionaalsus 
prioriteetsete ainete arvuga võrreldes. Samuti motiveeriks see rohkemaid liikmesriike 
jälgimisnimekirja ainete seires osalema.

Muudatusettepanek 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud uute ainete proovide võtmise ja analüüsi standardsete 
meetodite puudumisega. Iga aine kohta elustikust proovide võtmise ja seire standardite 
arendamine on pikk ja kallis protsess. Tõhususe, kulude vähendamise ja võrreldavate 
andmete saamise huvides peaks komisjon liikmesriike toetama, avaldades tehnilise 
juhendmaterjali vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ rakendamise protsessile.

Muudatusettepanek 120
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – lõige 1 – lõik 2
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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 läbipaistvate ja objektiivsete 
kriteeriumide alusel 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.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on direktiivis selgesõnaliselt sätestada, et jälgimisnimekirja 
kandidaatainete valik tuleb teha objektiivsete ja läbipaistvate kriteeriumide alusel, vältimaks 
veekeskkonda mitteohustavate ainete tarbetust seirest tulenevat kulu.

Muudatusettepanek 121
Julie Girling

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

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

2. Komisjon määratleb käesoleva artikli 
lõikes 1 nimetatud jälgimisnimekirja 
koostamise läbipaistva tehnilise menetluse 
ja asjakohased kriteeriumid ning seoses 
ainete lisamisega käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud jälgimisnimekirja ja ainete 
nimekirjast kustutamisega on komisjonil 
õigus võtta artikli 10 kohaselt vastu 
delegeeritud õigusakte. Jälgimisnimekiri 
kehtib kõige rohkem kaks aastat alates 
selle vastuvõtmise kuupäevast või kuni 
komisjon koostab uue nimekirja, kui see 
juhtub enne kaheaastase ajavahemiku 
lõppu.
Oma volituste teostamisel käesoleva lõike 
kohaselt tagab komisjon direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 5 nimetatud 
soovituste arvessevõtmise.

Or. en

Selgitus

Jälgimisnimekirja kehtivusaeg ei peaks olema määramata, et parandada selle dünaamilist 
iseloomu ja rõhutada, et ained ei peaks jääma nimekirja kauem, kui on vaja. Tuleks luua 
ainete nimekirja lisamise ja sealt eemaldamise täielikult läbipaistev ja põhjendatud menetlus. 
Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõike 5 eesmärgiks oli komisjoni ja rakendamisprotsessi 
kaasatud osapoolte vahelise dialoogi tugevdamine.

Muudatusettepanek 122
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seoses käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud jälgimisnimekirja koostamisega
on komisjonil õigus võtta artikli 10 

2. Seoses ainete kandmisega käesoleva 
artikli lõikes 1 osutatud jälgimisnimekirja 
või sellest nimekirjast kustutamisega on 
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kohaselt vastu delegeeritud õigusakte. komisjonil õigus võtta artikli 10 kohaselt 
vastu delegeeritud õigusakte.

Or. it

Muudatusettepanek 123
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. it

Muudatusettepanek 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – 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 koostamisega 
on komisjonil õigus võtta artikli 10 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte. 
Komisjon sätestab kriteeriumid ja 
menetluse kõigi selliste ainete 
eemaldamiseks jälgimisnimekirjast, mille 
jälgimine näitab, et ELi tasandil või 
ökotoksikoloogiliselt ei ole nende kohta 
piisavalt tõendeid või nad ei ole piisavalt 
olulised.
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Or. en

Selgitus

Avaliku sektori vahendite tõhusaks ja tulemuslikuks kasutamiseks tuleks ained ilma 
põhjendamatu viivituseta jälgimisnimekirjast eemaldada, kui seiretulemused ei osutu ELi 
tasandil keskkonna seisukohalt oluliseks.

Muudatusettepanek 125
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – 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 ja 
jälgimisnimekirjas olevate ainete seireks 
tehniliste näitajate koostamisega on 
komisjonil õigus võtta artikli 10 kohaselt 
vastu delegeeritud õigusakte. Delegeeritud 
õigusaktide koostamisel arvestab 
komisjon direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 
lõikes 5 nimetatud sidusrühmade 
soovitustega. Jälgimisnimekiri kehtib neli 
aastat alates selle vastuvõtmise 
kuupäevast või kuni komisjon koostab 
uue nimekirja.

Or. en

Selgitus

Selliselt on võimalik tagada, et kõik asjakohased sidusrühmad saavad vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõikele 5 tulemuslikult osaleda protsessis, mis viib jälgimisnimekirja 
koostamiseni komisjoni poolt.

Muudatusettepanek 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – 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 koostamisega 
on komisjonil õigus võtta artikli 10 
kohaselt vastu delegeeritud õigusakte. 
Jälgimisnimekiri kehtib neli aastat või 
kuni komisjon koostab uue nimekirja.

Or. en

Muudatusettepanek 127
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eelmises punktis nimetatud volitustes 
määrab komisjon kindlaks läbipaistva 
tehnilise menetluse ning asjaomased 
kriteeriumid ainete eelmise artikli lõikes 1 
osutatud jälgimisnimekirja kandmiseks 
või sealt kustutamiseks; ühtlasi võtab 
komisjon arvesse direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 16 lõikes 5 antud soovitusi.

Or. it

Muudatusettepanek 128
Rebecca Taylor
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon viib läbi 12 kuu jooksul 
pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist 
järgmiste ainete teadusliku hindamise, et 
hinnata nende sobivust jälgimisnimekirja 
lisamiseks:
i) diklofenak
ii) 17beeta-östradiool
iii) 17alfa-etinüülöstradiool
Komisjoni abistab direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 21 lõike 1 kohaselt loodud komitee.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus sisalduvasse prioriteetsete ainete nimistusse on kantud kolm ravimite 
toimeainet. Siiani ei ole selge ja on vaidlusalune küsimus, kui suurt ohtu need ained 
kujutavad, kuid nad valmistavad piisavalt muret, et kinnitada nad prioriteetseteks aineteks 
nende võimalikuks lisamiseks jälgimisnimekirja. Komisjon peaks seadma prioriteediks nende 
ainete teadusliku hindamise, võttes arvesse võimalikku majanduslikku ja sotsiaalset mõju, 
kasutades direktiivi 2000/60/EÜ artikli 21 lõike 1 kohaselt loodud komitee abi.

Muudatusettepanek 129
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon koostab lõikes 1 osutatud 
esimese jälgimisnimekirja hiljemalt 12 
kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, võttes arvesse ekspertide 
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soovitusi vastavalt eespool nimetatud 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikele 5.

Or. en

Selgitus

Vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikele 5 võtab komisjon läbivaadatud 
keskkonnakvaliteedi standardite ja jäätmete raamdirektiivi ettepaneku ettevalmistamisel 
arvesse eri sidusrühmade (Euroopa majandusorganisatsioonide, sealhulgas väikesi ja 
keskmise suurusega ettevõtjaid esindavate organisatsioonide) soovitusi. Sellist soovitust 
kohaldatakse jälgimisnimekirjale kui vahendile, mis on tuletatud läbivaadatud ettepanekust, 
et tagada kõigi asjakohaste sidusrühmade kaasamine.

Muudatusettepanek 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon koostab lõikes 1 osutatud 
esimese jälgimisnimekirja hiljemalt […] ja 
määratleb teaduspõhise, tehnoloogilise ja 
läbipaistva protsessi ainete lisamiseks 
jälgimisnimekirja või nende 
eemaldamiseks nimekirjast. Teatavat 
ainet saab teaduslikult põhjendatud 
andmete alusel lisada jälgimisnimekirja 
üksnes piiratud ajaks.

Or. de

Muudatusettepanek 131
Csaba Sándor Tabajdi

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

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

3. Komisjon koostab lõikes 1 osutatud 
esimese jälgimisnimekirja hiljemalt […].
Esimene jälgimisnimekiri peab muu 
hulgas sisaldama käesoleva direktiivi II 
lisas sätestatud aineid.

Or. en

Muudatusettepanek 132
Vladko Todorov Panayotov

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon koostab lõikes 1 osutatud 
esimese jälgimisnimekirja hiljemalt […].
Muude ainete hulgas tuleb kaaluda 
käesoleva direktiivi II lisas sätestatud 
ainete lisamist esimesse 
jälgimisnimekirja.

Or. en

Selgitus

Esimesse jälgimisnimekirja tuleb ained lisada objektiivsetele kriteeriumidele tugineva 
valikuprotsessi alusel ja kõigi asjakohaste sidusrühmade arvamusi arvestades. Selliselt on 
võimalik tagada, et jälgimisnimekirja ei lisata seiret mittevajavaid aineid ja selle tulemusena 
on võimalik kergesti vältida mittevajalikust seirest tulenevaid kulusid.

Muudatusettepanek 133
Oreste Rossi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2412 kuud pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

2412 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Or. it

Muudatusettepanek 134
Kārlis Šadurskis

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – 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 võivad nende ainete seires 
osaleda. Iga osalev liikmesriik teostab
jälgimisnimekirja kantud aine seiret selleks 
valitud esinduslikes seirejaamades 
vähemalt 12-kuulise perioodi vältel, mis 
algab 12 kuu jooksul pärast kõnealuse aine 
jälgimisnimekirja lisamist.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide osalemine jälgimisnimekirja ainete seires peaks olema vabatahtlik: see 
võimaldaks arvesse võtta riigisiseseid asjaolusid (nt selliste ainete leidumise võimalus,
haldus- ja rahaline suutlikkus). Lisaks võib nende ainete kohta olla vähe analüütilisi 
meetodeid. Ajavahemik peaks vastama riikide eelarve planeerimise menetlustele.

Muudatusettepanek 135
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
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Artikkel 8 b – 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 24-kuulise perioodi vältel, mis 
algab kuue kuu jooksul pärast kõnealuse 
aine jälgimisnimekirja lisamist.

Or. en

Selgitus

Kaks aastat on piisav aeg andmete põhjalikuks jälgimiseks.

Muudatusettepanek 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – 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, mis 
algab 12 kuu jooksul pärast kõnealuse aine 
jälgimisnimekirja lisamist.

Or. en

Selgitus

Ei ole otstarbekas alustada tegelikku seiret kolme kuu jooksul alates ainete jälgimisnimekirja 
lisamisest. Põhjuseks on see, et enne ainete nimekirja tegelikku kindlaksmääramist ei ole 
võimalik sõlmida ühtegi eelnevat lepingut laborite ja proovide võtjatega. Pakkumine ja 
hankemenetlused võtavad märkimisväärselt aega.
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Muudatusettepanek 137
Vladko Todorov Panayotov

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – 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, mis 
algab viie kuu jooksul pärast kõnealuse 
aine jälgimisnimekirja lisamist.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid vajavad aega uute ainete seire korraldamiseks.

Muudatusettepanek 138
Kārlis Šadurskis

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik valib keskmiselt 15 000 
km2 suuruse geograafilise ala kohta 
vähemalt ühe seirejaama, kusjuures 
seirejaamu peab igas liikmesriigis olema 
vähemalt üks.

Iga osalev liikmesriik valib iga 40 000 km2

kohta vähemalt ühe seirejaama või 
alternatiivina vähemalt ühe seirejaama 
iga 3 miljoni elaniku kohta.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid saama valida seirejaamade kõige asjakohasema jaotuse.
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Muudatusettepanek 139
Carl Schlyter

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik valib keskmiselt 15 000 
km2 suuruse geograafilise ala kohta 
vähemalt ühe seirejaama, kusjuures 
seirejaamu peab igas liikmesriigis olema 
vähemalt üks.

Iga liikmesriik valib 40 000 km2 suuruse 
geograafilise ala kohta vähemalt ühe 
seirejaama või alternatiivina vähemalt ühe 
seirejaama iga 2 miljoni elaniku kohta, 
sõltuvalt sellest, kumb arv on suurem, 
kusjuures seirejaamu peab olema vähemalt 
kaks. Liikmesriigid võivad omal valikul 
seada seirejaamade arvu ülempiiriks 30 
jaama ühe liikmesriigi kohta.

Or. en

Selgitus

Jälgimisnimekirja ainete seirejaamade arv igas liikmesriigis ei peaks põhinema vaid riigi 
geograafilisel suurusel, vaid tuleks arvestada ka elanikkonda. See tagab asjakohasema hulga 
seirekohti. Ettepanek põhineb nõukogu ettepanekul, kuid pakub välja vähemalt kaks kohta 
liikmesriigis kõigest ühe asemel. Komisjoni ettepanekuga võrreldes tooks see kaasa 
seirekohtade arvu vähenemise 299-lt 254-ni, kuid mitte nii palju, kui soovib raportöör (241).

Muudatusettepanek 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik valib keskmiselt 15 000
km2 suuruse geograafilise ala kohta 

Iga liikmesriik valib keskmiselt 20 000
km2 suuruse geograafilise ala kohta 
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vähemalt ühe seirejaama, kusjuures 
seirejaamu peab igas liikmesriigis olema 
vähemalt üks.

vähemalt ühe seirejaama, kusjuures 
seirejaamu peab igas liikmesriigis olema 
vähemalt üks.

Or. en

Selgitus

See aitaks vähendada rakendamise olulisi halduskulusid.

Muudatusettepanek 141
Sabine Wils

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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 142
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – lõige 4 – lõik 3
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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 üks kord kolme 
kuu jooksul.

Or. en

Selgitus

Jälgimisnimekiri on mõttekas ainult siis, kui seire sagedus võimaldab saada esinduslikke 
andmeid. Vähemalt üks kord aastas või kaks korda aastas, nagu pakub raportöör, ei ole 
statistiliselt oluline, seda enam, et heide vette võib aasta jooksul tugevalt kõikuda. Seire peaks 
toimuma vähemalt üks kord hooaja jooksul, s.o üks kord iga kolme kuu jooksul. Samuti 
vähendab see ohtu, et proovid võetakse ebaolulistel aegadel.

Muudatusettepanek 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

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

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 kaks korda aastas,
võttes arvesse aine kasutusviise.

Or. en

Selgitus

Teatud aineid, eriti taimekaitsevahendeid, tuleb seirata mitu korda aastas nende kasutusviisi 
kohaselt. Seepärast tagavad liikmesriigid usaldusväärsete andmete esitamiseks mitu 
seirekorda aastas.
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Muudatusettepanek 144
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – 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 iga üheksa kuu järel, selleks 
et hõlmata hooajalised kõikumised.

Or. en

Selgitus

Seire sagedus peaks olema suurem, et oleks võimalik saada tugev andmekogum. 9-kuulised 
intervallid võimaldaksid andmete kogumist eri aastaaegadel, hõlmates seega hooajalisi 
kõikumisi.

Muudatusettepanek 145
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – 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 üks kord aastas. 
Nende ainete osas, mille puhul üks 
seirekord aastas aine kasutusviiside tõttu 
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ei tarvitse anda andmeid või annab 
tulemuseks mittetäielikud andmed, 
tagavad liikmesriigid mitu seirekorda 
aastas.

Or. en

Selgitus

Kvaliteetsete ja usaldusväärsete andmete saamiseks tuleb teatud aineid, eriti 
taimekaitsevahendeid, seirata mitu korda aastas nende kasutusviisi järgi.

Muudatusettepanek 146
Erik Bánki

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Erandina võivad liikmesriigid 
riskihinnangu alusel otsustada teatud 
ainete seiret mitte läbi viia. Kõnealusest 
otsusest teavitatakse komisjoni.

Or. en

Selgitus

Jälgimisnimekirja rakendamisest kujuneb lisakulusid põhjustav tegur, seepärast on selles 
etapis asjakohasem vabatahtlik rakendamine. Komisjoni ettepanek lisada jälgimisnimekirja 
25 ainet tähendaks liikmesriikidele suurt kulu. Rakendamise alustamiseks on väiksem arv 
aineid palju asjakohasem, seda võib rakendamise etapis hiljem muuta.

Muudatusettepanek 147
Kārlis Šadurskis

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – 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 21 
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.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid vajavad andmetöötluseks ja tulemuste teatamiseks piisavalt aega.

Muudatusettepanek 149
Sabine Wils, João Ferreira
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – 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 12 
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.

Kui seire tulemused näitavad, et 
jälgimisnimekirja aineid on leitud 
vähemalt kolmes liikmesriigis ja see võib 
anda põhjust muretsemiseks, lisab 
komisjon selle I lisasse ja rakendab 
asjakohaseid kontrollimeetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – 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. Seoses konkreetsete jälgimisnimekirja 
ainetega rakendavad liikmesriigid 
asjakohastele rahvusvahelistele 
standarditele vastavat teaduslikult 
valideeritud seiresüsteemi, vastavalt 
direktiivile 2009/90/EÜ.

Liikmesriigid edastavad lõike 4 kohaselt 
läbiviidud seire tulemused komisjonile 18 
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kuu jooksul pärast aine jälgimisnimekirja 
kandmist. Seejärel iga 12 kuu järel niikaua, 
kuni aine on nimekirjas peab komisjon 
liikmesriikidelt ja eelnevalt määratletud 
kriteeriumide alusel saadud tulemuste 
alusel põhjendama aine jätkuvat seiret ja 
paluma asjaomastel sidusrühmadel 
arvamust avaldada. Aruanne sisaldab 
teavet seirejaama ja -strateegia esindavuse 
kohta.

Or. en

Selgitus

Jälgimisnimekirja tulemusliku ja tõhusa kasutamise huvides peaks see sisaldama ainult neid 
aineid, mis on kindlasti vajalikud. Samuti peaks see hõlmama konsulteerimist 
sidusrühmadega, tagamaks, et kõik sektorid on kaasatud.

Muudatusettepanek 151
Csaba Sándor Tabajdi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – 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 ja -strateegia 
esindavuse kohta. Kui seire tulemused 
näitavad, et jälgimisnimekirja aineid 
avastatakse vähemalt 3 liikmesriigis, siis 
kohaldab komisjon kontrollimeetmeid 
vastavalt artiklile 5 a.

Or. en

(Vt artikli 2 punkti 3 a (uus) muudatusettepanekut nr 89)
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Selgitus

Komisjon kohaldab kontrollimeetmeid, mis on sätestatud uusi saasteaineid käsitlevates 
ühenduse tasandi kemikaalide valdkonda reguleerivates õigusaktides. Kui seireandmed 
näitavad, et vähemalt kolmes liikmesriigis leidub ainet sellistes kogustes, mis annab põhjust 
muretsemiseks, kaalub komisjon kõnealuse aine määratlemist prioriteetse aine/prioriteetse 
ohtliku ainena ja teeb vajaduse korral ettepaneku asjakohaste kontrollimeetmete kohta.

Muudatusettepanek 152
Julie Girling

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hiljemalt kuus kuud pärast kõnealuste 
aruannete saamist eemaldab komisjon 
jälgimisnimekirjast kõik ained, mille seire 
näitab, et puuduvad vähemalt kümne 
liikmesriigi seireandmed, kusjuures 
vähemalt 5 % vähemalt viie liikmesriigi 
proovidest on tasemetel, mis on 
ökotoksikoloogilises mõttes 
murettekitavad. Aine eemaldatakse 
jälgimisnimekirjast, kui riskihinnang 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 
lõikele 2 kinnitab, et aine ei põhjusta liidu 
tasandil olulist ohtu veekeskkonnale või 
ohtu veekeskkonna kaudu.

Or. en

Selgitus

Vaja on sätestada selged kriteeriumid ainete eemaldamiseks jälgimisnimekirjast, kui 
seiretulemused näitavad, et ainet ei ole piisavalt laialdaselt tuvastatud, et õigustada 
jälgimisnimekirja alusel pideva seire kulusid. Samuti peaks olema kokku lepitud menetlus 
ainete eemaldamiseks jälgimisnimekirjast, kui riskihinnang seda õigustab.

Muudatusettepanek 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8 b – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib vastu võtta 
rakendusakte, millega sätestatakse 
jälgimisnimekirja kantud ainete seire 
tehnilised näitajad ning tehnilised 
vormingud komisjonile seiretulemuste ja 
muu teabe edastamiseks. Need 
rakendusaktid võetakse vastu artikli 9 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele 
vastavalt.

6. Komisjon peab vastu võtma tehnilised 
vormingud komisjonile seiretulemuste ja 
muu teabe edastamiseks. Komisjon peab 
jälgimisnimekirja ainete seire 
hõlbustamiseks koostama suunised, sh 
tehnilised näitajad.

Or. en

Selgitus

Esitatud andmete selguse ja täpsuse tagamiseks on vaja ühtseid aruandluse spetsifikatsioone 
ja tehnilisi vorminguid. See aitaks tagada teabe terviklikkuse ja võrreldavuse, võimaldaks 
koguda liikmesriikidest andmeid kiiremini ja hõlbustaks andmete analüüsi protsessi. Samuti 
peaks komisjon koostama suunised seire, proovide võtmise, analüütiliste meetodite, laborite 
võimekuse jms tehniliste aspektide hõlbustamiseks.

Muudatusettepanek 154
Julie Girling

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, 
millega sätestatakse jälgimisnimekirja 
kantud ainete seire tehnilised näitajad ning 
tehnilised vormingud komisjonile 
seiretulemuste ja muu teabe edastamiseks. 
Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 9 

6. Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, 
millega sätestatakse jälgimisnimekirja 
kantud ainete seire tehnilised näitajad ning 
tehnilised vormingud komisjonile 
seiretulemuste ja muu teabe edastamiseks. 
Tehniliste näitajate koostamisel arvestab 
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lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele 
vastavalt.

komisjon ekspertide soovitustega vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikele 5.
Need rakendusaktid võetakse vastu artikli 9 
lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele
vastavalt. Tehnilisi näitajaid peaks 
rakendama ainult siis, kui asjaomase aine 
seireks on olemas liidu tasandil 
ühtlustatud teaduslikult valideeritud 
meetod, mis vastab asjakohastele 
rahvusvahelistele standarditele, vastavalt 
direktiivile 2009/90/EÜ.

Or. en

Selgitus

Vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikele 5 võtab komisjon läbivaadatud 
keskkonnakvaliteedi standardite ja vee raamdirektiivi ettepaneku ettevalmistamisel arvesse 
eri sidusrühmade soovitusi. Sellist soovitust kohaldatakse jälgimisnimekirjale kui vahendile, 
mis on tuletatud läbivaadatud ettepanekust, selleks et tagada kõigi asjakohaste sidusrühmade 
kaasamine. Ainete seire saab olla edukas ainult siis, kui on olemas kokkulepitud, teaduslikult 
valideeritud meetodid nende tuvastamiseks ja jälgimiseks.

Muudatusettepanek 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjon tagab vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1367/2006 artiklile 9 avalikkusele 
võimaluse varakult ja tulemuslikult 
osaleda jälgimisnimekirja ja 
seiremaatriksi koostamisel. Teabe 
aktiivseks ja süstemaatiliseks levitamiseks 
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1367/2006 
avaldab komisjon kogu asjakohase teabe 
elektroonilisel kujul.

Or. en
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Muudatusettepanek 156
Thomas Ulmer

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 8 c:

„Artikkel 8 c

Avalikku teavet ja aruandluskohustust 
käsitlevad üleminekueeskirjad

Käesoleva direktiivi I lisa A osas toodud 
ainetele numbritega 2, 15, 20, 22, 23, 34, 
36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 ja 48 
võivad liikmesriigid esitada direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 13 kohaselt koostatud 
valgala majanduskavades nende ainete 
keemilist seisundit käsitleva teabe eraldi 
muude ainete kohta esitatavast 
samalaadsest teabest, kui kõnealuse 
direktiivi V lisa jaotises 1.4.3 esitatud 
üldist keemilist seisundit hinnatakse ja 
kirjeldatakse eraldi. See ei puuduta 
kõnealuse direktiivi artikli 4 lõike 1, 
artikli 11 lõike 3 ja artikli 16 lõike 6 
kohaseid eesmärke ja kohustusi.

Or. de

Muudatusettepanek 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – punkt 11
Direktiiv 2008/105/EÜ
Lisad II ja III
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. II ja III lisa jäetakse välja. 11. II lisa asendatakse käesoleva direktiivi 
II a lisas sätestatud tekstiga ja III lisa 
jäetakse välja.

Or. en

(Vt II a lisa (uus) muudatusettepanekut nr 222)

Muudatusettepanek 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – joonealune märkus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26 12 kuud pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

26 24 kuud pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Ülevõtmine aeg peaks kajastama õigusaktide rakendamise keerukust ja ressursivajadust.

Muudatusettepanek 159
Oreste Rossi

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 1 – joonealune märkus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

26 12 kuud pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

26 12 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Or. it
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Muudatusettepanek 160
Carl Schlyter

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sõltumata esimesest lõigust lisavad 
liikmesriigid läbivaadatud prioriteetsete 
ainete nimistu ja nende 
keskkonnakvaliteedi standardid pärast 
käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva 
oma valgala majandamiskavasse, mida on 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 13 
esimest korda ajakohastatud.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad oma valgala majandamiskavad ajakohastama 2015. aasta oktoobriks. 
Väga tähtis on selle ajakohastamise käigus arvestada läbivaadatud prioriteetsete ainete 
nimistuid ja nende keskkonnakvaliteedi standardeid eesmärgiga vastata 2021. aastaks 
keskkonnakvaliteedi standardile, vastasel korral hakataks neid kohaldama alles 2027. aastal.


