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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga. [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega 
muudetakse direktiive 2000/60/EÜ ja 2008/105/EÜ seoses veepoliitika valdkonna 
prioriteetsete ainetega
(COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2011)0876),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 192 lõiget 1, 
mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0026/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. mai 2012. aasta arvamust1,

– võttes arvesse Regioonide Komitee …2 arvamust,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A7-
0000/2012),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

                                               
1 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
2 Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 191 kohaselt peab liit oma 
keskkonnaalast poliitikat 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 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

Oluline on rõhutada, et nagu on kogu ELi keskkonnapoliitika puhul nõutud, peaks 
prioriteetsete ainete nimistu läbivaatamine võtma lisaks teaduslikele andmetele ja 
keskkonnatingimustele alati arvesse sotsiaal-majanduslikke tegureid.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Hiljuti kindlaks määratud 
prioriteetseid aineid ja nende 
keskkonnakvaliteedi standardeid ning 
käesolevas direktiivis sätestatud 
olemasolevate prioriteetsete ainete 
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ajakohastatud keskkonnakvaliteedi 
standardeid tuleks võtta arvesse 
meetmeprogrammides ja valgala 
majandamiskavades nende järgmise 
läbivaatamise ja ajakohastamise käigus 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 
lõikes 8 ja artikli 13 lõikes 7 sätestatud 
tähtaegadele. Hea keemilise seisundi 
jaoks tuleks keskkonnakvaliteedi 
standarditeni jõuda vastava 6aastase 
valgala majandamiskava tsükli lõpuks, 
ilma et see piiraks direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 4 lõigete 4 ja 9 kohaldamist, mis 
muu hulgas hõlmavad sätteid hea 
keemilise seisundi saavutamiseni 
jõudmise tähtaja pikendamise või 
leebemate keskkonnaeesmärkide 
saavutamise kohta konkreetsete 
veekogude puhul ebaproportsionaalse 
kulu ja/või sotsiaal-majandusliku 
vajaduse alusel, tingimusel et asjaomaste 
veekogude seisund ei halvene.

Or. en

Selgitus

Sõnaselgelt tuleks täpsustada, et liikmesriigid peavad kohaldama uute ainete 
keskkonnakvaliteedi standardeid ja olemasolevate ainete ajakohastatud keskkonnakvaliteedi 
standardeid alates meetmeprogrammide ja valgala majandamiskavade järgmisest 
ajakohastamisest, mis peaks toimuma 2015. aastal, eesmärgiga saavutada hea keemiline 
seisund seoses nende ainetega 2021. aastaks. Peale selle saavad liikmesriigid põhjendada 
pikendatud tähtaegu või leebemaid eesmärke sotsiaal-majanduslike tegurite alusel.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) Asjakohane on mitte täpsustada 
keskkonnakvaliteedi standardeid mõne 
ravimitööstuse jaoks olulise aine puhul, 
mis on lisatud prioriteetsete ainete 
nimistusse. Seire nende ainete üle peaks 
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pakkuma laiaulatuslikumaid teaduslikke 
andmeid komisjonile, et teha ettepanek 
vastavate keskkonnakvaliteedi standardite 
kohta järgmise prioriteetsete ainete 
nimistu läbivaatamise raames kooskõlas 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikega 4. 
Neid keskkonnakvaliteedi standardeid 
tuleks võtta arvesse meetmeprogrammide 
ja valgala majandamiskavade järgneval 
läbivaatamisel ja ajakohastamisel 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 
lõikes 8 ja artikli 13 lõikes 7 sätestatud 
tähtaegadele. Hea keemilise seisundi 
jaoks tuleks keskkonnakvaliteedi 
standarditele vastamine saavutada vastava 
6aastase valgala majandamiskava tsükli 
lõpuks, ilma et see piiraks direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõigete 4 ja 9 
kohaldamist.

Or. en

Selgitus

Teatavate ravimitööstuse jaoks oluliste ainete keskkonnakvaliteedi standardeid ei tuleks kohe 
kehtestada. Nende ainete olemasolu prioriteetsete ainete nimistus võimaldab koguda 
usaldusväärseid laiaulatuslikke andmeid, mille analüüs aitab kaasa riskihindamisele, mis 
võtab nõuetekohaselt arvesse ainete tervisealast kasu. Komisjon peaks tegema ettepaneku 
nende ainete keskkonnakvaliteedi standardite kohta nimistu järgmisel läbivaatamisel 2016. 
aastal ja asjakohased meetmed tuleb kehtestada valgala majandamiskavades 2021. aastal 
eesmärgiga vastata keskkonnakvaliteedi standarditele 2027. aastaks.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 c) Strateegiad pinnavee saastuse 
kontrollimiseks allika juures, sealhulgas 
ainespetsiifilised meetmed määruse (EÜ) 
nr 1907/2006, määruse (EÜ) 
nr 1107/2009 ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määruse 
(EL) nr 528/2012 (milles käsitletakse 
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biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist 
ja kasutamist)1 kohaselt, mis on 
kehtestatud sotsiaal-majanduslikke 
tegureid võttes arvesse võttes, võivad 
aidata liikmesriikidel saavutada direktiivi 
2000/60/EÜ eesmärke majanduslikult, 
sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt tõhusal 
viisil, vältides ebaproportsionaalseid 
kulusid. Sidusust direktiivi 2000/60/EÜ, 
eespool nimetatud õigusaktide ja muude 
õigusaktide vahel tuleks seega tugevdada, 
et tagada asjakohane allikakontrolli 
mehhanismide rakendamine.
1 ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel on kõige sobivam otsustada, milliseid meetmeid saab kõige kulutõhusamalt 
rakendada, et saavutada veepoliitika raamdirektiivi eesmärgid, rakendades näiteks 
allikakontrolli mehhanisme, mis on juba kättesaadavad kehtivates ELi õigusaktides, mis 
võtavad arvesse sotsiaal-majanduslikke tegureid.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Seire peaks olema kohandatud 
oodatavate kontsentratsioonimuutuste 
ruumilisele ja ajalisele skaalale. Üldlevinud 
prioriteetsete ohtlike ainete eeldatava 
laialdase leviku ja keskkonna pika 
taastumisaja korral tuleks liikmesriikidel 
lubada vähendada seirekohtade arvu ja/või 
nimetatud ainete seiresagedust tingimusel, 
et statistiliselt usaldusväärne seire 
võrdlusalus on saavutatav.

(14) Seire peaks olema kohandatud 
oodatavate kontsentratsioonimuutuste 
ruumilisele ja ajalisele skaalale. Üldlevinud 
prioriteetsete ohtlike ainete eeldatava 
laialdase leviku ja keskkonna pika 
taastumisaja korral tuleks liikmesriikidel 
lubada vähendada seirekohtade arvu ja/või 
nimetatud ainete seiresagedust minimaalse 
tasemeni, mis on piisav usaldusväärseks 
pikaajaliste suundumuste analüüsiks, 
tingimusel, et statistiliselt usaldusväärne 
seire võrdlusalus on saavutatav.

Or. en
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Selgitus

Kasulik on täpsustada seire miinimumsagedus, mida tuleb rakendada üldlevinud püsivate, 
bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete puhul.

Muudatusettepanek 6

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. 
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 ja statistiliselt olulised, ELis 
prioriteetseks tunnistamise protsessi 
eesmärkidega kokkusobivad andmed. 
Nimistu peaks olema dünaamiline ja selle 
kehtivusaeg peaks olema piiratud, et 
reageerida uutele, hiljuti kindlakstehtud 
saasteainete võimalikku ohtlikkust 
käsitlevatele andmetele ja aidata vältida 
ainete kestvamat seiret, kui on vajalik. Et 
lihtsustada mehhanismi loomist, on 
kasulik osutada juba ainetele, mille puhul 
on seireandmed ebapiisavad ja olemasolev 
teave näitab, et need võivad kujutada 
endast riski merekeskkonnale või selle 
kaudu, ja mis tuleb lisada esimesse 
jälgimisnimekirja.

Or. en
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Selgitus

Jälgimisnimekirja mehhanismi saab parendada, tagades selle dünaamilisuse, ning ülesehitust 
saab tõhusamaks muuta, osutades juba mõnele muret tekitavale ainele, mis tuleb nimekirja 
lisada.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 a) Seoses keemilise seisundi 
esitamisega vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ V lisa jaotisele 1.4.3 
meetmeprogrammi ja valgala 
majandamiskavade esimese 
ajakohastamise eesmärgil, mis tuleb läbi 
viia direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 
lõike 8 ja artikli 13 lõike 7 kohaselt, tuleks 
lubada liikmesriikidel esitada eraldi 
hinnang mõju kohta uute prioriteetsete 
ainete ja olemasolevate ajakohastatud 
keskkonnakvaliteedi standarditega ainete 
keemilisele seisundile, et uute nõuete 
kehtestamist ei peetaks ekslikult pinnavete 
keemilise seisundi halvenemiseks. Lisaks 
kohustuslikule kaardile, mis hõlmab kõiki 
aineid, võiks esitada kaks täiendavat 
kaarti – ühe, mis hõlmab ainult uusi 
aineid ja olemasolevaid aineid 
ajakohastatud keskkonnakvaliteedi 
standarditega, ja teise, mis hõlmab muid 
aineid.

Or. en

Selgitus

Kaardid, mis esitavad pinnavete keemilist seisundit, ei tohiks punaseks saada (st näidata hea 
seisundi mittesaavutamist) ainult seetõttu, et uusi aineid on lisatud või olemasolevate ainete 
keskkonnakvaliteedi standardeid on ajakohastatud: liikmesriikidele tuleks seega võimaldada 
esitada eraldi kaarte nende ainete jaoks järgmise valgala majandamiskavade tsükli jooksul 
2015. aastast 2021. aastani.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 18 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18 b) Oluline on, et õigeaegne ja 
asjakohane teave Euroopa pinnavete 
seisundi ja keemilise saastuse vastaste 
strateegiate saavutuste kohta tehakse 
üldsusele kättesaadavaks. Eesmärgiga 
tugevdada sellise teabe kättesaadavust ja 
läbipaistvust tuleks veebisait, mis pakub 
teavet valgala majandamiskavade ja 
nende läbivaatamiste ning 
ajakohastamiste kohta, muuta 
kättesaadavaks igas liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

Kodanikel on õigus olla õigeaegsel ja kõikehõlmaval viisil teavitatud ELi vete seisundist ja 
keemilise saastuse vastu kehtestatud strateegiate saavutustest. Tundlikuks muudetud ja 
teavitatud avalik arvamus on eduka veepoliitika võti.

Muudatusettepanek 9

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 ja 
selles nimekirjas olevate ainete seireks 
kasutatavaid seiremeetodeid käsitlevaid 
õigusakte. On väga oluline, et komisjon 
peab ettevalmistustöö käigus asjakohaseid 
konsultatsioone, sh ekspertide tasandil.
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Or. en

(Vt muudatusettepanek põhjenduse 23 kohta)

Selgitus

Seire jaoks tehniliste näitajate koostamine on jälgimisnimekirja toimimise oluline tegur, nii et 
see tuleb ellu viia delegeeritud õigusaktide, mitte rakendusaktide abil.

Muudatusettepanek 10

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 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

(Vt muudatusettepanek põhjenduse 21 kohta)

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 2
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 3 – lõige 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid avaldavad liidu 
kodanikele teabe- ja 
kommunikatsioonitegevuse kaudu 
andmeid pinnavete saastuse vältimiseks 
rakendatud meetmete tulemuste ja mõju 
kohta, eelkõige tagades ühtse veebisaidi 
loomise, mis annab teavet ajakohastatud 
valgala majandamiskavade kohta, mis on 
koostatud kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 13 lõikega 7, samuti juurdepääsu 
nendele kavadele.

Or. en

Selgitus

Kodanikel on õigus olla õigeaegsel ja kõikehõlmaval viisil teavitatud ELi vete seisundist ja 
keemilise saastuse vastu kehtestatud strateegiate saavutustest. Tundlikuks muudetud ja 
teavitatud avalik arvamus on eduka veepoliitika võti.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 5
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8a – lõige 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 vähemalt korrani iga kolme 
aasta tagant, et pakkuda piisavalt 
andmeid pikaajaliste suundumuste 
analüüsiks kooskõlas artikli 3 lõikega 6, 
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.
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Or. en

Selgitus

Seire miinimumsagedus, mida tuleks rakendada üldlevinud püsivate, bioakumuleeruvate ja 
toksiliste ainete korral, tuleks selgelt täpsustada.

Muudatusettepanek 13

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 2 
ette nähtud edaspidise prioriteetseks 
tunnistamise toetamiseks koostab komisjon
lisaks andmetele, mis pärinevad direktiivi 
2000/60/EÜ artiklite 5 ja 8 kohastest 
kirjeldamis- ja seireprogrammidest, 
jälgimisnimekirja ainetest, mille kohta 
kogutakse seireandmeid kogu EList.

Or. en

Selgitus

Selgitada tuleks, et jälgimisnimekiri on juba kehtestatud vahenditele täiendav vahend, et 
toetada tulevast prioriteetseks tunnistamist ja prioriteetsete ainete nimistu läbivaatamisi.

Muudatusettepanek 14

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

2. Seoses käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud jälgimisnimekirja ja 
jälgimisnimekirjas olevate ainete seireks 
tehniliste näitajate koostamisega on 
komisjonil õigus võtta artikli 10 kohaselt 
vastu delegeeritud õigusakte.
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Jälgimisnimekiri kehtib neli aastat alates 
selle vastuvõtmise kuupäevast või kuni 
komisjon koostab uue nimekirja.

Or. en

(Vt muudatusettepanek, mis viitab artikli 8b lõikele 6)

Selgitus

Jälgimisnimekirja kehtivusaeg ei peaks olema määramata, et parandada selle dünaamilist 
iseloomu ja rõhutada, et ained ei peaks jääma nimekirja kauem, kui on vaja. Peale selle on 
seire jaoks tehniliste näitajate koostamine jälgimisnimekirja toimimise oluline tegur, nii et see 
tuleb ellu viia delegeeritud õigusaktide, mitte rakendusaktide abil.

Muudatusettepanek 15

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

3. Komisjon koostab lõikes 1 osutatud 
esimese jälgimisnimekirja hiljemalt […]1.
Esimene jälgimisnimekiri hõlmab muu 
hulgas aineid, mis on sätestatud käesoleva 
direktiivi II lisas.

1 12 kuud pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

1 12 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Or. en

Selgitus

Et lihtsustada jälgimisnimekirja mehhanismi loomist, on kohane osutada võimalikele muret 
tekitavatele ainetele, mille puhul on juba teada, et täiendavate seireandmete kogumine 
jälgimisnimekirja abil on kasulik.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8b – lõige 4 – esimene lõik
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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 kuue kuu jooksul pärast kõnealuse 
aine jälgimisnimekirja lisamist. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidele tuleks anda aega, mida neil on vaja, et kehtestada uute ainete seiret, eriti kui 
seiratavate ainete nimekiri muutub kiiresti aja jooksul.

Muudatusettepanek 17

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

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 vähemalt ühe 
seirejaama pluss keskmiselt 20 000 km2

suuruse geograafilise ala kohta vähemalt 
ühe seirejaama.

Or. en

Selgitus

Soovitatud seirejaamade arvu väljaarvutamise meetod võimaldab väga erineva pindalaga 
liikmesriikide vahel tasakaalustatumat jaotamist. Meetod saavutab teiste meetoditega, mis 
võtavad sõnaselgelt arvesse iga liikmesriigi rahvaarvu, sarnase tulemuse, kuid see on selgem 
ja seda on lihtsam rakendada.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8b – lõige 4 – kolmas lõik
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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 kaks korda aastas.

Or. en

Selgitus

Seire sagedust tuleks suurendada, et võimaldada statistiliselt oluliste andmehulkade 
kogumist, eriti kuna seirejaamade arv on piiratud.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 6
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8b – 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 võib vastu võtta rakendusakte, 
millega sätestatakse tehnilised vormingud 
komisjonile seiretulemuste ja muu teabe 
edastamiseks. Need rakendusaktid 
võetakse vastu artikli 9 lõikes 2 osutatud 
kontrollimenetlusele vastavalt.

Or. en

(Vt muudatusettepanek, mis viitab artikli 8b lõikele 2)

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 6 a (uus)
Direktiiv 2008/105/EÜ
Artikkel 8c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Lisatakse järgmine artikkel 8c:
„Artikkel 8c
Avalikku teavet ja aruandlust käsitlevad 
üleminekusätted
Käesoleva direktiivi I lisa A osas loetletud 
ainete 2, 15, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 
41, 42, 45, 46, 47 ja 48 puhul võivad 
liikmesriigid valgala majandamiskavade 
esimese ajakohastamise eesmärgil esitada 
keemilise seisundi alase teabe teisi aineid 
puudutavast teabest eraldi kooskõlas 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 lõikega 7, 
ilma et see piiraks käesoleva direktiivi 
V lisa jaotise 1.4.3 (mis käsitleb üldise 
keemilise seisundi esitamist) nõudeid ning 
käesoleva direktiivi artikli 4 lõike 1 
punktis a, artikli 11 lõike 3 punktis k ja 
artikli 16 lõikes 6 sätestatud eesmärke ja 
kohustusi.”

Or. en

Selgitus

Kaardid, mis esitavad pinnavete keemilist seisundit, ei tohiks punaseks saada (st näidata hea 
seisundi mittesaavutamist) ainult seetõttu, et uusi aineid on lisatud või olemasolevate ainete 
keskkonnakvaliteedi standardeid on ajakohastatud: käesolev üleminekusäte võimaldab 
liikmesriikidel esitada täiendavaid eraldi kaarte nende ainete jaoks järgmise valgala 
majandamiskavade tsükli jooksul 2015. aastast 2021. aastani.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 10 a (uus)
Direktiiv 2008/105/EÜ
II lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. II lisa asendatakse tekstiga, mis on 
sätestatud käesoleva direktiivi II a lisas.

Or. en
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Selgitus

Tehakse ettepanek ainete nimekirja kohta, mis tuleks lisada esimesse jälgimisnimekirja.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõige 11
Direktiiv 2008/105/EÜ
II ja III lisa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. II ja III lisa jäetakse välja. 11. III lisa jäetakse välja.

Or. en

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – esimene lõik – allmärkus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

112 kuud pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

112 kuud pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Or. en

Muudatusettepanek 24

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses käesoleva direktiivi artikli 2 
punktidega 1, 2, 5, 9 ja 10 kohaldavad 
liikmesriigid esimest korda neid sätteid, et 
vaadata läbi ja ajakohastada 
meetmeprogrammid ja valgala 
majandamiskavad, mida tuleb ellu viia 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 
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lõikele 8 ja artikli 13 lõikele 7.

Or. en

Selgitus

Sõnaselgelt tuleks täpsustada, et liikmesriigid peavad kohaldama keskkonnakvaliteedi 
standardeid uute ainete ja olemasolevate ainete jaoks, alustades meetmeprogrammide ja 
valgala majandamiskavade järgmise ajakohastamisega, mis peaks aset leidma 2015. aastal, 
eesmärgiga saavutada hea keemiline seisund nende ainete puhul 2021. aastaks.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 46

Komisjoni ettepanek
(46) 17alfaetinüül

östradiool
57-63-6 3,5 · 10–5 7 · 10–6 ei 

kohaldata
ei 
kohaldata

Parlamendi muudatusettepanek

(46) 17alfaetinüül
östradiool

57-63-6 – – – – –1

__________________________
1 Komisjon teeb ettepaneku nende ainete keskkonnakvaliteedi standardite kohta järgmise 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõike 4 kohase prioriteetsete ainete läbivaatamise raames. Neid 
keskkonnakvaliteedi standardeid võetakse arvesse järgnevas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 
lõike 8 ja artikli 13 lõike 7 kohasel meetmeprogrammide ja valgala majandamiskavade 
läbivaatamisel, eesmärgiga saavutada nende ainete puhul hea pinnavee keemiline seisund 
vastava 6aastase valgala majandamiskava tsükli lõpuks, ilma et see piiraks direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 4 lõigete 4 ja 9 kohaldamist. Erandina direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikest 8 on 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõike 8 viimases lauses osutatud kuupäev nende ainete jaoks 27. 
detsember 2016.

Or. en

Selgitus

Ravimitööstuse jaoks oluliste ainete keskkonnakvaliteedi standardeid ei tuleks kohe 
kehtestada. Prioriteetsete ainete nimistus olemine võimaldab laiaulatuslike andmete kogumist 
riskihindamiseks, mis võtab nõuetekohaselt arvesse ainete kasu tervisele. Komisjon peaks 
tegema ettepaneku nende ainete keskkonnakvaliteedi standardite kohta nimekirja järgmisel 
läbivaatamisel 2016. aastal ja 2021. aastal tuleb kehtestada meetmed valgala 
majandamiskavades eesmärgiga vastata keskkonnakvaliteedi standarditele 2027. aastal. 
Viimane lause allmärkuses lisatakse selle tagamiseks, et ELi kokkuleppe puudumisel ei 
kehtesta liikmesriigid keskkonnakvaliteedi standardeid enne 2021. aastat.
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Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 47

Komisjoni ettepanek
(47) 17beetaöstra

diool
50-28-2 4 · 10–4 8 · 10–5 ei 

kohaldata
ei 
kohaldata

Parlamendi muudatusettepanek

(47) 17beetaöstra
diool

50-28-2 – – – – –1

__________________________
1 Komisjon teeb ettepaneku nende ainete keskkonnakvaliteedi standardite kohta järgmise 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõike 4 kohase prioriteetsete ainete läbivaatamise raames. Neid 
keskkonnakvaliteedi standardeid võetakse arvesse järgnevas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 
lõike 8 ja artikli 13 lõike 7 kohasel meetmeprogrammide ja valgala majandamiskavade 
läbivaatamisel, eesmärgiga saavutada nende ainete puhul hea pinnavee keemiline seisund 
vastava 6aastase valgala majandamiskava tsükli lõpuks, ilma et see piiraks direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 4 lõigete 4 ja 9 kohaldamist. Erandina direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikest 8 on 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõike 8 viimases lauses osutatud kuupäev nende ainete jaoks 27. 
detsember 2016.

Or. en

Selgitus

Teatavate ravimitööstuse jaoks oluliste ainete keskkonnakvaliteedi standardeid ei tuleks kohe 
kehtestada. Prioriteetsete ainete nimistus olemine võimaldab laiaulatuslike andmete kogumist 
riskihindamiseks, mis võtab nõuetekohaselt arvesse ainete kasu tervisele. Komisjon peaks 
tegema ettepaneku nende ainete keskkonnakvaliteedi standardite kohta nimekirja järgmisel 
läbivaatamisel 2016. aastal ja 2021. aastal tuleb kehtestada meetmed valgala 
majandamiskavades eesmärgiga vastata keskkonnakvaliteedi standarditele 2027. aastal. 
Viimane lause allmärkuses lisatakse selle tagamiseks, et ELi kokkuleppe puudumisel ei 
kehtesta liikmesriigid keskkonnakvaliteedi standardeid enne 2021. aastat.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II lisa – tabel – rida 48

Komisjoni ettepanek
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(48) diklofenak 15307-79-6 0,1 0,01 ei 
kohaldata10

ei 
kohaldata10

Parlamendi muudatusettepanek

(48) diklofenak 15307-79-6 – – – – –1

__________________________
1 Komisjon teeb ettepaneku nende ainete keskkonnakvaliteedi standardite kohta järgmise 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõike 4 kohase prioriteetsete ainete läbivaatamise raames. Neid 
keskkonnakvaliteedi standardeid võetakse arvesse järgnevas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 
lõike 8 ja artikli 13 lõike 7 kohasel meetmeprogrammide ja valgala majandamiskavade 
läbivaatamisel, eesmärgiga saavutada nende ainete puhul hea pinnavee keemiline seisund 
vastava 6aastase valgala majandamiskava tsükli lõpuks, ilma et see piiraks direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 4 lõigete 4 ja 9 kohaldamist. Erandina direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikest 8 on 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõike 8 viimases lauses osutatud kuupäev nende ainete jaoks 27. 
detsember 2016.

Or. en

Selgitus

Teatavate ravimitööstuse jaoks oluliste ainete keskkonnakvaliteedi standardeid ei tuleks kohe 
kehtestada. Prioriteetsete ainete nimistus olemine võimaldab laiaulatuslike andmete kogumist 
riskihindamiseks, mis võtab nõuetekohaselt arvesse ainete kasu tervisele. Komisjon peaks 
tegema ettepaneku nende ainete keskkonnakvaliteedi standardite kohta nimekirja järgmisel 
läbivaatamisel 2016. aastal ja 2021. aastal tuleb kehtestada meetmed valgala 
majandamiskavades eesmärgiga vastata keskkonnakvaliteedi standarditele 2027. aastal. 
Viimane lause allmärkuses lisatakse selle tagamiseks, et ELi kokkuleppe puudumisel ei 
kehtesta liikmesriigid keskkonnakvaliteedi standardeid enne 2021. aastat.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
II a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek

Parlamendi muudatusettepanek
II a lisa 

 „II LISA
AINED, MIS TULEB MUU HULGAS LISADA ESIMESSE JÄLGIMISNIMEKIRJA, MILLE 
KOOSTAS KOMISJON

CASi number1 ELi number2 Aine nimetus
1066-51-9 ei kohaldata aminometüülfosfoonhape (AMPA)
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298-46-4 206-062-7 karbamasepiin
57-12-5 ei kohaldata vaba tsüaniid
1071-83-6 213-997-4 glüfosaat
15687-27-1 239-784-6 ibuprofeen
3380-34-5 222-182-2 triklosaan
9029-97-4 231-175-3 tsink ja selle ühendid
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 ELi number: Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu (EINECS) või Euroopa uute 
keemiliste ainete loetelu (ELINCS).

Or. en

Selgitus

Et lihtsustada jälgimisnimekirja mehhanismi loomist, on kohane osutada võimalikele muret 
tekitavatele ainetele, mille puhul on juba teada, et täiendavate seireandmete kogumine 
jälgimisnimekirja abil on kasulik. Väljavalitud ained hõlmavad muu hulgas aineid, mis võivad 
tekitada probleeme seoses joogiveega, kahte raviainet ja kindlakstehtud saasteaineid.
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SELETUSKIRI

Keemiline saastus on üks merekeskkonna ja meie ühiskonnale kättesaadava ohutu ja puhta 
vee kättesaadavuse ja kvaliteedi aina kasvava surve põhjuseid: asjakohaste meetmete 
jõustamine vee keemilise reostuse kontrollimiseks on seetõttu jätkusuutliku veemajandamise 
keskne tahk. 

Vee saastumine on samuti üks peamisi keskkonnaalaseid muresid, mida ELi kodanikud on 
väljendanud: oma 3. juuli 2012. aasta resolutsioonis ELi veealaste õigusaktide rakendamise 
kohta märkis parlament, et „Eurobaromeetri uuringu kohaselt (märts 2012) on 68% 
eurooplaste arvates veekvantiteedi ja -kvaliteedi probleemid tõsised, 80% arvab, et keemiline 
saaste ohustab veekeskkonda, 62% leiab, et neid ei ole piisavalt teavitatud oma riikide 
põhjavee, järvede, jõgede ja rannikuvetega seotud probleemidest, 67% arvates saab 
veeprobleeme kõige tõhusamalt lahendada, suurendades teadlikkust neist probleemidest, ning 
73% soovib rohkem ELi meetmeid Euroopa veeprobleemide lahendamiseks.”

Veepoliitika raamdirektiiv, mis võeti vastu 2000. aastal, võtab integreeritud lähenemisviisi 
veepoliitikale, mis keskendub veemajandamisele valgala tasandil, seades jätkusuutlikkuse 
eesmärgi ökoloogilise, keemilise ja kvantitatiivse „hea seisundi” näol, milleni Euroopa 
veekogud peaksid jõudma 2015. aastaks. Eelkõige sätestab veepoliitika raamdirektiiv 
strateegiad saastumise vastu.

Sellega seoses määrab direktiiv kindlaks prioriteetsete ainete nimistu veepoliitika valdkonnas, 
eelkõige kemikaalid, mis kujutavad endast olulist riski veekeskkonnale või selle kaudu ELi 
tasandil. Et saavutada pinnavete hea keemiline seisund, peavad veekogud vastama nende 
ainete jaoks kehtestatud keskkonnakvaliteedi standarditele. Kõige ohtlikumad ained nende 
ainete seas määratletakse prioriteetsete ohtlike ainetena nende püsivuse, bioakumuleeruvuse 
ja/või toksilisuse tõttu. Veepoliitika raamdirektiivi raames võetud meetmete eesmärk on 
vähendada järk-järgult prioriteetsete ainete heidet veekeskkonda või prioriteetsete ohtlike 
ainete korral nende kao lõpetamine või järk-järgult kõrvaldamine.

Komisjoni ettepanek muudab veepoliitika raamdirektiivi ja keskkonnakvaliteedi standardite 
direktiivi, et ajakohastada prioriteetsete ainete nimistut veepoliitika valdkonnas, nagu nõuab 
veepoliitika raamdirektiiv, vähemalt iga nelja aasta järel. Ettepanekuga

 lisatakse nimistusse 15 uut prioriteetset ainet, millest kuus on märgitud prioriteetse 
ohtliku ainena;

 vaadatakse läbi keskkonnakvaliteedi standardid seitsme olemasoleva prioriteetse aine 
jaoks;

 märgitakse kaks olemasolevat prioriteetset ainet prioriteetseks ohtlikuks aineks;
 kehtestatakse nõue mõõta mitme aine kontsentratsiooni elustikus, st 

mereorganismides, nagu kalad või koorikloomad;
 kehtestatakse konkreetsed sätted seoses ainetega, mis toimivad üldlevinud püsivate, 

bioakumuleeruvate ja toksiliste ainetena;
 esitatakse uus jälgimisnimekirja mehhanism, mis on välja töötatud selleks, et seirata 

võimalikke muret tekitavaid aineid eesmärgiga koguda andmeid, pidades silmas 
tulevast prioriteetseks tunnistamist.
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Raportöör toetab komisjoni ettepanekut ja usub, et mõned muudatused teeksid direktiivi 
selgemaks ja tõhusamaks nn hea seisundi saavutamise seisukohalt kõigis ELi pinnavetes ja 
muudaksid selle rakendamise liikmesriikide jaoks lihtsamaks. Kokkuvõte peamiste esitatud 
muudatusettepanekutes käsitletavate punktide kohta esitatakse allpool. 

Uued prioriteetsed ained

Ettepanekuga lisatakse 33 saasteaine nimistusse 15 kemikaali, mida seiratakse ja 
kontrollitakse ELi pinnavetes, sealhulgas tööstuskemikaalid, biotsiidid, taimekaitsevahendid 
ja esimest korda kolm ravimitööstuse jaoks olulist ainet.
 Ained on välja valitud teaduslike tõendite põhjal, et need võivad kujutada endast olulist riski.

Esiteks usub raportöör, et täiendavaid uusi aineid ei tuleks prioriteetsete ainete nimistusse 
lisada. Kuigi ainete lisamine ja väljajätmine on kahtlemata kaasseadusandjate eesõigus, on 
oluline austada komisjoni poolt järgitava tehnilise prioriteetseks tunnistamise protsessi 
teaduslikku terviklikkust ja läbipaistvust. Soovitav on lisada võimalikud muret tekitavad ained 
selle asemel jälgimisnimekirja (vt allpool). 

Raportööril on mõningaid muresid seoses kolme ravimitööstuse jaoks olulise aine lisamisega 
nimekirja: loomulik hormoon 17beeta-östradiool ja sünteetiline hormoon 17alfa-
etinüülöstradiool, millest mõlemal on endokrinoloogiliselt häirivad omadused, ja 
mittesteroidne põletikuvastane ravim diklofenak. Keskkonnakvaliteedi standardite seadmine 
neile ainetele nende esinevuse ja veekeskkonnale avalduvate mõjude praeguste teadmiste 
juures võib põhjustada probleeme inimeste tervise alaste kaalutluste ülekaaluka tähtsuse tõttu: 
veepoliitika ei peaks määrama otseselt liikmesriikide tervishoiupoliitikat.

Teisest küljest näitab tehniline protsess, mida komisjon järgib ja mille tervise ja 
keskkonnariskide teaduskomitee on heaks kiitnud, et ELi vete puhul on tõesti olemas 
probleem, mida ei saa lihtsalt ignoreerida. Raportööri ettepanek on jätta need kolm ainet 
prioriteetsete ainete nimistusse, kuid jätta välja nende keskkonnakvaliteedi standardid. 
Komisjon teeb ettepaneku keskkonnakvaliteedi standardite kohta nimistu järgmisel 
läbivaatamisel nelja aasta jooksul. See võimaldab koguda laiaulatuslikumaid andmeid, võttes 
arvesse hiljutisi teaduslikke uuringuid ja arvestades veelgi rohkem ainete kasu rahvatervisele 
vastavates riskihindamistes, käsitledes seega enamikku sidusrühmade muresid. Seejärel 
lisatakse ained 2021. aastal valgala majandamiskavadesse eesmärgiga vastata 
keskkonnakvaliteedi standarditele 2027. aastaks.

Ajakava ja rakendamise kulutõhusus

Veepoliitika raamdirektiiv ei ole uute ainete keskkonnakvaliteedi standarditele või 
olemasolevate ainete ajakohastatud keskkonnakvaliteedi standarditele vastamiseks võetavate 
meetmete rakendamise täpse ajakava osas üheselt mõistetav: muidugi on võimatu, et aineid, 
mille keskkonnakvaliteedi standardid lisatakse või neid ajakohastatakse praegu, saaks 2015. 
aastal pidada „head seisundit” omavateks, nii et oluline on selgitada teksti, et vältida selles 
küsimuses igasugust õiguslikku ebakindlust: meetmed nende ainete tekitatava saastuse 
piiramiseks tuleks kehtestada valgala majandamiskavade järgmisel ajakohastamisel 
2015. aastal eesmärgiga vastata keskkonnakvaliteedi standarditele 2021. aastaks.
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Peale selle tuleks, kuigi kulude-tulude analüüs on lisatud iga aine jaoks komisjoni 
mõjuhinnangusse, rõhutada, et liikmesriikidel on kõige parem hinnata kõige tõhusamaid 
meetmeid, mida kehtestada, et saavutada veepoliitika raamdirektiivi eesmärgid. Kulutõhusat 
rakendamist saab konkreetsemalt järgida allikakontrolli mehhanismide abil, mis on juba 
kättesaadavad kehtivates õigusaktides, nagu kemikaalimäärus REACH, ja mis võtavad 
nõuetekohaselt arvesse sotsiaal-majanduslike tegurite tähtsust. Samuti tuleks meenutada, et 
veepoliitika raamdirektiivi alusel saavad liikmesriigid õigustada hilisemaid tähtaegu või 
leebemaid keskkonnaeesmärke ebaproportsionaalsete kulude põhjal.

Samal ajal tuleks vältida eksitavaid sõnumeid üldsusele: kaardid, mis osutavad ELi vete 
keemilisele seisundile, ei tohiks äkitselt näidata, et pinnaveed ei saavuta head keemilist 
seisundit, kui see on vaid rangemate nõuete või uute ainete lisamise tagajärg: üleminekusäte 
peaks lubama liikmesriikidel esitada eraldi kaarte, ilma et see ohustaks 2021. aastaks hea 
keemilise seisundi saavutamise üldeesmärki.

Üldlevinud ohtlikud ained

Raportöör väljendab heameelt sätete üle ettepanekus, mis võimaldavad liikmesriikidel 
vähendada veekeskkonnas väga laialdaselt esinevate püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste 
ainete seire alaseid jõupingutusi ja võimaldavad nende kontsentratsiooni eraldi esitamist, et 
vältida teiste ainete puhul saavutatavate edusammude varjamist. Tehakse ettepanek täpsustada 
nende ainete seire minimaalne sagedus.

Jälgimisnimekiri

Raportöör väljendab heameelt jälgimisnimekirja mehhanismi üle, mille kohta komisjon on 
teinud ettepaneku tõhusa vahendina, mille abil kaotada ebakõla ainete reguleerimise jaoks 
vajaliku seire vajaduse ja ainete reguleerimise jaoks vajaliku seire vahel. Et toimida nagu 
plaanitud, peaks jälgimisnimekiri olema kohustuslik, nagu on ettepanekus sätestatud.

Raportöör teeb ettepaneku piirata nimekirja kehtivust nelja aastaga, et vältida, et 
seirekohustused jäävad kehtima määramata ajaks, eelkõige juhul, kui komisjonile delegeeritud 
volitused koostada ja ajakohastada nimekirja võetakse tagasi. Soovitatakse uut süsteemi 
seirejaamade arvu määramiseks, et vähendada tasakaalutust väga erineva pindalaga riikide 
vahel, ja tehakse ettepanek seiresageduse suurendamiseks, et suurendada andmete statistilist 
olulisust.

Lisaks tehakse ettepanek mõne ELi vete jaoks muret tekitada võiva aine otsese esimesse 
jälgimisnimekirja lisamise kohta. Need ained on välja valitud nende ainete seast, mille puhul 
on usaldusväärsete seireandmete puudumine peamiseks takistuseks hästi motiveeritud 
teaduslikule otsusele nende muret tekitava taseme kohta: nimekiri hõlmab aineid, mis võivad 
kujutada ohtu joogiveele, kahte täiendavat ravimitööstuse jaoks olulist ainet ja kindlakstehtud 
saasteaineid, mida hiljutised uuringud on näidanud vee jaoks võimaliku probleemi allikana.

Üldsuse teadlikkus

Nagu eespool nimetatud, on vee keemiline saastus ELi kodanike jaoks peamine 
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keskkonnaalane mure. Raportöör usub, et poliitiline surve, mida avaldab tundlikuks muudetud 
ja teavitatud avalik arvamus, on ainus viis saavutada edu veepoliitika valdkonnas: meetmeid 
vee saastuse vastu ei tohiks pidada Brüsselist tulevateks kulukateks kohustusteks, vaid 
kodanike kollektiivseks huviks. 

Seetõttu tehakse ettepanek edendada üldsuse teadlikkust teabe- ja kommunikatsioonitegevuse 
abil pinnavete saastuse eest kaitsmise meetmete tulemuste ja mõju kohta, luues 
konkreetsemalt veebisaidid, mis pakuvad juurdepääsu valgala majandamiskavadele, mille on 
sätestanud liikmesriigid.

* * *

Raportöör on väljendanud heameelt mitme soovituse üle, mille on talle andnud 
variraportöörid ja kolleegid Euroopa Parlamendis. Et hoida otsustamisprotsess nii 
läbipaistvana kui vesi, mida me soovime, korraldas ta kaks sidusrühmade kuulamist, et anda 
selliste organisatsioonide nagu Euroopa Keemiatööstuse Nõukogu (CEFIC), Euroopa 
Keskkonnabüroo (EEB), Euroopa Parlamendi poolt nõutud ettevalmistav tegevus (EPPA), 
Euroopa Rahvuslike Veevarustuse ja Kanalisatsiooniala Liitude Assotsiatsioon (EUREAU), 
Greenpeace, Novartis, SustainPharma ja Maailma Looduse Fond (WWF) esindajatele 
võimalus väljendada oma muresid. Üksikuid kohtumisi korraldati katusorganisatsioonidega, 
nagu CEFIC, VCI, WKÖ, ja liikmesriikide delegatsioonide esindajatega. Lisaks tunnustab ta 
kohtumisi nõukogu eesistujariikide Taani ja Küprosega. Ainuüksi raportöör vastutab 
ettepanekute eest, mille ta on otsustanud lisada oma raporti projekti.


