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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

17.10.2018 A8-0288/178 

Muudatusettepanek  178 

Michel Dantin 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) ennetusmeetmed vajaliku 

töötlemise vähendamiseks ning 

veekvaliteedi tagamiseks, 

sealhulgas direktiivi 2000/60/EÜ 

artikli 11 lõike 3 punktis d 

osutatud meetmed; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0288/179 

Muudatusettepanek  179 

Michel Dantin 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – A osa – tabel 1 

 

Komisjoni ettepanek 

Parameetrid Parameetri väärtus Ühik 

Clostridium perfringens'i 

eosed 

0 arv/100 ml 

Kolibakterid 0 arv/100 ml 

Enterokokid 0 arv/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 arv/100 ml 

Heterotroofsete bakterite 

arv (HPC) 22 °C juures 

Ebaloomulike muutusteta  

Somaatilised kolifaagid 0 arv/100 ml 

Hägusus < 1 NTU  

 

Muudatusettepanek 

Parameetrid Parameetri väärtus Parameetrid 

Clostridium perfringens'i 

eosed 

0 arv/100 ml 

   

Enterokokid 0 arv/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 arv/100 ml 

   

Somaatilised kolifaagid 0 arv/100 ml 

Märkus Käesolevas osas esitatud parameetreid ei kohaldata 
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direktiivi 2009/54/EÜ kohase allika- ja mineraalvee 

suhtes. 

 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/180 

Muudatusettepanek  180 

Michel Dantin 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

I lisa – B osa – tabel 1 

  

Komisjoni ettepanek 

Keemilised parameetrid 

Parameetrid Parameetri 

väärtus 

Ühik Märkused 

Akrüülamiid 0,10 μg/l Parameetri 

väärtus näitab 

monomeeride 

jääksisaldust 

vees, arvutatuna 

lähtudes 

maksimaalse 

eraldumise 

spetsifikatsioonid

est vastava 

polümeeri 

kokkupuutel 

veega. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arseen 10 μg/l  

Benseen 1,0 μg/l  

Benso(a)püreen 0,010 μg/l  

Beeta-östradiool 

(50-28-2) 

0,001 μg/l  

Bisfenool A 0,01 μg/l  

Boor 1,0 mg/l  

Bromaat 10 μg/l  

Kaadmium 5,0 μg/l  
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Kloraat 0,25 mg/l  

Klorit 0,25 mg/l  

Kroom 25 μg/l Väärtus tuleb 

saavutada 

hiljemalt [10 

aastat pärast 

käesoleva 

direktiivi 

jõustumist]. Kuni 

selle kuupäevani 

on kroomi 

parameetri 

väärtus 50 μg/l. 

Vask 2,0 mg/l  

Tsüaniid 50 μg/l  

1,2-dikloroetaan 3,0 μg/l  

Epiklorohüdriin 0,10 μg/l Parameetri 

väärtus näitab 

monomeeride 

jääksisaldust 

vees, arvutatuna 

lähtudes 

maksimaalse 

eraldumise 

spetsifikatsioonid

est vastava 

polümeeri 

kokkupuutel 

veega. 

Fluoriid 1,5 mg/l  

Haloäädikhapped 80 μg/l Järgmise üheksa 

esindava aine 

summa: 

monokloro-, 

dikloro- ja 

trikloroäädikhape, 

mono- ja 

dibromoäädikhap

e, 

bromokloroäädik

hape, 

bromodikloroäädi

khape, 

dibromokloroäädi
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khape ja 

tribromoäädikhap

e. 

Plii 5 μg/l Väärtus tuleb 

saavutada 

hiljemalt [10 

aastat pärast 

käesoleva 

direktiivi 

jõustumist]. Kuni 

selle kuupäevani 

on plii parameetri 

väärtus 10 μg/l. 

Elavhõbe 1,0 μg/l  

Mikrotsüstiin-LR 10 μg/l  

Nikkel 20 μg/l  

Nitraat 50 mg/l Liikmesriigid 

peavad tagama, et 

täidetud oleks 

nõue (nitraat)/50 

+ (nitrit)/3 ≤ 1, 

kus ümarsulud 

tähistavad 

nitraadi (NO3) ja 

nitriti (NO2) 

kontsentratsiooni 

mg/l, ning 

veepuhastusjaama

st väljumisel 

oleks vee 

nitrititesisaldus 

0,10 mg/l. 

Nitrit 0.50 mg/l Liikmesriigid 

peavad tagama, et 

täidetud oleks 

nõue (nitraat)/50 

+ (nitrit)/3 ≤ 1, 

kus ümarsulud 

tähistavad 

nitraadi (NO3) ja 

nitriti (NO2) 

kontsentratsiooni 

mg/l, ning 

veepuhastusjaama

st väljumisel 
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oleks vee 

nitrititesisaldus 

0,10 mg/l. 

Nonüülfenool 0,3 μg/l  

Pestitsiidid 0,10 μg/l Pestitsiidid on: 

   orgaanilised 

insektitsiidid, 

   orgaanilised 

herbitsiidid, 

   orgaanilised 

fungitsiidid, 

   orgaanilised 

nematotsiidid, 

   orgaanilised 

akaritsiidid, 

   orgaanilised 

algitsiidid, 

   orgaanilised 

rodentitsiidid, 

   orgaanilised 

limatõrjevahendid

, 

   seonduvad tooted 

(kaasa arvatud 

kasvuregulaatorid

) ning nende 

asjassepuutuvad 

metaboliidid, 

nagu on 

määratletud 

määruse (EÜ) nr 

1107/2009 artikli 

3 punktis 321. 

   Parameetri 

väärtus kehtib iga 

üksiku pestitsiidi 

kohta. 

   Aldriini, 

dieldriini, 

heptakloori ja 

heptakloorepoksii

di osas on 
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parameetri 

väärtus 0,030 

μg/l.  

Pestitsiidid – 

kokku 

0,50 μg/l „Pestitsiidid – 

kokku“ tähistab 

kõikide 

järelevalve käigus 

tuvastatud ja 

mõõdetud 

pestitsiidide 

koguste summat. 

Per- ja 

polüfluoritud 

alküülühendid 

(PFAS) 

0,10 μg/l „PFAS“ tähistab 

iga üksikut per- ja 

polüfluoritud 

alküülühendit 

(keemiline valem: 

CnF2n+1−R). 

PFAS – kokku 0,50 μg/l „PFAS – kokku“ 

tähistab per- ja 

polüfluoritud 

alküülühendite 

summat 

(keemiline valem: 

CnF2n+1−R). 

Polütsüklilised 

aromaatsed 

süsivesinikud 

0,10 μg/l Järgmiste 

märgitud ühendite 

kontsentratsiooni

de summa: 

benso(b)fluorante

en, 

benso(k)fluorante

en, 

benso(ghi)perülee

n ja indeno(1,2,3-

cd)püreen. 

Seleen 10 μg/l  

Tertrakloroeteen 

ja trikloroeteen 

10 μg/l Märgitud 

parameetrite 

kontsentratsiooni

de summa 

Trihalometaanid 

– kokku 

100 μg/l Võimalusel, 

desinfitseerimist 

kahjustamata, 

peaksid 

liikmesriigid 
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püüdlema 

madalama 

väärtuse poole. 

   Järgmiste 

märgitud ühendite 

kontsentratsiooni

de summa: 

kloroform, 

bromoform, 

dibromokloromet

aan, 

bromodikloromet

aan. 

Uraan 30 μg/l  

Vinüülkloriid 0,50 μg/l Parameetri 

väärtus näitab 

monomeeride 

jääksisaldust 

vees, arvutatuna 

lähtudes 

maksimaalse 

eraldumise 

spetsifikatsioonid

est vastava 

polümeeri 

kokkupuutel 

veega. 

__________________ 

1. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 

taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1). 

 

Muudatusettepanek  

Keemilised parameetrid 

Parameetrid Parameetri 

väärtus 

Ühik Märkused 

Akrüülamiid 0,10 μg/l Parameetri 

väärtus näitab 

monomeeride 

jääksisaldust 

vees, arvutatuna 

lähtudes 

maksimaalse 
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eraldumise 

spetsifikatsioonid

est vastava 

polümeeri 

kokkupuutel 

veega. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arseen 10 μg/l  

Benseen 1,0 μg/l  

Benso(a)püreen 0,010 μg/l  

Beeta-östradiool 

(50-28-2) 

0,001 μg/l  

Bisfenool A 0,1 μg/l  

Boor 1,5 mg/l  

Bromaat 10 μg/l  

Kaadmium 5,0 μg/l  

Kloraat 0,25 mg/l  

Klorit 0,25 mg/l  

Kroom 25 μg/l Väärtus tuleb 

saavutada 

hiljemalt [10 

aastat pärast 

käesoleva 

direktiivi 

jõustumist]. Kuni 

selle kuupäevani 

on kroomi 

parameetri 

väärtus 50 μg/l. 

Vask 2,0 mg/l  

Tsüaniid 50 μg/l  

1,2-dikloroetaan 3,0 μg/l  

Epiklorohüdriin 0,10 μg/l Parameetri 

väärtus näitab 

monomeeride 

jääksisaldust 

vees, arvutatuna 

lähtudes 

maksimaalse 

eraldumise 

spetsifikatsioonid
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est vastava 

polümeeri 

kokkupuutel 

veega. 

Fluoriid 1,5 mg/l  

Haloäädikhapped 80 μg/l Järgmise üheksa 

esindava aine 

summa: 

monokloro-, 

dikloro- ja 

trikloroäädikhape, 

mono- ja 

dibromoäädikhap

e, 

bromokloroäädik

hape, 

bromodikloroäädi

khape, 

dibromokloroäädi

khape ja 

tribromoäädikhap

e. 

Plii 5 μg/l Väärtus tuleb 

saavutada 

hiljemalt [10 

aastat pärast 

käesoleva 

direktiivi 

jõustumist]. Kuni 

selle kuupäevani 

on plii parameetri 

väärtus 10 μg/l. 

Elavhõbe 1,0 μg/l  

Mikrotsüstiin-LR 10 μg/l  

Nikkel 20 μg/l  

Nitraat 50 mg/l Liikmesriigid 

peavad tagama, et 

täidetud oleks 

nõue (nitraat)/50 

+ (nitrit)/3 ≤ 1, 

kus ümarsulud 

tähistavad 

nitraadi (NO3) ja 

nitriti (NO2) 

kontsentratsiooni 
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mg/l, ning 

veepuhastusjaama

st väljumisel 

oleks vee 

nitrititesisaldus 

0,10 mg/l. 

Nitrit 0.50 mg/l Liikmesriigid 

peavad tagama, et 

täidetud oleks 

nõue (nitraat)/50 

+ (nitrit)/3 ≤ 1, 

kus ümarsulud 

tähistavad 

nitraadi (NO3) ja 

nitriti (NO2) 

kontsentratsiooni 

mg/l, ning 

veepuhastusjaama

st väljumisel 

oleks vee 

nitrititesisaldus 

0,10 mg/l. 

Nonüülfenool 0,3 μg/l  

Pestitsiidid 0,10 μg/l Pestitsiidid on: 

   orgaanilised 

insektitsiidid, 

   orgaanilised 

herbitsiidid, 

   orgaanilised 

fungitsiidid, 

   orgaanilised 

nematotsiidid, 

   orgaanilised 

akaritsiidid, 

   orgaanilised 

algitsiidid, 

   orgaanilised 

rodentitsiidid, 

   orgaanilised 

limatõrjevahendid

, 

   seonduvad tooted 

(kaasa arvatud 
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kasvuregulaatorid

) ning nende 

asjassepuutuvad 

metaboliidid, 

nagu on 

määratletud 

määruse (EÜ) nr 

1107/2009 artikli 

3 punktis 321. 

   Parameetri 

väärtus kehtib iga 

üksiku pestitsiidi 

kohta. 

   Aldriini, 

dieldriini, 

heptakloori ja 

heptakloorepoksii

di osas on 

parameetri 

väärtus 0,030 

μg/l.  

Pestitsiidid – 

kokku 

0,50 μg/l „Pestitsiidid – 

kokku“ tähistab 

kõikide 

järelevalve käigus 

tuvastatud ja 

mõõdetud 

pestitsiidide 

koguste summat. 

Per- ja 

polüfluoritud 

alküülühendid 

(PFAS) 

0,10 μg/l „PFAS“ tähistab 

iga üksikut per- ja 

polüfluoritud 

alküülühendit 

(keemiline valem: 

CnF2n+1−R). 

Valemiga tuleb 

samuti 

kasutusele võtta 

pika ja lühikese 

ahelaga PFASi 

eristamine. 

Käesolevat 

direktiivi 

kohaldatakse 

üksnes pika 

ahelaga PFASi 
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suhtes. 

Iga üksiku 

PFASi 

parameetri 

väärtust 

kohaldatakse 

ainult nende 

PFASi ühendite 

suhtes, mis 

võivad 

tõenäoliselt 

esineda ja mis on 

inimeste tervisele 

ohtlikud vastavalt 

käesoleva 

direktiivi artiklis 

8 osutatud 

ohuhindamisele. 

PFAS – kokku 0,50 μg/l „PFAS – kokku“ 

tähistab per- ja 

polüfluoritud 

alküülühendite 

summat 

(keemiline valem: 

CnF2n+1−R). 

„PFAS – kokku“ 

parameetri 

väärtust 

kohaldatakse 

ainult nende 

PFASi ühendite 

suhtes, mis 

võivad 

tõenäoliselt 

esineda ja mis on 

inimeste tervisele 

ohtlikud vastavalt 

käesoleva 

direktiivi artiklis 

8 osutatud 

ohuhindamisele. 

Polütsüklilised 

aromaatsed 

süsivesinikud 

0,10 μg/l Märgitud 

parameetrite 

kontsentratsiooni

de summa 
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Seleen 30 μg/l Võimalusel, 

desinfitseerimist 

kahjustamata, 

peaksid 

liikmesriigid 

püüdlema 

madalama 

väärtuse poole. 

Tertrakloroeteen 

ja trikloroeteen 

10 μg/l Järgmiste 

märgitud ühendite 

kontsentratsiooni

de summa: 

kloroform, 

bromoform, 

dibromokloromet

aan, 

bromodikloromet

aan. 

Trihalometaanid 

– kokku 

100 μg/l  

   Parameetri 

väärtus näitab 

monomeeride 

jääksisaldust 

vees, arvutatuna 

lähtudes 

maksimaalse 

eraldumise 

spetsifikatsioonid

est vastava 

polümeeri 

kokkupuutel 

veega. 

Uraan 30 μg/l  

Vinüülkloriid 0,50 μg/l Parameetri 

väärtus näitab 

monomeeride 

jääksisaldust 

vees, arvutatuna 

lähtudes 

maksimaalse 

eraldumise 

spetsifikatsioonid

est vastava 

polümeeri 

kokkupuutel 
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veega. 

 

__________________ 

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 

taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ 

kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1). 

Or. en 

 

 


