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SHORT JUSTIFICATION

On 16 March 2004, the Committee on Agriculture adopted its opinion on protection of 
groundwater against pollution by 17 votes to 0 with 1 abstention. Since the legislative 
procedure in Parliament was not concluded during the 5th term, a new opinion needs to be 
adopted by the Committee on Agriculture and Rural Development. The draftsman resubmits 
the opinion as adopted by the previous Committee and asks for it to be confirmed with no 
further changes.

Some, primarily technical, aspects of groundwater quality assessment were left out when the 
Water Framework Directive1 was adopted in 2000.

The proposed Groundwater Directive aims to fill these gaps by defining, for instance, ‘good 
groundwater chemical status’ and ‘criteria for the identification of significant and sustained 
upward trends and the definition of starting points for trend reversals’.

The draftsman welcomes the proposal because it provides a response to problems arising from 
variations in the chemical composition of groundwater in the Community, because of 
geographical and geological differences, and the fact that monitoring data have been lacking.

Main features of the suggested amendments

The draftsman acknowledges the fact that the Commission intends to adapt the groundwater 
directive further, taking account of the experience gained by the Member States in applying 
the present proposal. Therefore, the draftsman does not wish to introduce common threshold 
values for substances other than those already mentioned in Annex I. However, it is important 
to ensure that different threshold values do not lead to unacceptable differences in the 
protection level or to the distortion of trade and competition in the Community. Such negative 
effects should be analysed and acted upon in accordance with specific criteria.

The draftsman also stresses the importance of similar measurement techniques across the 
Union. For water quality policy to be effective, these measurement techniques should be 
approved by the Commission, taking into account their effectiveness in respect of the goals of 
the directive and the functioning of the Internal Market. To this effect a new article is 
introduced.

The draftsman suggests that the Commission should analyse whether the Nitrates Directive2

can be repealed from 2009. When fully implemented, the combined effects of the Water 
Framework Directive and the proposed Groundwater Directive could render the Nitrates 
Directive superfluous. Moreover, that directive has proved highly problematic in several 
respects:

  
1 Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a 
framework for Community action in the field of water policy (OJ L 327, 22.12.2000, p. 1) as amended by 
Decision No 2455/2001/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L 331, 15.12.2001, p. 1).
2 Council Directive 1991/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution 
caused by nitrates from agricultural sources (OJ L 375, 31.12.1991, p. 1) as amended by Regulation (EC) No 
1882/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 284, 31.10.2003, p.1).
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– The directive prescribes a maximum amount of Nitrogen of animal origin to be
applied per hectare (170 kg) but does not take into account climatic or soil conditions, 
nor non-animal sources of Nitrogen such as fertilisers;

– Both subsidiarity and efficiency are better served if the goal (50 mg N/l, not even 
mentioned in the Nitrates Directive) is defined at Community level, rather than the 
way to achieve the goal (170 kg N/ha);

– The directive does not define methods to measure water pollution. Hence, the directive 
has been implemented markedly differently in the Member States;

– The directive does not seem to have been very successful, since the Commission has 
taken twelve of fifteen Member States to Court over wrong or inadequate 
implementation.

It is essential to ensure good compliance with drinking water standards as defined by the 
Drinking Water Directive1. It is suggested, therefore, to apply pesticides/metabolites values 
below 0.1 µg/l, where this is necessary to meet the drinking water standard. A total 
concentration of 0.5 µg/l, in line with existing legislation, is also suggested.

Finally, the draftsman wishes to stress the need for full engagement of the European 
Parliament and the Council through legislation when it comes to amending the minimum list 
in Annex III. This crucial part of the proposed directive should not be subject to modifications 
by way of commitology.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon kutsub vastutavat keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjoni üles lisama oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Pealkiri

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
ettepanek põhjavee kaitsmise kohta 
reostamise eest

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
ettepanek põhjavee kaitsmise kohta 
keemilise reostamise eest

  
1 Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption (OJ 
L 330, 5.12.1998, p. 32) as amended by Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the 
Council (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1).
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Justification

The proposal deals with chemical pollution of groundwater only. This should be specified in 
the title of the directive.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 1

1) Põhjavesi on väärtuslik loodusressurss, 
mida tuleb reostamise eest eraldi kaitsta;

1) Põhjavesi on väärtuslik loodusressurss, 
mida tuleb keemilise reostamise eest eraldi 
kaitsta;

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 3 a (uus)

3 a) Põhjaveekogumite kaitsmisega 
kaitstakse Euroopa põllumajanduse 
elujõulisust, mis on oluline vahend 
võitluses kõrbestumise vastu. Põhjaveekihte 
peab kaitsma tulevase liigkasutamise eest, 
mis võib põhjustada nende saastumist, 
vähendada oluliselt nende voolu ja 
põhjustada isegi nende kadumist.

Justification

Aquifers must be monitored exhaustively in order to enable the necessary action to be taken 
in good time in the event of any significant reduction in the volume of water or any increase 
in pollution. Irrigation must not be allowed to cease, since this would lead to a loss of 
ground-cover vegetation which plays an essential role in the fight against desertification.
Action must therefore be taken to guard against the over-exploitation of aquifers.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 4 a (uus)

4 a) Tuleks kehtestada ka kriteeriumid 
selliste mõjude hindamiseks, mida 
põhjustab veekihtide veevarude 
vähenemine keskkonnale. Vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 8 tuleb 
jälgida veekogude kvantitatiivset seisundit.

Justification

When the quality of groundwater bodies is being assessed, the effect of any reduction in water 
volumes cannot be ignored, since such reduction leads to an increase in the concentration of 
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natural pollutants such as sulphate. The proposal for a directive is rather vague as regards 
the quantitative monitoring of groundwater provided for in Article 8 of the Framework 
Directive on water.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 5 a (uus)

5 a) Oleks kohane analüüsida 
liikmesriikides kehtestatud erinevate 
väärtuslävede mõju keskkonnakaitse 
tasemele ja siseturu toimimisele.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 6

6) On vaja kehtestada kriteeriumid 
saasteainete sisalduse oluliste ja püsivate 
kasvutendentside kindlaksmääramiseks ning 
kasvutendentsi langusele pöördumise punkti 
määratlemiseks, võttes arvesse sellega 
seotud veeökosüsteemide või sellest 
sõltuvate maismaaökosüsteemide suhtes 
esineva kahjuliku mõju tõenäosust.

6) On vaja kehtestada kriteeriumid 
saasteainete sisalduse oluliste ja püsivate 
kasvutendentside kindlaksmääramiseks, 
veekogude suuruse oluliste 
langustendentside kindlaksmääramiseks ja 
kasvutendentsi langusele pöördumise punkti 
määratlemiseks, võttes arvesse sellega 
seotud veeökosüsteemide või sellest 
sõltuvate maismaaökosüsteemide suhtes 
esineva kahjuliku mõju tõenäosust.

Justification

When the quality of groundwater bodies is being assessed, the effect of any reduction in water 
volumes cannot be ignored, since such reduction leads to an increase in the concentration of 
natural pollutants such as sulphate. Quantitative monitoring must therefore be carried out 
and the starting points for trend reversal must be established.
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Muudatusettepanek 7
Põhjendus 8 a (uus)

8 a) Kuna direktiivis 2000/60/EÜ ja 
käesolevas direktiivis nähakse nitraatide 
osas ette kohane väärtuslävi, oleks 
kohane analüüsida, kas direktiivi 
91/476/EMÜ1 võib alates 31. detsembrist 
2008 tühistada.

1 Nõukogu 12. detsembri 1991. aasta 
direktiiv nr 91/676/EMÜ veekogude 
kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva 
nitraadireostuse eest (EÜT L 375, 
31.12.1991, lk 1), mida muudeti Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 
1).

Justification

This Directive sets a European threshold for the concentration of nitrates in groundwater in 
the interests of quality (50 mg/l), whereas the Nitrates Directive prescribes a means (170 kg 
of N of animal origin / ha) of achieving the goal. Prescribing of means rather than goals 
should be avoided.

Muudatusettepanek 8
Artikli 1 lõige 1

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
põhjavee reostuse ärahoidmiseks ja 
piiramiseks erimeetmed, nagu on sätestatud 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 17 lõigetes 1 ja 
2. Nimetatud meetmete hulka kuuluvad 
eelkõige:

a) kriteeriumid põhjavee hea keemilise 
seisundi hindamiseks; ning

b) kriteeriumid oluliste ja püsivate 
kasvutendentside ja nende langusele 
pöördumise kindlakstegemiseks ning 
kasvutendentsi langusele pöördumise 
punktide kindlaksmääramiseks.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
põhjavee keemilise reostuse ärahoidmiseks 
ja piiramiseks ning veevarude vähenemise 
kahjuliku mõju ärahoidmiseks erimeetmed, 
nagu on sätestatud direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 17 lõigetes 1 ja 2. Nimetatud 
meetmete hulka kuuluvad eelkõige:

a) kriteeriumid põhjavee hea keemilise 
seisundi hindamiseks; ning

b) kriteeriumid oluliste ja püsivate 
kasvutendentside ja nende langusele 
pöördumise kindlakstegemiseks ning 
kasvutendentsi langusele pöördumise 
punktide kindlaksmääramiseks.
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Justification

When the quality of groundwater bodies is being assessed, the effect of any reduction in water 
volumes cannot be ignored, since such reduction leads to an increase in the concentration of 
natural pollutants such as sulphate. The proposal for a directive is rather vague as regards 
the qualitative monitoring of groundwater provided for in Article 8 of the Framework 
Directive on water.

Muudatusettepanek 9
Artikli 1 lõike 1 punkt a a (uus)

a a) kriteeriumid, millega hinnatakse 
vastavalt direktiivile 2000/60/EÜ 
veekihtide veevarude olulise vähenemise 
mõju keskkonnale ja säästvale arengule ja

Justification

When the quality of groundwater bodies is being assessed, the effect of any reduction in water 
volumes cannot be ignored, since such reduction leads to an increase in the concentration of 
natural pollutants such as sulphate. The proposal for a directive is rather vague as regards 
the qualitative monitoring of groundwater provided for in Article 8 of the Framework 
Directive on water.

Muudatusettepanek 10
Artikli 1 lõige 2

Käesolev direktiiv kehtestab ühtlasi nõude
ennetada või piirata saasteainete kaudset 
heidet põhjavette.

Käesolevas direktiivis täpsustatakse 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 
punktides b ja i toodud nõuet ennetada või 
piirata põhjavee saastamist ja kõigi 
põhjaveekogumite seisundi halvenemist.

Justification

The Directive should not introduce a new concept of 'indirect discharges'. The Water 
Framework Directive (WFD) only distinguishes between the general case of 'input' and the 
specific case of 'direct discharge' of pollutants into groundwater.

The Directive should clarify the WFD obligations on substances 'to prevent' and substances 
'to limit' and provide EU measures for achieving the prevention obligations in cases of 
European relevant pollutants. It should also clarify the WFD obligation of preventing the 
deterioration of chemical groundwater status. While some read this obligation as maintaining 
the status quo, others read it as preventing deterioration from good to poor chemical status.
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Muudatusettepanek 11
Artikli 2 lõige 1

1. "väärtuslävi" tähendab saasteaine 
põhjavees sisalduva koguse piirangut, mille 
ületamise tulemusena võib 
põhjaveekogumi või kogumite keemilist 
seisundit pidada halvaks.

1. "väärtuslävi" tähendab saasteaine 
põhjavees sisalduvat kogust, mis põhineb 
keskkonnas esineval kogusel ning mille 
ületamise tulemusena võib 
põhjaveekogumi või kogumite keemilist 
seisundit pidada halvaks.

Justification

Threshold values should be linked to natural background concentrations.

Muudatusettepanek 12
Artikli 4 lõige 2

2. Liikmesriigid esitavad hiljemalt 22. 
juuniks 2006 komisjonile kõikide nende 
saasteainete nimekirja, mille suhtes nad on 
kehtestanud väärtusläved. Iga nimekirjas 
oleva saasteaine kohta esitavad liikmesriigid 
käesoleva direktiivi III lisa B osas sätestatud 
teabe.

2. Liikmesriigid esitavad hiljemalt 22. 
juuniks 2006 komisjonile kõikide nende 
saasteainete nimekirja, mille väärtuslävi 
võrreldes põhjaveekogumis või -kogumites 
looduslikult esineva kogusega ületab lisas I 
näidatud väärtusläve või lisast II tuleneva 
täiendava riiklikku väärtusläve. Iga 
nimekirjas oleva saasteaine kohta esitavad 
liikmesriigid käesoleva direktiivi III lisa B 
osas sätestatud teabe.

Justification

The sentence introduces a necessary provision concerning natural levels in groundwater -
'background values'. As it is not possible for the widely differing levels which exist in Europe 
to be taken into account in establishing the threshold values, there is a need to indicate what 
is to be done if natural levels already exceed the threshold values. If such a case occurs in a 
body of groundwater or group of bodies of groundwater, the high natural levels should be 
taken as the threshold values.

Muudatusettepanek 13
Artikli 4 lõike 3 lõik 1

3. Vastavalt lõikele 2 liikmesriikide poolt 
esitatud teabe põhjal avaldab komisjon 
vajaduse korral koos käesoleva direktiivi I 
lisa muutva direktiivi ettepanekuga 
aruande.

3. Vastavalt lõikele 2 liikmesriikide poolt 
esitatud teabe põhjal avaldab komisjon 
vajaduse korral enne 2008. aastat koos 
käesoleva direktiivi I lisa muutva direktiivi 
ettepanekuga aruande.
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Justification

The Commission should be given a clear deadline for taking action on the information 
provided under paragraph 2.

Muudatusettepanek 14
Artikli 4 lõike 3 esimene lõik a (uus)

Aruandes tuleks käsitleda vähemalt 
järgmisi aspekte:
– väärtuslävede kajastumine 
liikmesriikide õigusaktides;
– erinevused liikmesriikides kehtestatud 
väärtuslävede vahel;
– liikmesriikides kehtestatud 
väärtuslävede vahelise erinevuse mõjud 
keskkonnale;
– liikmesriikides kehtestatud 
väärtuslävede vahelise erinevuse otsesed 
või kaudsed negatiivsed mõjud siseturule;

Muudatusettepanek 15
Artikli 4 lõike 3 lõik 1 b (uus)

Juhul, kui käesolevas sättes nimetatud
analüüsis ilmnevad olulised erinevused 
liikmesriikide vahel, teeb komisjon 
ettepaneku liikmesriikides kehtestatud 
väärtuslävede suuremaks ühtlustamiseks.

Justification

If the different threshold values applied by the Member States prove to have a negative impact 
on the environment or the economic level playing field in the Community, legislation should 
be adopted in order to prevent it.

Muudatusettepanek 16
Artikli 5 lõige 2 a (uus)

Punktreostusallikate poolt mõjutatud 
põhjaveekogumite asjaomaste 
saasteainete puhul viiakse läbi 
konkreetsed tendentside hindamised ja 
kasvutendentside langusele pööramised, 
kontrollimaks, et saastunud maa-aladelt 
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pärit reostuskoonlad ei laieneks 
määratletud alale ega põhjustaks 
põhjaveekogumi keemilise seisundi 
halvenemist.

Justification

A new paragraph is added in order to prevent local or point pollution from being hidden by 
averaging with unpolluted monitoring sites in bigger groundwater bodies.

Muudatusettepanek 17
Artikli 5 lõige 2 b (uus)

Liikmesriigid teevad kindlaks veekihtides 
oleva vee koguste olulised 
langustendentsid, millel võib olla 
pöördumatu mõju keskkonnale ja säästvale 
arengule, ning nad määratlevad 
kasvutendentsi langusele pöördumise 
punktid vastavalt IV lisale. Kui 
liikmesriigid teevad kindlaks tendentsid, 
arendavad nad koostöös valglapiirkonna 
eest vastutavate asutustega 
kasutamisstrateegiaid, pidades silmas 
säästva haldamise tagamist, ja võimaluse 
korral pööravad nad tendentsid tagasi 
veekihte uuesti kunstlikult täites.

Justification

When the quality of groundwater bodies is being assessed, the effect of any reduction in water 
volumes cannot be ignored, since such reduction leads to an increase in the concentration of 
natural pollutants. The proposal for a directive is rather vague as regards the quantitative 
monitoring of groundwater provided for in Article 8 of the Framework Directive on water.

Muudatusettepanek 18
Artikli 5 lõige 2 c (uus)

Meetmekavad võivad koosneda 
asjakohastest õiguslikest, halduslikest või 
lepingulistest meetmetest. Kui meetmed on 
võrdselt sobivad, tuleks reguleerivatele 
meetmetele eelistada lepingulisi ja 
koostöölahendusi.
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Justification

In the field of groundwater protection, voluntary and contractual measures based on 
cooperation have increasingly proved their value, in addition to legal and administrative 
instruments. Such measures include, for instance, the use of agricultural environmental 
programmes, advisory services, further training and cooperation between farmers and 
waterworks managers. In the interests of effective protection of groundwater and with due 
regard for the principle of proportionality, priority should be assigned to contractual and 
cooperative instruments in particular when they ensure that objectives are attained in the 
same way

Muudatusettepanek 19
Artikkel 5 a (uus)

Artikkel 5 a
Mõõtmismeetodid

1. Iga liikmesriik esitab Euroopa 
Komisjonile mõõtmismeetodi täieliku 
kirjelduse iga aine kohta, mille suhtes on 
väärtuslävi kehtestatud ühenduse või 
liikmesriigi tasandil.

2. Euroopa Komisjon teeb kindlaks, kas 
mõõtmismeetodid on täielikult 
võrreldavad või võib meetodite erinevus 
põhjustada moonutamist ja seega 
käesoleva direktiivi moonutatud või 
ebavõrdset kohaldamist. Lisaks 
määratletakse klimatoloogilised andmed 
ja kohalikud pinnatüübid.

3. Vastavalt tulemustele kinnitab Euroopa 
Komisjon liikmesriigi poolt esitatud 
mõõtmismeetodid või lükkab need tagasi.

4. Kui Euroopa Komisjon ei kinnita 
liikmesriigi esitatud mõõtmismeetodeid, 
esitab liikmesriik muudetud 
mõõtmismeetodid komisjonile 
kinnitamiseks vastavalt käesoleva artikli 
lõigetele 1– 3.

5. Kinnitatud mõõtmismeetodeid 
kohaldatakse liikmesriikides alates 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 8 
täpsustatud kuupäevast.
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Justification

Agreement on techniques for measurement of groundwater pollution is essential for equal and 
fair transposition of this Directive. Each Member State should measure the pollution 
according to comparable threshold values. The Commission should therefore be given the 
authority to approve measurement techniques, provided that these are equivalent with regard 
to environmental goals.

Muudatusettepanek 20
Artikli 6 esimene lõik

Lisaks direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 
lõikes 3 nimetatud põhinäitajatele peavad 
liikmesriigid tagama, et meetmekava 
hõlmab iga valglapiirkonna puhul 
nimetatud direktiivi VIII lisa punktides 1–6 
nimetatud mis tahes saasteainete põhjavette 
kaudse sattumise ennetamist.

Lisaks direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 
lõikes 3 nimetatud põhinäitajatele peavad 
liikmesriigid tagama, et meetmekava 
hõlmab iga valglapiirkonna puhul 
nimetatud direktiivi VIII lisa punktides 1–6 
nimetatud mis tahes saasteainete põhjavette 
tegeliku kaudse sattumise ennetamist.

Justification

Active prevention or reduction measures against very small quantities of pollutants may, in 
some cases, be harmful to the environment rather than improve and protect environmental 
quality. For example this may occur in delta regions, where very small quantities of these 
substances, present on the bed of a river or another water body, may filter through to 
groundwater bodies. Whereas the term ‘prevention’ in this article should not be undermined, 
the unwanted consequences from such obligations should be prevented.

Muudatusettepanek 21
Artikli 6 lõige 2 a (uus)

Põhjavee kaudse saastamisena ei käsitleta 
hea põllumajandustava kohaselt kasutatud 
väetiste ja taimekaitsevahendite ning oma 
majapidamises toodetud väetiste 
kasutamist.

Justification

This directive does not define the concept 'indirect discharge'. Discharges of fertilisers and 
plant treatment products in accordance with good agricultural practice promote the healthy 
growth of crops. This amendment is intended to provide a secure basis for agricultural 
planning in the EU.

Muudatusettepanek 22
Artikli 6 lõige 2 b (uus)
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Ilma et see piiraks teistes valdkondades 
põhjavee kaitsmiseks kehtestatud 
kvaliteedinõudeid, ei kohaldata käesolevat 
sätet
a) eramute veepuhastusseadmetest 
väljuvale heitveele,
b) teistele saasteainetele, milles sisalduv 
piisavalt väike kogus ja kontsentratsioon ei 
põhjusta mingisugust ohtu põhjavee 
kvaliteedi halvenemiseks.

Justification

Directive 80/86/EEC already contains the above-mentioned exemption provisions. On 
grounds of subsidiarity, it is not justifiable for an EC directive to concern itself with all 
emitters, however small. In 2013, when the existing Directive 80/86/EEC ceases to apply, 
gaps will arise in the legislation unless this text is included.

Muudatusettepanek 23
Artikkel 7 a (uus)

Artikkel 7 a
Aruanne direktiivi 91/676/EMÜ kehtetuks 

tunnistamise kohta

Pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
ning enne 2008. aastat esitab Euroopa 
Komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande, milles analüüsitakse 
direktiivi 91/676/EMÜ tühistamise 
võimalust alates 31. detsembrist 2008.

Enne 31. detsembrit 2008 peavad 
direktiivi 91/676/EMÜ sätted, mis 
puudutavad ohustatud piirkondade 
määratlemist ja ümbervaatamist, olema 
lisatud direktiivi nr 2000/60/EÜ.

Liikmesriigid peavad tagama, et direktiivi 
nr 2000/60/EÜ artiklis 11 sätestatud 
meetmekavas sisalduvad meetmed on 
sobivad direktiivi nr 91/676/EMÜ artiklis 
1 sätestatud eesmärkide saavutamise 
tagamiseks.

Euroopa Komisjon võtab kõik vajalikud 
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meetmed ja esitab vajadusel ettepanekud, 
mis tagavad käesoleva artikli sätete 
nõuetekohase rakendamise.

Justification

In 2009, the Programmes of measures to improve water quality, as required by Article 11 of 
the Water Framework Directive (Directive 2000/60/EC) are to be in place. Among other 
things, these programmes aim to ensure that groundwater threshold values are met. With the 
implementation of that directive and the nitrate limit specified in Annex I of this directive on 
groundwater quality, the 'Nitrates Directive' could possibly be repealed. The new package of 
legislation on water will ensure that the quality goals are reached, leaving proper 
implementation up to the Member States.

Muudatusettepanek 24
Artikkel 8

Käesoleva direktiivi lisasid II kuni IV võib 
kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 21 
lõikes 2 sätestatud menetlusega kohandada 
teaduse ja tehnoloogia arenguga, võttes 
arvesse direktiivi nr 2000/60/EÜ artikli 13 
lõikes 7 ette nähtud tähtaegu 
valglapiirkonna majandamiskavade 
ülevaatamiseks ja ajakohastamiseks.

Käesoleva direktiivi lisasid II ja IV võib 
kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 21 
lõikes 2 sätestatud menetlusega kohandada 
teaduse ja tehnoloogia arenguga, võttes 
arvesse direktiivi nr 2000/60/EÜ artikli 13 
lõikes 7 ette nähtud tähtaegu 
valglapiirkonna majandamiskavade 
ülevaatamiseks ja ajakohastamiseks.

Justification

Considering the importance of the list of substances, changes to Annex III should fall within 
the scope of a legislative procedure, involving both Parliament and Council.

Muudatusettepanek 25
I lisa 1. veeru viimane rida

Pestitsiidide koostisse kuuluvad aktiivsed 
toimeained, samuti nende metaboliidid 
ning reaktsioonisaadused

(ei puuduta eestikeelset versiooni)

Justification

In some versions (SV, FR, ES, PT) the word ‘relevant’ (meaning ‘significant’) has been 
omitted. It is crucial that this term be correctly implemented in all versions of the text, since 
the Commission applies a precise definition for ‘relevant metabolites’ in the guidelines to 
Directive 91/414/EC1.

  
1 OJ L 230 , 19.8.1991, p.1.
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Muudatusettepanek 26
I lisa viimase veeru viimane rida

Väärtusläve kohaldatakse kõikidele 
põhjaveekogumitele, välja arvatud 
piirkondades, kus joogivee normid 
pestitsiide ja nende asjakohaste 
metaboliitide osas on rangemad kui 0.1 
µg liitri kohta. Nendes piirkondades 
rakendatakse joogivee norme. 
Pestitsiidide ja nende metaboliitide 
kontsentratsioon ei tohi üheski 
põhjaveekogumis ületada 0,5 µg liitri 
kohta.

Justification

Threshold values for pesticides/metabolites in drinking water might be less than 0.1 µg/l. In 
such cases, the more stringent standard should apply. Directive 98/83/EC sets a threshold 
value for the sum of pesticides and related substances. This threshold should be included in 
this Directive as well, in order to ensure proper protection of the groundwater.

Muudatusettepanek 27
I lisa allmärkus 22

22 Vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 5 
võetud proovide alusel riskigruppi arvatud 
põhjaveekogumi või -kogumite vastavust 
normidele kontrollitakse kõikides proovide 
võtmise kohtades võetud proovide vastavate 
näitajate aritmeetiliste keskmise alusel.

22 Vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 5 
võetud proovide alusel riskigruppi arvatud 
vaatlusaluse põhjaveekogumi või -kogumite 
vastavust normidele kontrollitakse direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 21 lõikes 2 sätestatud 
menetluse käigus kehtestatud tähtaja 
jooksul ning iga tüüpilise piirkonna
kõikides proovide võtmise kohtades võetud 
proovide vastavate näitajate tasakaalustatud
aritmeetilise keskmise alusel.

Justification

This amendment seeks to clarify the text. It is important for monitoring to be carried out per 
representative zone in a body of groundwater, because differences may be significant, even 
within the same body of groundwater. The period within which monitoring must take place 
needs to be stated more precisely.

Muudatusettepanek 28
IV lisa punkt 1.2 alapunkt a

a) hindamine peab toimuma iga
põhjaveekogumi või põhjaveekogumite 

a) hindamine peab toimuma iga võrreldava
põhjaveekogumi või võrreldavate
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rühma igas osas eraldi igas proovide 
võtmise kohas üks kord kvartalis, 
poolaastas või aastas võetud proovide 
keskmiste näitajate aritmeetilise keskmise 
alusel;

põhjaveekogumite rühma proovide 
võtmise kohtades üks kord kvartalis, 
poolaastas või aastas võetud proovide 
tasakaalustatud keskmiste näitajate 
tasakaalustatud aritmeetilise keskmise 
alusel;

Justification

This amendment seeks to make the text more specific and prevent any confusion.

Muudatusettepanek 29
IV lisa punkt 1.2 alapunkt b

b) et vältida moonutusi suundumuste 
kindlakstegemisel, jäetakse arvutustest 
välja kõik mõõtmistulemused, mis jäävad 
allapoole kvantifikatsioonipiiri.

b) et vältida moonutusi suundumuste 
kindlakstegemisel, käsitletakse vastavalt 
tunnustatud statistikapõhimõtetele kõiki 
mõõtmistulemusi, mis jäävad allapoole 
kvantifikatsioonipiiri.

Justification

Eliminating all measurements below the limit of quantification is not scientifically correct and 
does not avoid biased results. Therefore, recognised statistical methods for the treatment of 
these measurements should be applied.

Muudatusettepanek 30
IV lisa lõike 1.6 alapunkt a (uus)

1.6 a Põhjaveekogumite kvantifitseerimisel 
määravad liikmesriigid – koostöös 
valglapiirkondade eest vastutavate asutustega 
– kindlaks põhjaveekihi vee tasakaalu ja 
taseme varasemate andmete põhjal 
määratletud asjakohaste näitajate ja selleks 
väljaarendatud seirevõrkude abil.

Justification

The Member States (acting through their appropriate bodies) know most about the trends in 
groundwater levels, thanks to control and monitoring networks. The fact that aquifers differ 
on account of the widely varying geology within the European Union should be taken into 
account.
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Muudatusettepanek 31
IV lisa lõike 2.7 alapunkt a (uus)

2.7.a Valglapiirkondade eest vastutavate 
asutuste kaudu kehtestavad liikmesriigid 
võrkude suuruse ja seiremeetmete sageduse 
ning samuti vaatlusaastate minimaalse ja 
maksimaalse arvu, mida on vaja 
põhjaveekihtides ilmneva kvantitatiivsete 
tendentside kindlaksmääramiseks. 
Kasvutendentsi langusele pöördumise punkt 
kehtestatakse säästvat arengut, 
veeökosüsteemide, otseselt sellest sõltuvate 
maismaaökosüsteemide ja inimtegevusega 
seotud pöördumatu kahju riski ning 
kliimamuutust nõuetekohaselt silmas pidades.

Justification

Any reduction in the size of groundwater bodies has a direct affect on aquatic and terrestrial 
ecosystems and on sustainable development in the areas dependent on those aquifers. This 
fact is not taken into account in the Commission's proposal for a directive, even though it is 
mentioned in the Framework Directive on water. Quantitative monitoring must be carried out 
and trend-reversal points must be established if irreversible damage is to be avoided.
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