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LÜHISELGITUS

Miks esitas Euroopa Komisjon käesoleva ettepaneku?

2000. aasta detsembris vastu võetud veepoliitika raamdirektiivi (WFD) eesmärgiks on 
ennetada mis tahes veekvaliteedi halvenemist ning tugevdada veekeskkonna kaitset.
Raamdirektiiviga püütakse võidelda saastuse vastu üldiselt ning selles on sätestatud keemilise 
saastuse järkjärguline vähendamine, eriti veekeskkonnale või selle kaudu vastuvõtmatut ohtu 
kujutavate prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonda laskmise, heite ja kao 
peatamine või järkjärguline kaotamine.

Veepoliitikat viiakse ellu veekeskkonna majandamiskavade alusel. Liikmesriigid peavad 
täitma vajalikke meetmeid nii pinnaveekogude mis tahes  kahjustuse ennetamiseks kui ka 
nende kvaliteedi taastamiseks ja parandamiseks.

Käesoleva ettepaneku eesmärk – vastavalt WFD artikli 16 lõikele 7 – on kontrollida ja tagada, 
et vee valdkonnas saavutataks keskkonnakvaliteedi standardite rakendamisel kaitstuse 
kõrge tase, st kontsentratsioonide määrad inimeste, floora ja fauna kaitsmiseks, lähtudes 
andmetest aine toksilisuse, püsivuse ja bioakumulatsiooni ning muundumise kohta 
keskkonnas.

Keskkonnakvaliteedi standardite eesmärk on nii kaitsta ja parandada keskkonnakvaliteeti kui 
ka ühtlustada majandustingimusi siseturul, sest iga liikmesriigi tasandil eksisteerib 
kehtestatud standardite vahel suuri erinevusi.

Põllumajandusliku päritoluga saasteained

Saasteaineid võivad keskkonda sattuda mitmetest allikatest: põllumajandus, tööstused 
(raskemetallid, jäätmed ...), jäätmepõletus jne.

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamus keskendub põllumajandusliku 
päritoluga vee saastusele ning täpsemalt pestitsiididele, nitraatidele, mida direktiivi ettepanek 
ei käsitlenud.

Pestitsiidid osalevad sageli pinnaveekogude ja rannaäärsete vete ökoloogilise seisundi 
halvenemises, sest nad püsivad keskkonnas pikka aega ning neid võidakse transportida suurte 
vahemaade taha. Tegemist on ka raskesti piiratava laialivalguva saastusega, sest selle 
tulemusel tekivad äravool, otsene kadu pinnases ja õhus, taimede leostamine vihma tõttu ...

Prioriteetsete ainete nimistus (1 lisa A osa) leidub hulgaliselt pestitsiide: 1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 
18, 19, 26, 27, 29, 33. Mõned neist ei ole enam kasutusel põllumajandustegevuses, kuid 
esinevad veel mõnede jõgede setetes. 8 muud saasteainet, mida direktiivi projekt käsitleb (1 
lisa B osa), on kõik pestitsiidid.

Veekeskkonnas leitakse endiselt liigseid pestitsiide, seega tuleks põllumajandustegevuses 
eelistada keskkonnale kahjutuid tooteid, kõige tõhusamaid töötlemistehnikaid, 
puhvervööndite olemasolu põldude ja jõgede vahel, õhu triivi piiramist pihustamise ajal ...
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Neid punkte käsitletakse enamikus vastuvõtmisel olevates pestitsiide puudutavates 
õigusaktides.

Raportööri seisukoht

Käesolevat direktiivi ettepanekut, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid vee 
valdkonnas, ei saa vaadelda isoleerituna, sest suur hulk keskkonnakaitsealaseid meetmeid 
kuuluvad teiste ühenduse olemasolevate või vastuvõtmisel olevate õigusaktide 
kohaldamisalasse.

Seega tuleb püüda vältida vastuolude tekitamist eesmärkide ja muude ühenduse õigusloomega 
seotud osades olevate sätete vahel ning mitte ennetada neid, mis võetakse vastu järgnevate 
kuude jooksul, et iga puzzle tükk haakuks täiuslikult teistega.

Seega tuleb arvestada kehtivaid õigusakte, nagu näiteks direktiiv EMÜ 80-778 joogivee 
kvaliteedi kohta, direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, IPPC 
(saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli) direktiiv, veepoliitika raamdirektiiv (2000/60/EÜ) 
ning vastuvõtmisel olevaid õigusakte, nagu näiteks REACH direktiiv, pestitsiidide säästvat 
kasutust sisaldav temaatiline strateegia, direktiiv pestitsiidide säästva kasutamise kohta, 
pestitsiidide direktiivi muutmine.

Praegu on siiski raske määratleda, kas muude täiendavate õigusaktide rakendamine võimaldab 
saavutada veepoliitika raamdirektiivi eesmärke või kas ühenduse meede on jätkuvalt vajalik.
Seega tuleks lünkade täitmiseks näha ette olemasolevate õigusaktide hindamine ning esitada 
parandusi ja edendada Euroopa veepoliitika ja laiemalt keskkonnapoliitika tõeliselt 
integreeritud lähenemisviisi.

Euroopa Komisjon valis esitamiseks ettepaneku, mis piirdub ühtlustatud keskkonnakvaliteedi 
standardite loomisega ühenduse tasandil, kuid täiendava heite kontrollita, võrreldes 
olemasolevate ühenduse õigusaktidega. Seega jätab see liikmesriikide ülesandeks eeskirjad, 
mis kontrollivad muid saasteaineid siseriiklikul tasandil. See lahendus, mida esitatakse kui 
majanduslikust vaatepunktist kõige painduvamat, sobivamat ja eelistatumat, võib saada 
kriitika osaliseks, kuna komisjon rõhutab ühenduse keskkonnakvaliteedi standardite loomise 
õigustamiseks just majanduslikele tingimustele väga soodsalt mõjuvat ühtlustamise argumenti 
ning halduskulude vähendamist liikmesriikidele.

Keskkonnakvaliteedi standardid puudutavad siseveekogusid (jõed, järved) ja siirdeveekogusid 
(rannaäärsed veed). Veepoliitika raamdirektiivi artikli 16 lõige 7 nõuab komisjonilt 
pinnaveekogude, setete või elustiku prioriteetsete ainete kontsentratsioonide 
kvaliteedistandardeid puudutavate ettepanekute esitamist.

Siiski keskendub tehtud ettepanek pinnaveekogudele, sest komisjoni arvamuse kohaselt 
puudub detailne ja usaldusväärne teave ainete esinemise kohta elustikus ja setetes, välja 
arvatud 3 aine puhul. Veel kord tuleb liikmesriikidel täiendada ühenduse tasandil loodud 
keskkonnakvaliteedi standardeid, kuid võib esitada küsimuse, millised vahendid on neil selle 
saavutamiseks.
See valik on kahetsust tekitav, sest paljud saasteained asuvad jõesängides ja kuhjuvad sinna, 



AD\642350ET.doc 5/15 PE 382.209v02-00

ET

tekitades sellega infiltratsiooni ohu ja seega põhjaveekogude saastuse ning saasteainete laia 
leviku, mõnikord kuni rannikualadeni, kui jõgesid süvendatakse.

Raportöör märgib ka, et võimalikku koostoimet ainete ja nende kuhjumite vahel ei vaadeldud.

Raportöör tunneb muret liikmesriikidele jäetud standardite ületamist lubavate siirdealade 
määratlemise võimaluse üle. Tegelikult tuleb tööstustel luua puhastus- ja 
mürgieemaldamisjaamad oma jäätmetele, et need vastaksid kehtestatud standarditele, seega ei 
näi selle erandi tegemine vajalik. Mis puudutab põllumajandustegevust, siis näib olevat raske 
määratleda spetsiifilisi keskkonda laskmise kohti.

Määratletud on kahte tüüpi ühtlustatud keskkonnakvaliteedi standardid: keskkonnakvaliteedi 
standardid, mis põhinevad suurimal lubatud kontsentratsioonil ja kontrollivad seega saastust 
lühiajalises perspektiivis, ning keskkonnakvaliteedi standardid, mis põhinevad aasta 
keskmisel kontsentratsioonil.

Võrdlusperiood saasteainete andmikesse kantavate väärtuste mõõtmiseks on üks aasta ning 
kolm aastat pestitsiidide puhul, sest kasutatud kogused ja kaod looduses võivad aastate lõikes 
varieeruda vastavalt kliimatingimustele.

Siiski tuleb meeles pidada, et saastuse oht on kõige kõrgem korduva kasutuse puhul samal alal 
samaaegselt prioriteetse ainega, mis puudutab just pestitsiide, mida kasutatakse 
põllumajanduses eelkõige märtsist septembrini. Niisiis võivad ökosüsteemide kahjustused olla 
korvamatud või väga suured pestitsiidide intensiivse kasutamise perioodil. Seega tuleks 
pestitsiidide puhul võtta kolme aasta keskmine, kuid kasutusperioodil võetud 
kontsentratsioonide keskmine.

Lõpuks, kuna heiteid, keskkonda laskmist ja prioriteetsete ainete kadu peab järk-järgult 
vähendama või need kaotama, on vajalik, et liikmesriigid looksid andmiku koostamise ajal 
asjakohase ajakava selle eesmärgi saavutamiseks.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 1 A (uus)

(1 a) Kooskõlas asutamislepingu artikliga 
174, rajaneb ühenduse keskkonnapoliitika 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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ettevaatusprintsiibil ja põhimõtetel, mille 
järgi tuleb võtta ennetusmeetmeid ja 
keskkonnakahjustusi heastada eeskätt 
kahjustuste kohas, saastaja peab aga 
maksma. 

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 1 A (uus)

(1 a) Vee kvaliteedi tagamiseks on 
väiketootmisel ja mahepõllundusel rajanev 
nõuetekohane maakasutus 
möödapääsmatu.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 4 A (uus)

(4 a) Direktiivi 2000/60/EÜ 
meetmeprogrammi käsitleva artikli 11 lõige 
2 ja VI lisa B-osa sisaldavad avatud 
nimekirja täiendavatest meetmetest, mida 
liikmesriik võib meetmeprogrammi osana 
võtta, sealhulgas:
– õigusaktid;
– haldusaktid ja
– läbirääkimistel saavutatud 
keskkonnaalased kokkulepped.

Selgitus

Lisaks õigusaktidele tuleb juhtudel, kui piirnorme sagedasti ületatakse, nimetada võimalike 
lahendustena ka vee raamdirektiivi (2000/60/EÜ) artikli 11 lõikes 4 ja VI lisa B-osas 
kirjeldatud täiendavaid meetmeid, kuna vabatahtlikumad ja ergutavad meetmed on tihtipeale 
tõhusamad kui range seadust järgiv lähenemine See aitab laiendada nii käesoleva direktiivi 
ühiseid seisukohti kui ka keskkonnaalaseid õigusakte üldiselt.

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 5 A (uus)

(5 a) Et enamiku muid ühenduse õigusakte 
ei ole veel täielikult vastu võetud ega 
kohaldatud, on praegu raske kindlaks teha, 
kas selle poliitika rakendamine võimaldab 
täita veepoliitika raamdirektiivi eesmärke 
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või kas ühenduse meede on jätkuvalt 
vajalik. Järelikult oleks kasulik viia läbi 
ühenduse kõigi veekogude heale tasemele 
kaasa aitavate otseste või kaudsete 
õigusaktide sidususe ja tõhususe ametlik 
hindamine.

Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 7

(7) Ühenduse huve silmas pidades ja 
pinnaveekogude kaitse tõhusamaks 
reguleerimiseks on asjakohane kehtestada 
prioriteetseteks aineteks liigitatud 
saasteainetega seotud keskkonnakvaliteedi 
standardid ühenduse tasandil ning jätta
liikmesriikide ülesandeks sätestada vajaduse 
korral riigi tasandil eeskirjad ülejäänud 
saasteainete kohta, kohaldades asjaomaseid 
ühenduse eeskirju. Prioriteetsete ainete 
nimistusse ei võetud siiski kaheksat 
saasteainet, mis kuuluvad nõukogu 12. juuni 
1986. aasta direktiivi 86/280/EMÜ 
(teatavate direktiivi 76/464/EMÜ lisa I 
nimistusse kuuluvate ohtlike ainete heitmete 
piirväärtuste ja kvaliteedieesmärkide kohta)1

reguleerimisalasse ning mille kohta 2015. 
aastaks peaks saavutatama head keemilised 
näitajad. Samas osutusid kõnealuste 
saasteainete suhtes kehtestatud ühised 
standardid otstarbekaks ning nende 
standardite reguleerimist ühenduse tasandil 
on kohane jätkata.

(7) Ühenduse huve silmas pidades ja 
pinnaveekogude kaitse tõhusamaks 
reguleerimiseks on asjakohane kehtestada 
prioriteetseteks aineteks liigitatud 
saasteainetega seotud keskkonnakvaliteedi 
standardid ühenduse tasandil ning jätta 
liikmesriikide ülesandeks sätestada riigi 
tasandil eeskirjad ülejäänud saasteainete 
kohta, kohaldades asjaomaseid ühenduse 
eeskirju. Prioriteetsete ainete nimistusse ei 
võetud siiski kaheksat saasteainet, mis 
kuuluvad nõukogu 12. juuni 1986. aasta 
direktiivi 86/280/EMÜ (teatavate direktiivi 
76/464/EMÜ lisa I nimistusse kuuluvate 
ohtlike ainete heitmete piirväärtuste ja 
kvaliteedieesmärkide kohta) 
reguleerimisalasse ning mille kohta 2015. 
aastaks peaks saavutatama head keemilised 
näitajad. Samas osutusid kõnealuste 
saasteainete suhtes kehtestatud ühised 
standardid otstarbekaks ning nende 
standardite reguleerimist ühenduse tasandil 
on kohane jätkata.

Muudatusettepanek 6
PÕHJENDUS 10

(10) Kuna ühenduse tasandil ei ole laialdast 
ja usaldusväärset teavet prioriteetsete ainete 
kontsentratsioonide kohta elustikus ja 
setetes, ning kuna pinnaveekogusid käsitlev 
teave näib olevat piisav alus igakülgse kaitse 

(10) Kuna ühenduse tasandil ei ole laialdast 
ja usaldusväärset teavet prioriteetsete ainete 
kontsentratsioonide kohta elustikus ja 
setetes, ning kuna pinnaveekogusid käsitlev 
teave näib olevat piisav alus igakülgse kaitse 

  
1 EÜT L 181, 4.7.1986, lk 16. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 91/692/EMÜ (EÜT L 377, 
31.12.1991, lk 48).
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ja tõhusa saastekontrolli tagamiseks, tuleks 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamisel piirduda praegu üksnes 
pinnaveekogudega. Heksaklorobenseeni, 
heksaklorobutadieeni ja elavhõbeda puhul ei 
saa kaitset kaudse toime ja teisese 
mürgistuse vastu tagada üksnes 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditega ühenduse tasandil. Seepärast 
tuleb nendel juhtudel sätestada elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid. Et 
liikmesriigid saaksid, olenevalt oma 
seirestrateegiast, võtta paindlikke 
meetmeid, peaksid nad kas suutma jälgida 
nimetatud keskkonnakvaliteedi standardeid 
ja kontrollima, kuivõrd on need tagatud 
elustiku puhul, või teisendama need 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditeks. Peale selle peavad 
liikmesriigid kehtestama setete ja elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid siis, kui on 
tarvis ja kohane täiendada ühenduse 
tasandil kehtestatud keskkonnakvaliteedi 
standardeid. Kuna liikmesriigid korraldavad 
teatavate ainete seiret antropogeense toime 
ja suundumuste pikaajalise mõju 
hindamiseks ja sellisel puhul on setted ja 
elustik olnud ja on ka edaspidi tähtsad 
seireobjektid, siis peaksid liikmesriigid 
tagama, et elustiku ja setete praegune 
saastatuse tase ei suureneks.

ja tõhusa saastekontrolli tagamiseks, tuleks 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamisel piirduda praegu üksnes 
pinnaveekogudega. Heksaklorobenseeni, 
heksaklorobutadieeni ja elavhõbeda puhul ei 
saa kaitset kaudse toime ja teisese 
mürgistuse vastu tagada üksnes 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditega ühenduse tasandil. Seepärast 
tuleb nendel juhtudel sätestada elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid. Muude 
ainete puhul peavad liikmesriigid koostama
setete ja elustiku spetsiifilised seirekavad.
Kuna liikmesriigid korraldavad teatavate 
ainete seiret antropogeense toime ja 
suundumuste pikaajalise mõju hindamiseks 
ja sellisel puhul on setted ja elustik olnud ja 
on ka edaspidi tähtsad seireobjektid, siis 
peaksid liikmesriigid tagama, et elustiku ja 
setete praegune saastatuse tase ei suureneks.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Liikmesriigid tagavad, et nende pinnavee 
koostis vastaks prioriteetseid aineid 
hõlmavatele keskkonnakvaliteedi 
standarditele, mida väljendatakse aasta 
keskmise ja suurima lubatud 
kontsentratsioonina, nagu on sätestatud I lisa 
A osas, ja I lisa B osas loetletud saasteainete 
keskkonnakvaliteedi standarditele.

1. Liikmesriigid tagavad, et nende pinnavee 
koostis vastaks prioriteetseid aineid ning 
direktiivides 91/414/EMÜ ja 2003/53/EÜ1

käsitletavaid saasteaineid hõlmavatele 
keskkonnakvaliteedi standarditele, mida 
väljendatakse mahu ja aine kasutuse 
hooajalise varieerumise suhtes 
korrigeeritud aasta keskmise ja suurima 
lubatud kontsentratsioonina, nagu on 
sätestatud I lisa A osas, ja I lisa B osas 
loetletud saasteainete keskkonnakvaliteedi 
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standarditele.

_____________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2003. 
aasta direktiiv 2003/53/EÜ, millega kahekümne 
kuuendat korda muudetakse nõukogu direktiivi 
76/769/EMÜ teatavate ohtlike ainete ja valmististe 
(nonüülfenool, nonüülfenooletoksülaat ja tsement) 
turustamise ja kasutamise piiramise osas (ELT L 
178, 17.7.2003, lk 24).

Selgitus

Keskmise arvutamisel tuleks võtta arvesse asjaolu, et pestitsiide kasutatakse põllumajanduses 
hooajaliselt ning et siirdevete puhul varieeruvad saasteainete kontsentratsioonid vastavalt 
mahule suuresti. Kuna sademeid suvekuudel väga palju ei esine, kannavad esimesed vihmad 
laiali oluliselt suuremaid koguseid.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 2 LÕIKE 1 LÕIK 2 A (uus)

Liikmesriigid peavad parandama oma 
teadmisi ja olemasolevaid andmeid 
prioriteetsete ainete allikate ja 
saastamisviiside kohta, et määrata kindlaks 
asjakohased ja tõhusad kontrollimeetodid.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 2 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Kui vooluveekogu läbib rohkem kui 
ühte liikmesriiki, on vaja kooskõlastada 
järelevalveprogrammid ja olemasolevad 
riiklikud andmikud, et vältida vooluteel 
allpool asuvate liikmesriikide karistamist.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 2 LÕIGE 3 A (uus)

3 a.  Liikmesriigid peavad täitma direktiivi 
98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta1 ja 
majandama joogivee võtmiseks 
kasutatavaid pinnaveekogusid kooskõlas 
direktiivi 2000/60/EÜ artikliga 7. Need 
nõuded eeldavad enamiku ainete puhul 
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keskkonnakvaliteedi standarditest 
rangemate reeglite järgimist.
1 EÜL L 330, 5.12.1998. Direktiivi on muudetud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) 
nr 1882/2003 (EÜL L 284, 31.10.2003, lk 1).

Muudatusettepanek 11
ARTIKKEL 3

Artikkel 3 välja jäetud
Standardite ületamist lubav siirdeala

1. Liikmesriigid määravad standardite 
ületamist lubavad siirdealad, kus ühe või 
mitme saasteaine kontsentratsioon võib 
ületada asjaomaseid keskkonnakvaliteedi 
standardeid, kuivõrd see ei mõjuta 
ülejäänud pinnaveekogu vastavust 
kõnealustele standarditele.
2. Liikmesriigid piiravad igal juhul 
standardite ületamist lubavateks 
siirdealadeks liigitatavate, heite 
vettelaskmise kohtadega piirnevate 
pinnaveekogude osade hulka, võttes arvesse 
ühenduse õigusaktide asjaomaseid sätteid.
Liikmesriigid kaasavad iga piiritluse 
kirjelduse oma vesikonna 
majandamiskavadesse, millele on osutatud 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 13.
3. Liikmesriigid viivad läbi direktiivis 
96/61/EÜ osutatud lubade või direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 11 lõike 3 punktis g 
osutatud eelnevate määruste läbivaatamise, 
pidades silmas iga lõikes 1 osutatud 
standardite ületamist lubava siirdeala, mis 
on määratletud veekogudes, kuhu juhitakse 
prioriteetsete ainete heited, ulatuse järk-
järgulist vähendamist.
4.  Komisjon võib direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras 
kehtestada meetodi, mida liikmesriigid 
peavad kasutama standardite ületamist 
lubava siirdeala määratlemiseks.
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Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 4 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Liikmesriigid koostavad spetsiaalsed 
setete ja elustiku seireprogrammid, et 
määrata kindlaks analüüsitavad liigid ja 
struktuurid ning nende tulemuste esitamise 
vorm vastavalt organismide hooajalisele 
varieerumisele.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 4 LÕIKE 2 TEINE LÕIK

Direktiiviga 91/414/EMÜ hõlmatud 
prioriteetsete ainete või saasteainete puhul 
võib kandeid arvutada aastate 2007, 2008 ja 
2009 keskmisena.

Prioriteetsete ainete ja direktiiviga
91/414/EMÜ hõlmatud saasteainete puhul 
võib kandeid arvutada aastate 2007, 2008 ja 
2009 teatud perioodide keskmisena.

Selgitus

Keskmise arvutamisel tuleks võtta arvesse asjaolu, et pestitsiide kasutatakse põllumajanduses 
hooajaliselt ning et siirdevete puhul varieeruvad saasteainete kontsentratsioonid vastavalt 
mahule suuresti. Kuna sademeid suvekuudel väga palju ei esine, kannavad esimesed vihmad 
laiali oluliselt suuremaid koguseid.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 4 LÕIKE 4 TEINE LÕIK

Võrdlusperiood väärtuste kehtestamiseks 
ajakohastatud andmikes on aasta enne 
kõnealuse analüüsi teostamist. Direktiiviga
91/414/EMÜ hõlmatud prioriteetsete ainete 
või saasteainete puhul võib kandeid arvutada 
selle analüüsi teostamisele eelnenud kolme 
aasta keskmisena.

Võrdlusperiood väärtuste kehtestamiseks 
ajakohastatud andmikes on aasta enne 
kõnealuse analüüsi teostamist. Prioriteetsete 
ainete ja direktiiviga 91/414/EMÜ hõlmatud 
saasteainete puhul võib kandeid arvutada 
aastate 2007, 2008 ja 2009 teatud 
perioodide keskmisena.

Selgitus

Keskmise arvutamisel tuleks võtta arvesse asjaolu, et pestitsiide kasutatakse põllumajanduses 
hooajaliselt ning et siirdevete puhul varieeruvad saasteainete kontsentratsioonid vastavalt 
mahule suuresti. Kuna sademeid suvekuudel väga palju ei esine, kannavad esimesed vihmad 
laiali oluliselt suuremaid koguseid.
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Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 4 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Kuna prioriteetsete ainete heide, 
keskkonda laskmine ja kadu tuleb järk-
järgult vähendada või peatada, lisavad 
liikmesriigid andmikule selliste eesmärkide 
täitmiseks asjakohase ajakava.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 4 LÕIGE 5

5. Komisjon kontrollib, kas andmikus 
kajastatud heide, keskkonda laskmine ja 
kaod vastavad 2025. aastaks direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a 
alapunktis iv sätestatud vähendamise või 
lõpetamise kohustustele.

5. Komisjon kontrollib, kas andmikus 
kajastatud heide, keskkonda laskmine ja 
kaod vastavad 2025. aastaks direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a 
alapunktis iv sätestatud vähendamise või 
lõpetamise kohustustele. Juhul kui 
komisjon märkab, et selles direktiivis 
olevaid meetmeid ei ole kohaldatud või 
eesmärgid ei ole täidetud, pakub ta 
vahekokkuvõtte ajal välja konkreetseid 
meetmeid.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 4 LÕIGE 6

6. Komisjon võib direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras kehtestada
meetodi, mida liikmesriigid peavad 
kasutama andmike sisseseadmiseks.

6. Komisjon kehtestab direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 21 lõikes 2 osutatud 
korras tehnilised näitajad analüüside jaoks 
ja meetodi, mida liikmesriigid peavad 
kasutama andmike sisseseadmiseks.

Muudatusettepanek 18
ARTIKKEL 4 A (uus)

Artikkel 4 a
Kohaldamise järelevalve

Keskkonnakvaliteedi standarditega 
määratud piirangute sagedase mittetäitmise 
korral peavad liikmesriigid tegema kindlaks 
allika ja võtma tõhusaid, 
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proportsionaalseid ja hoiatavaid meetmeid 
mitmesuguste õiguslike vahendite raames, 
nagu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 
91/414/EMÜ või nõukogu direktiiv 
96/61/EÜ, et piirata teatud 
taimekaitsevahendite turuleviimist ja 
kasutamist, kuna see ohustaks 
veekeskkonda.

Muudatusettepanek 19
ARTIKKEL 4 B (uus)

Artikkel 4 b
Järelevalvemeetmed

Kui andmikud on kooskõlas artikliga 4 
avaldatud ja ajakohastatud, vaatab 
komisjon prioriteetsete ainete nimestiku 
üle.
Vastavalt andmike tulemustele peab võtma 
meetmeid kõige enam probleeme tekitavate 
ainete puhul. 

Muudatusettepanek 20
ARTIKKEL 9 A (uus)

Artikkel 9 a
Ühenduse täiendav meede

Komisjon rakendab selgeid ja läbipaistvaid 
menetlusi, mis loovad mõistliku ja 
asjakohase raamistiku liikmesriikide teabe 
edastamiseks prioriteetsete ainete kohta, 
tugevdavad ühenduse otsustamisprotsessi 
ning võimaldavad näha tulevikus ette nii 
setete ja elustiku ühtlustatud 
keskkonnakvaliteedi standardid kui ka 
heite täiendava kontrolli.

Muudatusettepanek 21
I LISA C OSA 2 PUNKT

2. Veerud 6 ja 7: mis tahes konkreetse 2. Veerud 6 ja 7: mis tahes konkreetse 
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pinnaveekogu puhul tähendab EQS-MAC 
järgimine seda, et veekogu esinduslike 
seirepunktide juures mõõdetud 
kontsentratsioon ei tohi standardit ületada.

pinnaveekogu puhul tähendab EQS-MAC 
järgimine seda, et veekogu esinduslike 
seirepunktide juures mõõdetud 
kontsentratsioonid ei tohi korduvalt
standardit ületada.

Selgitus

Suurim lubatud kontsentratsioon on hea vahend saastatusega võitlemisel. Siiski on üsna 
äärmuslik võtta meetmeid kohe pärast kontsentratsiooninormi ületamise esimest juhtumit. 
EQS-MAC korduv ületamine on parem kriteerium ning see lähenemine aitab ka ennetada 
hooletust järelevalve puhul. 
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