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LÜHISELGITUS

I. Üldine kontekst

1976. aastal võttis ühendus esmakordselt vastu vee keemilist saastust käsitleva õigusakti 
(direktiiv 76/464/EMÜ teatavate ühenduse veekeskkonda lastavate ohtlike ainete tekitatud 
saaste kohta).
Edaspidi võeti aastatel 1982–1990 vastu mitu „tütardirektiivi“, milles on sätestatud heite 
piirväärtused ja keskkonnakvaliteedi eesmärgid 18 konkreetse saasteaine jaoks.

Vee raamdirektiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 esitati pinnaveekogude keemilise saastuse vastu 
võitlemise ajakohastatud, terviklik ja tõhus strateegia.
Vee raamdirektiivis sätestatakse pinnaveekogude saastuse vastu võitlemise strateegia üldine 
raamistik ja palutakse komisjonil esitada ettepanek, mis käsitleb erimeetmeid vee saastamise 
vastu üksikute saasteainete või saasteainerühmadega, mis põhjustavad märkimisväärset ohtu 
veekeskkonnale või veekeskkonna kaudu.

Esimese sammuna võeti vastu otsus 2455/2001/EÜ, millega asendatakse komisjoni 1982. 
aastal esitatud eelmine nimistu. Järgmise sammuna nõuti komisjonilt nende prioriteetsete 
ainete keskkonnakvaliteedi standardite (vt artikli 16 lõige 7) ja heite kontrollimeetmete (vt 
artikli 16 lõiked 6 ja 8) väljatöötamist.
Käesoleva komisjoni ettepaneku eesmärk on kaitsta ja tõsta keskkonna kvaliteeti kooskõlas 
säästva arengu põhimõttega, võttes samal ajal arvesse kalandussektorit ja sellest sõltuvaid 
kogukondi.

Lisaks võtab õigusaktide lihtsustamist taotlev ettepanek ja selle juurde kuuluv teatis täielikult 
arvesse muude ühenduse õigusaktide, eelkõige kemikaalipoliitika, sealhulgas REACHi ja 
pestitsiidide direktiivi, saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiivi ja 
teemastrateegiate, eelkõige merepoliitikat ning pestitsiidide säästvat kasutamist käsitlevate 
teemastrateegiate eesmärke ja sätteid.

II. Taust

Pinnaveekogude keemiline saastus võib häirida veeökosüsteeme, põhjustades elupaikade ja 
bioloogilise mitmekesisuse kadumist.

Saasteained võivad toiduahelas koguneda ning kahjustada saastunud kaladest toituvaid 
röövloomi. Inimesed puutuvad veekeskkonna saasteainetega kokku kala või mereande süües, 
vett juues ja harrastustega tegeldes.

Saasteained säilivad keskkonnas veel palju aastaid pärast nende keelustamist ning need 
võivad keskkonda sattuda mitmesugustest allikatest (nt põllumajandus, tööstus, 
jäätmepõletus) toodete või soovimatute kõrvalsaadustena; need võivad olla sattunud 
keskkonda juba ammu (ajalooline saastus) või pärineda iga päev kasutatavatest 
majapidamistoodetest.

Artiklis 16 sätestatud strateegia esimese sammuna võeti vastu prioriteetsete ainete nimistu 
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(otsus 2455/2001/EÜ), milles on loetletud 33 ühenduse tasandil reguleeritavat ainet.
Käesoleva ettepaneku eesmärk on kindlustada keskkonnakvaliteedi standardite (EQS) 
kehtestamisega kõrgetasemeline kaitse veekeskkonda ohustavate või veekeskkonna kaudu 
avalduvate riskide vastu, mida põhjustavad need 33 prioriteetset ainet ja teatavad muud 
saasteained.

Keskkonnastandardite järgimisest tuleneval vee keemilise saastuse vähenemisel on palju 
võimalikke keskkonna- ja sotsiaalseid eeliseid.

Näiteks kutselise kalapüügi ja harrastuspüügi alal annab eeliseid see, et väheneb inimtoiduks 
vajalikele standarditele mittevastava kala hulk, kahaneb arvatavatest terviseohtudest tulenev 
negatiivne mõju kala tarbimisele, väheneb kala tarbimisest tulenev kokkupuude keemiliste 
saasteainetega, võimalik on varude suurenemine ja mitmekesistumine ning suureneb kutselise 
kalapüügi ja harrastuspüügi tulusus.
Kala- ja karploomakasvatuse alal on keskkonnakvaliteedi standardite järgimisest tulenevad 
eelised sektori tootlikkuse kasv, kalalihasse kogunevate ohtlike ainete vähenemine ja inimeste 
väiksem kokkupuude ohtlike ainetega.

Loomulikult mõjutab kogu see protsess oluliselt inimeste tervist. Keemilise saaste 
vähenemisest tulenevad eelised on seotud mereandide tarbimise tõttu ohtlike ainetega 
kokkupuutumise üldise vähenemisega, eelkõige inimeste puhul.

Euroopa Komisjoni ettepanek piirdub keskkonnakvaliteedi standardite kehtestamisega 
ühenduse tasandil. Konkreetsete ja täiendavate saastuse kontrolli meetmete kehtestamine on 
jäetud liikmesriikide hooleks, kuna vee raamdirektiivi artikli 16 lõigete 6 ja 8 nõuete 
täitmiseks tuleb kohaldada paljusid teisi olemasolevaid ühenduse õigusakte.

Kavandatud õigusakt on direktiiv, millega sätestatakse keskkonnakvaliteedi sihid, mis tuleb 
saavutada 2015. aastaks.

III. Hinnang

Sektorile avaldatava mõju osas tuleks teha mõned märkused. Plii on tunnistatud ohtlikuks 
aineks ja selle sattumist vette tuleks vähendada nii palju kui võimalik. Kui kalandussektor ise 
saab sellele kaasa aidata, tuleks seda soodustada. Mõju hinnates märkis komisjon (lk 53), et 
dioksiin, furaan ja polüklooritud bifenüül on nn ajaloolised saasteained ja nende järelevalve 
on piisav. Seda optimistlikku hinnangut on raske jagada, sest alates 2001. aasta 
dioksiinistrateegiast ei ole nende ainete sisaldus kalades oluliselt vähenenud ja eriti 
Läänemere puhul on näitajad püsinud samal tasemel. Selle peamiseks põhjuseks võib olla 
nende saasteainete eraldumine setetesse, mis perioodiliselt suspendeeruvad. Seega tuleks 
õigustatult tunda muret ohu pärast, mida põhjustab veekeskkonnale polüklooritud bifenüüli 
ebaseaduslik kõrvaldamine.

Kolmas märkus puudutab heksaklorobenseeni, heksaklorobutadieeni ja elavhõbeda 
kontsentratsiooni piirmäärasid kalade, molluskite, koorikloomade ja muu elustiku koes. Kui 
liikmesriik otsustab kehtestada rangemad standardid, et saavutada artikli 2 lõikes 3 sätestatud 
vajalikud tasemed, tuleb seda kooskõlastada teiste sama vesikonda jagavate liikmesriikidega.
Vajaduse korral peaksid teised liikmesriigid ja eelkõige jõe ülemjooksul asuvad riigid 
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kehtestama samad standardid.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kalanduskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil 
lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 7 A (uus)

(7 a) Teatavad ained on pinnavees 
esinemise korral kaladele väga kahjulikud, 
kuid puuduvad veepoliitika 
keskkonnakvaliteedi standarditest. Eelkõige 
PFOSid ja tetrabromobisfenool A (TBBP 
A). Vajadusel esitab komisjon ettepanekud 
keskkonnakvaliteedi standardite 
vastuvõtmiseks veepoliitika valdkonnas ka 
nende ainete osas.

Selgitus

PCBd, dioksiinid, PFOSid ja tetrabromobisfenool on keskkonnale väga kahjulikud ning tuleks 
lisada nende ainete loetellu, mille suhtes kohaldatakse keskkonnakvaliteedi standardeid.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 11 a (uus)

(11 a) Plii, mida kasutatakse nii 
harrastuspüügi kui kutselise kalapüügi 
püügivahendites, on veereostuse allikas.
Plii taseme vähendamiseks kalastusvetes 
peaksid liikmesriigid ergutama 
kalandussektorit asendama plii vähem 
ohtlike alternatiivsete ainetega.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 11 b (uus)

  
1 ELTs seni avaldamata.
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(11 b) Polüklooritud bifenüülid (PCBd) ja 
dioksiinid on kaks toksiliste ainete rühma, 
mis on püsivad ja bioakumuleeruvad.
Mõlemad ainete rühmad kujutavad 
inimeste tervisele ja keskkonnale 
märkimisväärset ohtu ning neil on 
äärmiselt negatiivne mõju veeliikidele ja 
seetõttu kalandussektori elujõulisusele.
Lisaks on komisjon mitmel korral 
rõhutanud vajadust kanda need ained 
prioriteetsete ainete nimistusse. Käesolev 
direktiiv peaks seetõttu nägema ette nende 
edaspidise lisamise prioriteetsete ainete 
nimistusse.

Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 2 LÕIKE 3 TEINE LÕIK

Esimeses lõigus loetletud ainete 
keskkonnakvaliteedi standardite järgimise 
järelevalve eesmärgil kehtestavad 
liikmesriigid vee suhtes rangema standardi, 
millega asendatakse I lisa A osas toodud 
standard, või kehtestavad täiendava 
standardi elustiku suhtes.

Esimeses lõigus loetletud ainete 
keskkonnakvaliteedi standardite järgimise 
järelevalve eesmärgil kehtestavad 
liikmesriigid vee suhtes rangema standardi, 
millega asendatakse I lisa A osas toodud 
standard, või kehtestavad täiendava 
standardi elustiku suhtes. Kui 
valglapiirkond jääb mitme liikmesriigi 
territooriumile, siis peaksid need 
liikmesriigid vajaduse korral kohaldama 
samu standardeid.

Muudatusettepanek 5
ARTIKKEL 4 a (uus)

Artikkel 4 a
Dioksiinide ja PCBde lisamine

Direktiivi 2000/60/EÜ kohaselt ja hiljemalt 
31. jaanuaril 2008 esitab komisjon 
ettepaneku käesoleva direktiivi 
läbivaatamiseks eesmärgiga lisada 
dioksiinid ja PCBd II lisa prioriteetsete 
ainete nimistusse ja vastavad 
keskkonnakvaliteedi standardid I lisasse.
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