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LÜHISELGITUS

Vee raamdirektiiv1, mis võeti vastu 2000. aastal, sätestab vee keemilise saastuse kontrolli ja 
vältimise strateegia. Mis puudutab pinnavett, siis nõuti liikmesriikidelt pinnavee kvaliteedi 
halvenemise vältimist, et saavutada keskkonnakvaliteedi eesmärgid aastaks 2015, ning 
prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete keskkonda laskmise, heite ja kao 
vähendamist/järkjärgulist lõpetamist aastaks 2025. Samas jäeti aga välja prioriteetsete 
(ohtlike) ainete ja keskkonnkvaliteedi täpne definitsioon. 2001. aastal kõrvaldas komisjon 
selle puuduse osaliselt, määratledes ained, millele tuleb erilist tähelepanu pöörata2 (33 
prioriteetset ainet, millest 25 on võimalikud mürgised ained).

Käesoleva ettepaneku eesmärk on kõrvaldada eelnevalt nimetatud puudus täielikult, töötades 
selleks välja keskkonnakvaliteedi standardid (nii maksimaalsed piirangud lühiajaliste 
pöördumatute tagajärgede ärahoidmiseks kui ka maksimaalne aasta keskmine piirang 
pikaajaliste ja pidevate mõjude vältimiseks), luues andmekogu kontrollimaks, kas keskkonda 
laskmise, heite või kao vähendamise/järkjärgulise lõpetamise eesmärk on täidetud ainete 
puhul, millele tuleb erilist tähelepanu pöörata, ning koostades nimekirja 13 prioriteetse ohtliku 
aine kohta.

Arvamuse koostaja toetab seda ettepanekut. Vesi on oluline loodusvara, mida kasutatakse 
joogiveena, samuti tööstuses ja põllumajanduses ning mille varusid tuleks kaitsta nii praegust 
kui ka tulevast kasutamist silmas pidades. Käesolev ettepanek peaks aitama vähendada 
joogivee töötlemise kulusid ja suurendada puhastustehnoloogiatega varustavate tööstusharude 
võimalusi. Kuna käesoleva ettepanekuga tühistatakse 5 vanemat direktiivi, siis aitab see 
vähendada halduskulusid ja lihtsustada õigusakte ning sellest tulenevalt toetada Euroopa 
Liidu parema õigusliku reguleerimise eesmärgi saavutamist.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et vastukaaluks neile positiivsetele tähelepanekutele tuleks 
silmas pidada eelseisvat väga suurt väljakutset tööstusele, mis on seotud nõutavate
lisainvesteeringutega.

Esiteks lisati vee raamdirektiivi erisätted, et võimaldada paindlikkust eelnevalt nimetatud 
tähtaegade ja keskkonnastandardite raames ja lubada nende nõuetes mööndusi tehnilise 
teostatavuse, ebaproportsionaalsete kulude, looduslike tingimuste või sotsiaal-majanduslike 
vajaduste tõttu. Eeltingimus selleks, et paranda nii kaitset kui ka toetada majanduslikku 
arengut, on edasine õigusliku selguse loomine seoses nende sätete rakendamisega kõnealuse 
direktiivi raames.

Peale selle sisaldab prioriteetsete ainete nimekiri looduses esinevaid aineid. See paneb 
proovile tööstusliku tootmise valdkonna, mis kasutab nende ainete jälgi sisaldavaid 
tooraineid, millest osa vabaneb lõpuks termodünaamiliste seaduste või olemaoleva 
kontrollimistehnoloogia piirangute tõttu. Sel eesmärgil tuleks rõhutada direktiivis 96/61/EÜ 
sätestatud viiteid parimate olemasolevate tehnoloogiate rakendamiseks.

  
1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.
2 EÜT L 331, 15.12.2001, lk 1.
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Arvamuse koostaja kiidab heaks asjaolu, et ettepanekus ei sisaldu uusi heitekontrolli 
meetmeid ja et see võimaldab liikmesriikidele maksimaalset paindlikkust rakendusmeetmete 
valikul, mis on vajalikud keskkonnaeesmärkide saavutamiseks. Vee raamdirektiivi tuleks 
sellel eesmärgil rakendada.

Kaitse ja majandustegevus peaksid olema tasakaalus. Sellest vaatevinklist lähtuvalt on 
tervitatav keskkonnastandardite kehtestamine, mis kaitsevad otsese ja kaudse mõju eest ning 
aitavad täita ühtlasi nii kaitsmise kui ka liikmesriikide ja majanduse kulude minimeerimise 
eesmärki. Kui niisuguseid keskkonnastandardeid ei ole veel võimalik kehtestada, siis ei tohiks 
valitud üldkontseptsioonist loobuda. Sellistel juhtudel ja siis kui kõnealustel ainetel on 
bioakumuleeruvaid omadusi, tuleks võimalike ohustatud keskkonnakomponentide kaitseks 
kehtestatavate keskkonnastandardite asemel neid aineid jälgida vältimaks olulist halvenemist, 
kuigi samal ajal peab jätkama tööd üldiste kaitsvate keskkonnastandardite kehtestamiseks.
Niisugused lahendamata küsimused nagu keskkonnastandardite kasutamine setete ja elustiku 
puhul kombineeritud lähenemisviisis, selliste keskkonnastandardite vahendav olemus ja 
üldiste kaitsvate keskkonnstandardite kontseptsiooni ülimuslikkus, nõuavad käesoleva 
direktiivi ettepanekus vastavaid täpsustusi.

Arvamuse esitaja on absoluutse olude halvenemise vältimise vastu. See läheks olemasolevates 
ühenduse õigusaktides sätestatud halvenemist vältivast kontseptsioonist kaugemale ja 
muudaks säästliku veemajanduse võimatuks.

Lõpuks kiidab arvamuse koostaja heaks komisjoni valitud praktilise lähenemise selgete, 
ühtlustatud ja siduvate standardite kehtestamiseks ühenduse tasandil, et vältida 
turumoonutusi. Kuid see kehtib ka veekvaliteedi olukorra hindamise ja kõikide lubatud 
maksimumkontsentratsioonide kasutamise suhtes kombineeritud lähenemisviisi piires 
vastavalt vee raamdirektiivi artiklile 10. Mõlema puhul on erinevaid praktilise rakendamise 
võimalusi, mis viivad ka erinevate tulemusteni. Ilma ühtlustatud ja kohustuslike meetoditeta 
ei ole võimalik luua kõikidele võrdset mänguruumi. Eriliselt tuleb kaaluda juhtumeid, mille 
puhul esitatud keskkonnastandardid ei ole vastavuses analüütiliste meetodite piisavalt 
madalate kvantifitseerimispiiridega.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise-
ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 4

(4) 2000. aastast alates on vastu võetud hulk (4) 2000. aastast alates on vastu võetud hulk 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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ühenduse õigusakte, millega on sätestatud 
üksikute prioriteetsete ainete saastuse 
kontrolli meetmed vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artiklile 16. Lisaks 
reguleeritakse paljusid keskkonnakaitse 
meetmeid ühenduse teiste õigusaktidega.
Seepärast tuleb esmatähtsaks lugeda seniste 
õigusaktide rakendamist ja läbivaatamist, 
mitte uute kontrollimeetmete kehtestamist, 
mis võivad seniseid dubleerida.

ühenduse õigusakte, millega on sätestatud 
üksikute prioriteetsete ainete saastuse 
kontrolli meetmed vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõikele 6. Lisaks 
reguleeritakse paljusid keskkonnakaitse 
meetmeid ühenduse teiste õigusaktidega.
Seepärast tuleb esmatähtsaks lugeda seniste 
õigusaktide rakendamist ja läbivaatamist, 
mitte uute kontrollimeetmete kehtestamist, 
mis võivad seniseid dubleerida.

Selgitus

Viidata ei tuleks mitte üldiselt artiklile 16, vaid artikli 16 lõikele 6, milles väljendatakse 
selgesõnaliselt vajadust kulutasuvate ja proportsionaalsete kontrollimeetmete järele. I lisas ja 
II lisas toodud ainete nimekirjad sisaldavad looduses esinevaid aineid (nt metallid), mille 
jälgi leidub kõikjal. Seda aspekti tuleb rõhutada, et nõutavad kontrollimeetmed oleksid 
tõhusad.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 5

(5) Punkt- ja hajusaasteallikatest pärinevate 
prioriteetsete ainete heite piiramiseks, 
millele on viidatud direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 16 lõigetes 6 ja 8, näib liikmesriikidel 
olevat kulutasuvam ja otstarbekam lisada 
vajaduse korral sobivad kontrollimeetmed 
koos teiste ühenduse õigusaktide 
rakendamise meetmetega programmi, mis 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 kohaselt 
töötatakse välja iga jõe valgla kohta.

(5) Punkt- ja hajusaasteallikatest pärinevate 
prioriteetsete ainete heite piiramiseks, 
millele on viidatud direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 16 lõigetes 6 ja 8, näib liikmesriikidel 
olevat kulutasuvam ja otstarbekam lisada 
vajaduse korral sobivad kontrollimeetmed 
koos teiste ühenduse õigusaktide 
rakendamise meetmetega programmi, mis 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklite 10 ja 11
kohaselt töötatakse välja iga jõe valgla 
kohta.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tuleks vältida vee raamdirektiivi artikli 10 nõude 
kahjustamist, selles artiklis nõutakse lisaks parimale võimalikule tehnikale rangemat 
heitekontrolli, kui see on vajalik keskkonnakvaliteedi standardite täitmise eesmärgil.

Muudatusettepanek 3
PÕHJENDUS 5 A (uus)
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(5 a) Kui liikmesriik ei saa ise lahendada 
veemajandust mõjutavat probleemi, võib 
nimetatud liikmesriik teatada sellest 
komisjonile direktiivi 2000/60/EÜ artikli 12 
kohaselt. Liikmesriigil peaks samuti olema 
võimalus teatada sellisest probleemist, 
juhul kui komisjoni meetmed näivad olevat 
kulutasuvamad või asjakohasemad. Sellisel 
juhul algatab komisjon teabevahetuse kõigi 
liikmesriikidega ja kui ühenduse meetmed 
näivad olevat parem lahendus, avaldab 
komisjon aruande ja teeb ettepaneku 
meetmete võtmiseks. 

Muudatusettepanek 4
PÕHJENDUS 9

(9) Veekeskkonda võib kahjustada nii 
lühiajaline kui ka pikka aega püsiv 
keemiline saastus, seepärast tuleks 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamisel aluseks võtta nii akuutset kui 
ka kroonilist toimet käsitlevad andmed. Et 
tagada veekeskkonna ja inimeste tervise 
piisav kaitse, tuleb aasta keskmiseks 
kvaliteedistandardiks kehtestada tase, mis on 
ohutu pikaajalise kokkupuute korral, ning 
suurimaks lubatud kontsentratsiooniks tase, 
mis on ohutu lühiajalise kokkupuute korral.

(9) Veekeskkonda võib kahjustada nii 
lühiajaline kui ka pikka aega püsiv 
keemiline saastus, seepärast tuleks 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamisel aluseks võtta nii akuutset kui 
ka kroonilist toimet käsitlevad andmed. Et 
tagada veekeskkonna ja inimeste tervise 
piisav kaitse, tuleb aasta keskmiseks 
kvaliteedistandardiks kehtestada tase, mis on 
ohutu pikaajalise kokkupuute korral, ning 
suurimaks lubatud kontsentratsiooniks tase, 
mis on ohutu lühiajalise kokkupuute korral.
Suurima lubatud kontsentratsioonitaseme 
rakendamine kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artiklis 10 sätestatud 
kombineeritud lähenemisviisiga, eriti 
võõrväärtuste arvestamine ning heite 
kontrollimeetmete kehtestamine tuleks 
ühtlustada.

Selgitus

Suurimad lubatud kontsentratsioonitasemed võivad võõrväärtuste puhul kõikuda ega käi 
mingi ajavahemiku kohta, kuid on diskreetset laadi. Seetõttu on iga katse selliseid väärtusi 
hinnata või prognoosida, mis on tarvilik heitmeloa menetlustes, tugevalt kallutatud. Võrdsete 
võimaluste tagamiseks tuleb välja töötada ühtlustatud eeskirjad nende küsimustega 
tegelemiseks.
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Muudatusettepanek 5
PÕHJENDUS 18 A (uus)

(18 a) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 
1907/2006, mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse 
Euroopa Kemikaalide Agentuur1 , 
tagatakse läbivaatamine, et hinnata 
püsivate, bioakumuleerivate ja toksiliste 
ainete määratlemise kriteeriumide 
piisavust. Komisjon peaks vastavalt 
muutma direktiivi 2000/60/EÜ X lisa kohe, 
kui määruse (EÜ) nr 1907/2006 
kriteeriume muudetakse. 
______________
1 ELT L 396, 30.12.2006, lk 1.

Selgitus

REACHis sätestatud püsivate, bioakumulatiivsete ja toksiliste ainete kriteeriumid on osutunud 
puudulikeks. Nad on nii jäigad, et peaaegu ühtki püsivat, bioakumulatiivset ja toksilist ainet ei 
nimetata. Kahjuks on samu kriteeriume kohaldatud ka direktiivi 2000/60/EÜ X lisa 
läbivaatamisel. Kohe kui püsivate, bioakumulatiivsete ja toksiliste ainete kriteeriume 
REACHis korrigeeritakse, peaks komisjon X lisa läbi vaatama.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 2 LÕIGE 2

2. Liikmesriigid tagavad direktiivi 
2000/60/EÜ artikliga 8 kooskõlas läbi 
viidud vee seisundi seire alusel, et I lisa A ja 
B osas loetletud ainete kontsentratsioonid 
settes ja elustikus ei kasvaks.

2. Liikmesriigid jälgivad vajadusel I lisa A 
ja B osas loetletud ainete kontsentratsioone 
elustikus, hiljutistes setetes ja heljumis, kui 
need ained ilmutavad neis osades olulist 
akumuleerimispotentsiaali ja kui I lisa A ja 
B osas sätestatud vee keskkonnakvaliteedi 
standardid ei kaitse organisme piisavalt 
teisese mürgistuse või põhjaeluliste 
organismide eest. Liikmesriigid tagavad, et 
jälgitavate ainete kontsentratsioonid ei 
tõuse oluliselt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
13 lõikes 7 sätestatud vesikonna 
majandamiskava läbivaatamisaja jooksul.



PE 380.994v02-00 8/12 AD\654947ET.doc

ET

Liikmesriigid teostavad igal juhul 
heksaklorobenseeni, heksaklorobutadieeni 
ja metüülelavhõbeda seiret.

Selgitus

Üldised vett kaitsvad keskkonnakvaliteedi standardid teenivad ettevaatusabinõu eesmärki, 
kuid hoiavad seire ja täitmise kulud madalamal. Kui eespool välja toodud põhjustel ei ole 
nimetatud keskkonnakvaliteedi standardid kättesaadavad, kohaldatakse olulise halvenemise 
(kasvutendentsi) keeldu, jälgides samas prioriteetsete ainete kontsentratsioone asjakohastes 
setetes, elustikus või heljumis. Täielik halvenemise keeld muudaks säästva veemajanduse 
võimatuks ning seda ei nähta ette ELi praegustes veevaldkonna õigusaktides ega ka vee 
raamdirektiivis.

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 2 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Lõigetes 1–3 viidatud 
keskkonnakvaliteedi standardid ei piira 
nõukogu direktiivi 98/83/EÜ nõudmisi või 
direktiivi 2000/60/EÜ joogivee võtmiseks 
kasutatavaid veekogusid käsitleva artikli 7 
nõudmisi, mis võivad olla rangemad. 

Selgitus

Rakendamissätetes on oluline täpsustada, et keskkonnakvaliteedi standardid ei piira ühenduse 
erinõudmisi olmeveele.

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 2 LÕIGE 5

5. Komisjon võib direktiivi 2000/60/EÜ
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras kehtestada 
kohustuslikud arvutusmeetodid, millele on 
viidatud käesoleva direktiivi I lisa C osa 
punkti 3 teises lõigus.

5. Komisjon kehtestab direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 21 lõikes 2 osutatud 
korras ja kahe aasta jooksul pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist
kohustuslikud arvutusmeetodid vähemalt 
käesoleva direktiivi I lisa C osas viidatud
näitajate jaoks.

Selgitus

Kohustuslik metoodika on vajalik, et tagada samasugune kaitsetase ja vältida 
konkurentsimoonutusi liikmesriikide seas. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 8 lõike 3 vastava sätte 
täiendamiseks kehtestatakse kindel tähtaeg nende meetodite määratlemiseks.
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Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 3 LÕIGE 1

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.

1. Liikmesriigid määravad standardite 
ületamist lubavad siirdealad, kus ühe või 
mitme saasteaine kontsentratsioon võib 
ületada asjaomaseid keskkonnakvaliteedi 
standardeid, kuivõrd see ei sea ohtu
ülejäänud pinnaveekogu vastavust 
kõnealustele standarditele.

Selgitus

Tuleb selgelt väljendada, et vastavus direktiivi 2000/60/EÜ eesmärkidega on esmatähtis.
Sõnastust „ei sea ohtu” on juba kasutaud selle direktiivi artikli 4 lõikes 8 esitatud 
samalaadses sättes.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 4 LÕIGE 1

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artiklite 5 ja 8 ning 
määruse (EÜ) nr 166/2006 kohaselt kogutud 
teabe alusel kehtestavad liikmesriigid kõigi I 
lisa A ja B osas loetletud prioriteetsete 
ainete ja saasteainete heite, keskkonda 
laskmise ja kadude andmiku iga oma 
territooriumil asuva vesikonna või selle osa 
kohta.

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artiklite 5 ja 8 ning 
määruse (EÜ) nr 166/2006 kohaselt kogutud 
teabe alusel kehtestavad liikmesriigid iga 
oma territooriumil asuva vesikonna või 
selle osa kohta kõigi I lisa A ja B osas 
loetletud prioriteetsete ainete ja saasteainete 
heite, keskkonda laskmise ja kadude 
andmiku, mis sisaldab heite-, keskkonda 
laskmise ja kadude allikaid ja asjakohaseid 
kaarte.

Liikmesriigid lisavad kõik prioriteetsete 
ainete ja saasteainete heitele, keskkonda 
laskmisele ja kadudele järgnevad 
heitekontrolli meetmed, mis on andmikus 
loetletud.

Selgitus

Tuleks selgelt täpsustada, et andmik näitab ära prioriteetsete ainete ja teiste saasteainete 
heite-, keskkonda laskmise ja kadude allikad. Läbipaistvuse parandamiseks tuleks need 
kaardistada.

Arvestades direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a alapunktis iv sätestatud 
liikmesriikide prioriteetsete ainete heite, keskkonda laskmise ja kadude vähendamis- või 
kaotamiskohustusi, peaksid liikmesriigid kaasama taolisi meetmeid käsitleva teabe oma 
andmikusse.
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Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 4 LÕIKE 2 TEINE A LÕIK (uus)

Valmistades ette oma andmikke, võivad 
liikmesriigid kasutada teavet heite, 
keskkonda laskmise ja kadude kohta, mida 
on kogutud alates direktiivi 2000/60/EÜ 
jõustumisest, tingimusel et selline teave 
vastab samadele kvaliteedinõuetele, mida 
kohaldatakse lõikes 1 nimetatud teabe 
suhtes.

Selgitus

Liikmesriikidel tuleks lubada näidata „varajaste meetmete” tulemusi. Edusammude 
hindamisel peaks komisjon seda lisateavet arvesse võtma.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 4 LÕIKE 5 ESIMENE A LÕIK (uus)

Kontrollimisel võtab komisjon arvesse:
– tehnilist teostatavust ja 
proportsionaalsust;
– parima võimaliku tehnika kasutamist;
– looduslike taustkontsentratsioonide 
olemasolu.

Selgitus

Hinnates liikmesriikide edusamme direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a alapunktis 
iv sätestatud eesmärgi suunas, võtab komisjon arvesse tingimusi, mis piiravad võimalike 
meetmete ulatust.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 4 LÕIGE 6 A (uus)

6 a. Kui meetmed direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 4 lõike 1 punkti a alapunktis iv 
sätestatud eesmärgi saavutamiseks on 
tehniliselt teostamatud või 
ebaproportsionaalselt kulukad, võivad 
liikmesriigid kohaldada selle direktiivi 
artikli 4 lõigete 4 ja 5 asjakohaseid sätteid.
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Selgitus

Praeguse sõnastuse tõttu tuleb selgitada direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõigete 4 ja 5 
kasutamist selle direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti a alapunktis iv sätestatud eesmärgi 
saavutamiseks.

Muudatusettepanek 14
ARTIKKEL 4 A (uus)

Artikkel 4 a
Ühenduse uued heitekontrolli meetmed

1. Kui vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 12 lõikele 1 teatab liikmesriik 
probleemist, mida ei saa lahendada 
liikmesriigi tasandil, või teatab, et 
ühenduse meetmed näivad olevat 
kulutasuvamad või asjakohasemad sellise 
probleemi lahendamiseks, korraldab 
komisjon teabevahetuse kõigi liikmesriikide 
ja asjaomaste sidusrühmadega, et hinnata, 
kas ühenduse meetmed on vajalikud või 
oleksid need kulutasuvamad ja 
asjakohasemad, ning avaldab sellekohase 
aruande, mille esitab Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.
2. Kui komisjoni aruanne kinnitab 
ühenduse meetmete vajalikkust või nende 
kulutasuvust või asjakohasust, teeb 
komisjon kahe aasta jooksul pärast 
aruande avaldamist ettepaneku 
asjaomasteks meetmeteks. 

Selgitus

Tervitatav on komisjoni otsus käesolevas direktiivis mitte esitada ettepanekuid ühenduse 
uuteks heitekontrolli meetmeteks direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõike 6 kohaselt. Kuid 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 12 ette nähtud menetlus on lisavõimalus eriprobleemide 
lahendamiseks. Käesolev muudatusettepanek rõhutab seda võimalust ja kirjeldab antud 
menetlust.
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