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LÜHISELGITUS

Muld on eluliselt tähtis loodusressurss. See on suure tähtsusega tooraineallikas ja süsiniku 
varude säilitaja, samuti toodab muld biomassi ning säilitab ja filtreerib toitaineid ja vett.
Kahjuks suureneb keskkonna surve mullale pidevalt, mis sageli on tingitud inimtegevusest, 
näiteks põllumajandusest, tööstusest ja linnade arengust. Mulla degradeerumisel, näiteks 
erosioonil, orgaanilise ainese kaol, saastumisel, sooldumisel, tihenemisel, mulla bioloogilise 
mitmekesisuse kaol, pinnase katmisel, maalihetel ja üleujutustel on tugev mõju teistele 
valdkondadele – veele, inimeste tervisele, kliimamuutusele, bioloogilisele mitmekesisusele ja 
toiduohutusele.

Kuigi ELi kehtivates õigusaktides võib siin-seal leida mulla kaitset puudutavaid aspekte, ei 
ole olemas üht konkreetset mulla kaitset käsitlevat ühenduse õigusakti. Käesoleva ettepaneku 
eesmärk on täita see lünk, luues mulla kaitse ja jätkusuutliku kasutamise ühise strateegia.

Ettepanekus nõutakse, et liikmesriigid väldiksid mulla saastumist, piirates ohtlike ainete 
tahtlikku ja mittetahtlikku viimist pinnasesse. Peale selle peavad liikmesriigid tegema 5 aasta 
jooksul kindlaks mulla degradeerumise ohualad, määrama kindlaks ohu vähendamise 
eesmärgid ja töötama välja nende eesmärkide täitmise programmid. Üks ettepaneku olulisi 
elemente on nõue, et 25 aasta pärast oleks koostatud loetelu saastunud aladest, mille osas on 
tõendatud, et seal toimub inimtegevuse tagajärjel saastamine ohtlike ainetega, mis kujutavad 
endast olulist ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. Liikmesriigid peavad selle loetelu põhjal 
töötama välja tervendamisstrateegiad, mis peavad hõlmama sihte, prioriteetide seadmist, 
ajakava ja nn "omanikuta aladele" eraldatavaid vahendeid. Lõpuks, selleks et kaitsta 
võimalikke ostjaid ja kiirendada loetelu koostamist, tuleb kõigi tehingute puhul, mis 
puudutavad maad, kus toimub või on toimunud mulda potentsiaalselt saastav tegevus, 
koostada mulla seisundi aruanne.

Käesolevat ettepanekut võib tervitada. Muld on inimese tegevuse, sealhulgas tööstuse jaoks 
kriitilise tähtsusega. ELis hinnatakse mulla degradeerumise kogumaksumuseks 40 miljardit 
eurot aastas, millest enamuse maksab kinni ühiskond kahjustatud infrastruktuuri, suurenenud 
tervishoiukulude, saastunud vee puhastamise, karmistunud toiduohutuse kontrolli ja saastunud 
alasid ümbritsevate maade halvenemise näol. Seetõttu on eluliselt tähtis tegelda mulda 
ohustavate aspektidega.

Positiivne on ka ettepaneku paindlikkus. Selles valdkonnas on oluline võtta ühenduse 
meetmeid, et ohjeldada piiriüleseid mulla degradeerumise mõjusid, tagada siseturul võrdne 
mänguruum ning kaitsta ja edendada teisi ühist huvi pakkuvaid valdkondi, nagu näiteks vesi, 
toiduohutus ja inimeste tervis. Teisest küljest nõuab kohalike eripärade (maakasutus, 
kohalikud tingimused ja sotsiaalmajanduslikud aspektid) suur mitmekesisus liikmesriikidelt 
suurt paindlikkust kõige sobivamate meetmete ja geograafilise tasandi määramisel.

Teksti võiks siiski teha mõned muudatused, et tagada õiguslik selgus, paremini kaitsta 
konfidentsiaalset ärialast teavet ning tõsta ettepaneku üldist toimivust.

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

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
ARTIKLI 1 LÕIGE 1

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
raamistik, et kaitsta mulda ja säilitada mulla 
võimet täita järgmisi keskkonnaalaseid, 
majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi 
funktsioone:

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
raamistik, et kaitsta mulda ja säilitada mulla 
võimet täita järgmisi keskkonnaalaseid, 
majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi 
funktsioone:

a) biomassi tootmine, sealhulgas 
põllumajanduses ja metsanduses,

1. Loomulikud funktsioonid:

b) toitainete, muude ainete ja vee 
talletamine, filtreerimine ja muundamine,

a) toitainete, muude ainete ja vee 
talletamine, filtreerimine ja muundamine,

c) suure bioloogilise mitmekesisuse kogumi 
(elupaigad, liigid ja geenid) säilitamine,

b) suure bioloogilise mitmekesisuse kogumi 
(elupaigad, liigid ja geenid) säilitamine,

d) inimeste ja inimtegevuse füüsiline ja 
kultuurikeskkond,

c) süsinikuvaru säilitamine,

e) tooraineallikas, 2. Geoloogilise ja arheoloogilise pärandi 
säilitamine.

f) süsinikuvaru säilitamine, 3. Näiteks järgmised funktsioonid:
g) geoloogilise ja arheoloogilise pärandi 
säilitamine.

a) toormaterjali ladustamiskoht ja koht 
erinevate tööstuslike, majanduslike ning 
avalike kasutamisviiside jaoks, liiklemiseks, 
varustamiseks ja jäätmehoolduseks;
b) inimeste ja inimtegevuse füüsiline ja 
kultuurikeskkond,
c) biomassi tootmine, sealhulgas 
põllumajanduses ja metsanduses,

Seepärast kehtestatakse direktiiviga
meetmed, et vältida nii loomulikke kui 

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
meetmed, mis hõlmavad mulla 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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inimtekkelisi mulla 
degradeerumisprotsesse, mis kahjustavad 
mulla võimet täita kõnealuseid funktsioone.
Nimetatud meetmed hõlmavad kõnealuste 
protsesside mõju leevendamist ning 
degradeerunud muldade taastamist ja 
tervendamist tasemeni, mis vastab vähemalt
tänasele ja heakskiidetud tulevasele 
kasutamisviisile.

degradeerumisprotsesside mõju 
leevendamist ning degradeerunud muldade 
taastamist ja tervendamist tasemeni, mis 
vastab tänasele ja heakskiidetud tulevasele 
kasutamisviisile, võttes arvesse olulisi ohte 
inimeste tervisele või keskkonnale.

(komisjoni teksti lõike 1 punktid a, b, c, d ja f on parlamendi muudatusettepanekus muutunud 
lõike 3 punktiks c, lõike 1 punktiks a, lõike 1 punktiks b, lõike 3 punktiks b ja lõike 1 punktiks 

c.)

Selgitus

Mulla funktsioonide ümberkorraldamine analoogiliselt Alpi konventsiooni mullakaitse 
protokolli artiklile 1. Mulla loomulike funktsioonide ning kasutusfunktsioonide vahel peab 
valitsema tasakaal.

Eelkõige peavad mulla kasutamisviisidena olema nimetatud tööstus- ja majandustegevuse 
piirkonnad (lõike 3 punkt a); termin „toormaterjali ladustamiskoht“ on täpsem.

Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 LÕIGE 2

2. Käesolevas direktiivis käsitletakse mulda, 
mis moodustab maakoore pindmise kihi ja 
asub aluspõhjakivimi ja maapinna vahel, 
välja arvatud põhjavesi, nagu see on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ artikli 2 
lõikes 2.

2. Käesolevas direktiivis käsitletakse mulda, 
mis moodustab maakoore pindmise kihi ja 
asub aluspõhjakivimi ja maapinna vahel, 
välja arvatud põhjavesi, vooluveekogud ja 
põhjavett pidavad kihid, nagu on osutatud
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 2 lõikes 2

Selgitus

Mulla määratlemine laiendatuna kuni aluspõhjakivimini läheb liiga kaugele. Mullakaitse 
funktsionaalne määratlemine on sobilikum kui ruumiline, kuna meetmete võtmisel lähtutakse 
funktsionaalsusest.

Põhjavett pidavad kihid on juba veepoliitika raamdirektiivi reguleerimisalas, mistõttu need 
peaks olema hõlmatud erisättega.
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Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 2 PUNKT 2 A (uus)

(2 a) „Tervendamise“ meetmed
- saasteainete eemaldamine või 
vähendamine (saastatusest puhastamise 
meetmed);
- saasteainete leviku pikaajaline 
ennetamine või vähendamine 
(kaitsemeetmed).

Selgitus

„Tervendamise“ määratlus tuleb kehtestada ühtselt ja proportsionaalsuse põhimõttest 
lähtuvalt peab see sisaldama ohutusmeetmeid.

Muudatusettepanek 4
ARTIKKEL 3

Kui mõne valdkonna, eriti piirkonna või 
linna ruumilise planeerimise, transpordi, 
energeetika, põllumajanduse, maaelu 
arendamise, metsanduse, toorainete 
kaevandamise, kaubanduse ja tööstuse, 
tootepoliitika, turismi, kliimamuutuse, 
keskkonna, looduse ja maastiku valdkonna 
jaoks väljatöötatav poliitika võib hoogustada 
või pidurdada mulla degradeerumist, uurib, 
kirjeldab ja hindab liikmesriik selle mõju 
mulla degradeerumisele.

Kui mõne valdkonna, eriti piirkonna või 
linna ruumilise planeerimise, transpordi, 
energeetika, põllumajanduse, maaelu 
arendamise, metsanduse, toorainete 
kaevandamise, kaubanduse ja tööstuse, 
tootepoliitika, turismi, kliimamuutuse, 
keskkonna, looduse ja maastiku valdkonna 
jaoks väljatöötatav poliitika võib hoogustada 
või pidurdada mulla degradeerumist, võtab
liikmesriik arvesse selle mõju mulla 
degradeerumisele.

Liikmesriik avalikustab kõnealused 
tulemused.

Selgitus

Vältida tuleb formaalseid menetlusi ja avaldusi, mis lähevad üle olemasolevatest 
strateegilistest hindamistest (direktiiv 2001/42/EÜ) ja keskkonnamõju hindamisest 
(85/337/EGW). Mullakaitse õigusaktides sisalduvad abstraktsed eeskirjad ei tohi kahtluse 
alla panna teiste õigusloomevaldkondade erisätteid.

Aruandekohustus ei anna mingit lisaväärtust ja tuleks seetõttu välja jätta.

Muudatusettepanek 5
ARTIKKEL 4
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Liikmesriik tagab, et iga maakasutaja, kelle 
tegevuse puhul võib põhjendatult eeldada, 
et see võib oluliselt takistada artikli 1 lõikes 
1 osutatud mullafunktsioonide täitmist, on 
kohustatud kasutama ettevaatusabinõusid
kahjuliku mõju vältimiseks või viimiseks 
miinimumini..

Liikmesriik võtab vajalikud õiguslikud ja 
haldusalased meetmed, et kaitsta artikli 1 
lõikes 1 osutatud mullafunktsioonide 
täitmist. Ettevaatusabinõude võtmise 
kohustuse täitmiseks tuleb kahjulikku 
toimet mullale vältida või vähendada.
Ettevaatusabinõud on meetmed, mis on 
proportsionaalsed, pidades silmas nende 
kulutasuvust, tehnilist teostatavust ja tänast 
ning tulevast kasutamisviisi.
Antud meetmete järelevalve eest vastutavad 
liikmesriigid.

Selgitus

Otstarbekas on Alpi konventsiooni mullakaitse protokolli artikli 2 lõikega 1 analoogne 
sõnastus.

Ettevaatusabinõud mullale avalduva kahjuliku toime vältimiseks peavad olema teostatavad ja 
proportsionaalsed, pidades silmas tänast ning tulevast kasutamisviisi.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 6 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Viie aasta jooksul, alates [ülevõtmise 
kuupäev], teeb liikmesriik sobival tasandil
kindlaks oma territooriumi alad (edaspidi 
„ohualad“), mille puhul on veenvaid 
tõendeid või põhjendatud alust kahtluseks, et 
seal on toimunud või võib lähitulevikus 
toimuda üks või mitu järgmistest mulla 
degradatsiooniprotsessidest:

1. Kaheksa aasta jooksul, alates [ülevõtmise 
kuupäev], teeb liikmesriik kindlaks oma 
territooriumi alad (edaspidi „ohualad“), 
mille puhul on veenvaid tõendeid või 
põhjendatud alust kahtluseks, et seal on 
toimunud või võib lähitulevikus toimuda üks 
või mitu järgmistest mulla 
degradatsiooniprotsessidest

a) vee- või tuuleerosioon,

b) orgaanilise ainese kadu mulla orgaanilise 
osa, välja arvatud taimede ja loomade 
kõdunemata jäägid, nende osalise 
lagunemise saadused ja mulla biomass, 
pideva vähenemise tõttu
c) tihenemine lasuvustiheduse suurenemise 
ja mulla poorsuse vähenemise tõttu,
e) sooldumine lahustuvate soolade 
kogunemise tõttu,
f) maalihked mulla- ja kivide mõõduka või 

a) vee- või tuuleerosioon,

b) orgaanilise ainese kadu mulla orgaanilise 
osa, välja arvatud taimede ja loomade 
kõdunemata jäägid, nende osalise 
lagunemise saadused ja mulla biomass, 
pideva vähenemise tõttu,
c) tihenemine lasuvustiheduse suurenemise 
ja mulla poorsuse vähenemise tõttu,
e) sooldumine lahustuvate soolade 
kogunemise tõttu,
f) maalihked mulla- ja kivide mõõduka või 
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suure kiirusega allamäge liikumise tõttu. suure kiirusega allamäge liikumise tõttu.

Ohualadeks ei loeta alasid, kus on 
toimunud ja/või võib lähitulevikus toimuda 
mulla muutumine ühe esimeses alapunktis 
nimetatud põhjuse tõttu, kui kõnealused 
toimingud teostatakse või on teostatud 
kooskõlas artikliga 4 ja 5. 

Selgitus

Kaheksa aasta pikkune tähtaeg on asjakohane, võttes arvesse teiste, võrreldavate direktiivide 
kogemust.

„Sobival tasandil“ on üleliigne ja tuleks seetõttu välja jätta.

Määratluste vastuolu vältimiseks tuleb selgitada, et ala ei saa käsitleda ohualana, kui mulla 
seisundi halvenemine on kookõlas artikli 4 ja 5 sätetega. Vastasel juhul tuleks näiteks 
kaevanduspiirkondi määratleda „ohualadena“, kuna mulla ja toormaterjali eemaldamine 
põhjustab „orgaanilise ainese kadu.“

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 8 LÕIGE 1

1. Artikli 6 kohaselt kindlakstehtud ohualade 
jaoks koostab liikmesriik sobival tasandil
artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamise 
meetmeprogrammi, milles esitab ohu 
vähendamise eesmärgid, kohased meetmed 
nende saavutamiseks, kõnealuste meetmete 
kohaldamise ajakava ning hinnangu, 
millised era- või riiklikud vahendid on vaja 
eraldada nende meetmete rahastamiseks.

1. Kõigi artikli 6 kohaselt kindlakstehtud 
ohualade jaoks koostab liikmesriik artikli 1 
lõikes 1 osutatud mullafunktsioonide 
säilitamise meetmeprogrammi, milles esitab 
ohu vähendamise eesmärgid, kohased 
meetmed nende saavutamiseks, kõnealuste 
meetmete kohaldamise ajakava ning 
hinnangu, millised era- või riiklikud 
vahendid on vaja eraldada nende meetmete 
rahastamiseks.

Selgitus

Liikmesriigid peaksid koostama meetmeprogrammi kõigi kindlakstehtud ohualade jaoks ja 
mitte üksikute ohualade jaoks, et keskenduda piiratud vahenditega kindlatele ohtudele.
Vähesemate ohtude korral on riskiohje adekvaatne.

Sõnad „sobival tasandil“ on üleliigsed ja tuleks seetõttu välja jätta.
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Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 8 LÕIGE 4

4. Meetmeprogramm koostatakse seitsme
aasta jooksul, alates [ülevõtmiskuupäev], ja 
see on rakendatud hiljemalt kaheksa aastat 
pärast kõnealust kuupäeva.

4. Meetmeprogramm koostatakse 12 aasta 
jooksul, alates [ülevõtmiskuupäev], ja see on 
rakendatud hiljemalt 15 aastat pärast 
kõnealust kuupäeva.

Meetmeprogramm avalikustatakse ja 
vaadatakse läbi vähemalt iga viie aasta järel.

Meetmeprogramm avalikustatakse ja 
vaadatakse läbi vähemalt iga 10 aasta järel.

Selgitus

Tähtajad 12, 15 või 10 aastat on võrreldes teiste, võrreldavate direktiivide kogemusega 
reaalsed ja vähendavad halduskoormust.

Muudatusettepanek 9
ARTIKKEL 9

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks võtab 
liikmesriik kohased ja proportsionaalsed 
meetmed, et piirata tahtlikku või tahtmatut 
ohtlike ainete viimist mulla pinnale või 
mulda, välja arvatud juhud, kus see toimub 
õhust settimise või erandliku, vältimatu või 
mõjutamatu loodusnähtuse tõttu, et vältida 
nende kogunemist mulda, mis kahjustaks
mulla funktsioone või oleks oluliseks ohuks 
inimeste tervisele või keskkonnale.

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks võtab 
liikmesriik kohased ja proportsionaalsed 
meetmed, et piirata tahtlikku või tahtmatut 
ohtlike ainete viimist mulla pinnale või 
mulda, välja arvatud juhud, kus see toimub 
õhust settimise või erandliku, vältimatu või 
mõjutamatu loodusnähtuse tõttu, et vältida 
nende kogunemist mulda, mis mõjutaks
mulla funktsioone selle tänast ning tulevast 
kasutamisviisi silmas pidades või oleks 
oluliseks ohuks inimeste tervisele või 
keskkonnale.

Selgitus

Ohtliku ainese kasutuselevõtuga seotud toime osas tuleb silmas pidada kasutamisele suunatud 
lähenemisviisi ja proportsionaalsuse põhimõtet.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 9 LÕIGE 1 A (uus)

Autoriseeritud kohad vastavalt
- nõukogu 24. septembri 1996. aasta 
direktiiv 96/61/EÜ saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrolli kohta;¹
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 
2006. aasta direktiiv 2006/12/EÜ jäätmete 
kohta² ja selle tütardirektiiv (eelkõige 26. 
aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/31/EÜ 
prügilate kohta); 
- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/21/EÜ³4

kaevandustööstuse jäätmete käitlemise 
kohta,
vastavad lõikes 1 osutatud 
ettevaatuspõhimõttele, võttes 
autoriseerimismenetluses nõutavaid 
meetmeid mulla saastamise vältimiseks.
--------------------------------------------
1EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26. Direktiivi on viimati 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 166/2006 (ELT L 33, 4.2.2006, 
lk 1).
2ELT L 114, 27.4.2006, lk 9.
3 EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1.
4ELT L 102, 11.4.2006, lk 15.

Selgitus

Mullakaitse direktiiv ei peaks kahtluse alla seadma tegevust, milles lähtutakse ELi 
õigusloomest, mis võtab arvesse mullakaitse küsimusi.

Muudatusettepanek 11
ARTIKKEL 10

1. Liikmesriik teeb artiklis 11 sätestatud 
korras oma territooriumil kindlaks alad, 
edaspidi „saastatud alad“, mille kohta on 
tõendatud, et inimtekkelisi ohtlikke aineid 
esineb seal sellisel määral, et kõnealune ala 
on liikmesriigi arvates ohtlik inimeste 
tervisele ja keskkonnale.

1. Liikmesriik koostab oma saastatud alade 
loetelu, edaspidi „loetelu“. Loetelu 
avalikustatakse ja vaadatakse läbi vähemalt 
iga viie aasta järel.

Kõnealuse ohu hindamisel võetakse arvesse 
maa praegust ja heakskiidetud tulevast 
kasutusviisi.
2. Liikmesriik koostab oma saastatud alade 
loetelu, edaspidi „loetelu“. Loetelu 

2. Liikmesriik teeb artikli 11 lõikes 3 
sätestatud korras oma territooriumil 

  
4
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avalikustatakse ja vaadatakse läbi vähemalt 
iga viie aasta järel.

kindlaks alad, kus on vajalik mõõta 
inimtekkelist ohtlike ainete sisaldust, et 
teha kindlaks, kas see maa praegust ja 
heakskiidetud tulevast kasutusviisi arvesse 
võttes kujutab tõsist ohtu inimeste tervisele 
ja keskkonnale. Alasid, mille kohta selline 
tõsine oht on tõendatud, loetakse edaspidi 
„saastatud aladeks“.

(komisjoni teksti lõike 1 alapunkt 1 ja lõige 2 on parlamendi muudatusettepanekus muutunud 
lõikeks 2 või lõikeks 1. Parlamendi muudatusettepaneku lõige 2 ennistati.)

Selgitus

Artiklit on võimalik selgemaks muuta, lihtsustades sõnastust, mis võtab arvesse ohte ja 
maakasutust.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 11 LÕIGE 1

1. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kes vastutab saastatud alade 
kindlakstegemise eest.

1. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kes vastutab saastatud alade 
kindlakstegemise eest. Vajadusel korral 
võib pädev asutus konsulteerida 
sidusrühmadega.

Selgitus

Et saastunud alade tuvastamist sujuvamaks muuta, võib olenevalt kohalikust olukorrast 
konsulteerida erinevate sidusrühmadega.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 11 LÕIKE 2 ESIMENE LÕIK

Viie aasta jooksul, alates 
[ülevõtmiskuupäev], teeb pädev asutus
kindlaks vähemalt need alad, kus toimuvad 
või on minevikus toimunud mulda saastada 
võivad tegevused, millele osutatakse II lisas.

Viie aasta jooksul, alates 
[ülevõtmiskuupäev], teeb pädev asutus 
kindlaks vähemalt need alad, kus toimuvad 
või on minevikus toimunud tegevused, 
millele osutatakse II lisas.

Selgitus

Tervete tööstussektorite klassifitseerimine saastada võivateks on häbistav.

Muudatusettepanek 14
ARTIKLI 11 LÕIKE 3 SISSEJUHATUS
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3. Pädev asutus mõõdab järgmise ajakava 
alusel ohtlike ainete sisaldust aladel, mis on 
kindlaks tehtud lõike 2 kohaselt; ja kui 
sisaldus on nii kõrge, et on piisav alus 
pidada seda ohtlikuks inimeste tervisele või 
keskkonnale, hinnatakse kõnealusel alal ohtu 
kohapeal:

3. Pädev asutus teeb ohtlike ainete 
esinemise kindlaks vajadusel uute 
meetmetega järgmise ajakava alusel aladel,
mis on kindlaks tehtud lõike 2 kohaselt.
Kohtades, kus tulemused näitavad, et maa 
praegust ja heakskiidetud tulevast 
kasutusviisi arvesse võttes esineb tõsine oht
inimeste tervisele või keskkonnale, 
hinnatakse kõnealusel alal ohtu kohapeal.

Selgitus

Võimalus pädevate asutuste võetud meetmete edaspidiseks kasutamiseks tuleb jätta avatuks.
Oluline on pidada silmas, et see analüüs peab toimuma maa praegust ja heakskiidetud 
tulevast kasutusviisi ning ohte arvesse võttes.

Muudatusettepanek 15
ARTIKLI 12 LÕIGE 1

1. Kui kavatsetakse müüa ala, kus toimub II 
lisas loetletud saastada võiv tegevus või 
mille kohta ametlikes dokumentides, näiteks 
riiklikes registrites, on märgitud, et seal on 
toimunud taoline tegevus, tagab liikmesriik, 
et kõnealuse ala omanik või võimalik ostja
teeb artiklis 11 osutatud pädevale asutusele 
ja tehingu teisele osalisele kättesaadavaks 
aruande mulla seisundi kohta.

1. Kui kavatsetakse müüa või uuele 
kasutajale rentida ala, kus toimub II lisas 
loetletud tegevus või mille kohta ametlikes 
dokumentides, näiteks riiklikes registrites, 
on märgitud, et seal on toimunud taoline 
tegevus, tagab liikmesriik, et kõnealuse ala 
omanik teeb artiklis 11 osutatud pädevale 
asutusele ja võimalikule ostjale või rentijale 
kättesaadavaks aruande mulla seisundi 
kohta.

Selgitus

Teave selle kohta, kas ala on saastatud või mitte on oluline mitte ainult võimalikule ostjale, 
vaid on ka võimaliku kasutaja huvides. Näiteks on see oluline, kui inimesed rendivad maja 
koos maaga uutes elamurajoonides, mis on rajatud endisele tööstusmaale. Sellise klausli 
lisamine kiirendaks ka saastatud alade registri loomist.

Muudatusettepanek 16
ARTIKLI 12 LÕIKE 2 ESIMESE LÕIGU SISSEJUHATAV OSA

Aruande mulla seisundi kohta esitab
liikmesriigi volitatud asutus või isik.
Aruandes esitatakse vähemalt järgmised 
üksikasjad:

Aruande mulla seisundi kohta kontrollib üle
liikmesriigi volitatud asutus või isik.
Aruandes esitatakse vähemalt järgmised 
üksikasjad:
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Selgitus

Maaomanikel peaks olema võimalik ise oma mulla analüüse teha. Analüüsi tulemused peaks 
siiski alati üle kontrollima objektiivne kolmas isik.

Muudatusettepanek 17
ARTIKLI 12 LÕIKE 2 PUNKT C

(c) ohtlike ainete sisaldus, mille puhul on 
piisav alus karta ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale.

(c) ohtlike ainete sisaldus, mis võib kujutada 
olulist ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale, võttes arvesse tänast ja 
heakskiidetud tulevast maakasutust.

Selgitus

Nagu sätestatud artikli 10 lõikes 1, tuleb ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale hinnata maa 
praeguse ja tulevase kasutusviisi alusel. Sama peaks kehtima ka mulla seisundi aruande 
kohta.

Muudatusettepanek 18
ARTIKLI 13 LÕIGE 2

2. Tervendamine hõlmab meetmeid, mille 
eesmärk on mullast saasteainete 
eemaldamine, nende sisalduse jälgimine, 
piiramine või vähendamine mullas, nii et 
saastatud ala ei oleks selle praegust ja 
heakskiidetud tulevast kasutamisviisi 
arvestades enam oluliselt ohtlik inimeste 
tervisele ja keskkonnale.

2. Tervendamine hõlmab koos 
kaitsemeetmetega meetmeid, mille eesmärk 
on mullast saasteainete eemaldamine, nende 
sisalduse jälgimine, piiramine või 
vähendamine mullas, sealhulgas loomuliku 
regenereerimise teel, nii et saastatud ala ei 
oleks selle praegust ja heakskiidetud tulevast 
kasutamisviisi arvestades enam oluliselt 
ohtlik inimeste tervisele ja keskkonnale.

Selgitus

Proportsionaalsuse põhjustel tuleb ala kaitsemeetmeid eraldi tunnustada riikliku strateegia 
osana. Paljudel juhtudel ei ole varasema tegevusega saastatud mulla tervendamine lähemas 
tulevikus võimalik. Kaitsemeetmed ei suuda saasteaineid kõrvaldada, kuid võivad parandada 
keskkonna ja inimeste tervise kaitset. 

Muudatusettepanek 19
ARTIKLI 13 LÕIGE 3

3. Liikmesriik loob sobiva mehhanismi 
nende saastatud alade tervendamise 
rahastamiseks, mille puhul põhimõtte 

3. Liikmesriik loob sobiva mehhanismi 
nende saastatud alade tervendamise 
rahastamiseks, mille puhul põhimõtte 
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„saastaja maksab“ rakendamiseks ei saa 
saastamise eest vastutavat isikut kindlaks 
teha, ühenduse või riiklike õigusaktide alusel 
vastutusele võtta või tervendamiskulusid 
kandma sundida.

„saastaja maksab“ rakendamiseks ei saa 
saastamise eest vastutavat isikut kindlaks 
teha, ühenduse või riiklike õigusaktide alusel 
vastutusele võtta või tervendamiskulusid 
kandma sundida. Olemasolevad 
rahastamismehhanismid liikmesriikides 
säilitatakse, kui nad on oma olemasolu 
õigustanud.

Selgitus

„Eikellelegi“ kuuluvate saastatud alade tervendamise rahastamise läbiproovitud 
„mehhanismid“ tuleb säilitada.

Muudatusettepanek 20
ARTIKLI 14 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Liikmesriik koostab loetelu alusel seitsme
aasta jooksul, alates [ülevõtmiskuupäev], 
riikliku tervendamisstrateegia, milles 
vähemalt sõnastatakse tervendamise 
eesmärgid, reastatakse tervendatavad alad 
nende tähtsuse järjekorras, alustades 
sellistest, millest lähtub oluline oht inimeste 
tervisele, esitatakse strateegia rakendamise 
ajakava ja vahendid, mis liikmesriigi 
eelarvepädevad asutused eraldavad iga riigi 
asjaomase korra kohaselt.

1. Liikmesriik koostab loetelu alusel üheksa
aasta jooksul, alates [ülevõtmiskuupäev], 
riikliku tervendamisstrateegia, milles 
vähemalt sõnastatakse tervendamise 
eesmärgid, reastatakse tervendatavad alad 
nende tähtsuse järjekorras, alustades 
sellistest, millest lähtub oluline oht inimeste 
tervisele, esitatakse strateegia rakendamise 
ajakava ja vahendid, mis liikmesriigi 
eelarvepädevad asutused eraldavad iga riigi 
asjaomase korra kohaselt.

Selgitus

Ajaline limiit seitse aastat tervendamisstrateegia koostamiseks koos riskianalüüsiga on liiga 
lühike, üheksa aastat on kohane.

Muudatusettepanek 21
ARTIKLI 14 LÕIGE 2

2. Riiklik tervendamisstrateegia on jõustatud 
ja avalikustatud hiljemalt kaheksa aastat 
pärast [üleminekukuupäev]. Riiklik 
tervendamisstrateegia vaadatakse läbi 
vähemalt iga viie aasta järel.

2. Riiklik tervendamisstrateegia on jõustatud 
ja avalikustatud hiljemalt kümme aastat 
pärast [üleminekukuupäev]. Riiklik 
tervendamisstrateegia vaadatakse läbi 
vähemalt iga kümne aasta järel.

Selgitus

Kümme aastat tervendamisstrateegia ülevõtmiseks ja kümneaastane periood läbivaatamiseks 
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on asjaga seotud pingutusi arvesse võttes asjakohane.

Muudatusettepanek 22
ARTIKLI 14 LÕIGE 2 A (UUS)

2 a. Tervendatud alad kustutatakse 
loetelust.

Selgitus

On loogiline näha ette nõue kõigi tervendatud alade loetelust kustutamiseks. Loetelu peab 
olema jooksev ja säilitama oma eesmärgi – saastatud alade loetlemise.

Muudatusettepanek 23
ARTIKLI 16 LÕIGE 1

1. Liikmesriik esitab komisjonile kaheksa
aasta jooksul, alates [ülevõtmiskuupäev], ja 
seejärel iga viie aasta järel järgmise teabe:

1. Liikmesriik esitab komisjonile kümne
aasta jooksul, alates [ülevõtmiskuupäev], ja
seejärel iga kümne aasta järel järgmise 
teabe:

a) kokkuvõte artikli 5 kohastest algatustest, a) kokkuvõte artikli 5 kohastest algatustest,
b) artikli 6 lõike 1 kohaselt kindlakstehtud 
ohualad,

b) artikli 6 lõike 1 kohaselt kindlakstehtud 
ohualad,

c) meetodid, millega artikli 7 kohaselt tehti 
kindlaks ohud,

c) meetodid, millega artikli 7 kohaselt tehti 
kindlaks ohud,

d) artikli 8 kohaselt vastuvõetud 
meetmeprogrammid ja hinnang, kui tõhusalt 
need meetmed aitasid vähendada mulla 
degradeerumisprotsesse või nende ohtu,

d) artikli 8 kohaselt vastuvõetud 
meetmeprogrammid ja hinnang, kui tõhusalt 
need meetmed aitasid vähendada mulla 
degradeerumisprotsesse või nende ohtu,

e) artikli 11 lõigete 2 ja 3 kohaselt 
läbiviidud kindlakstegemise tulemus ja 
artikli 10 lõike 2 kohaselt koostatud 
saastatud alade loetelu,
f) artikli 14 kohaselt vastuvõetud riiklik 
tervendamisstrateegia,

e) artikli 14 kohaselt vastuvõetud riiklik 
tervendamisstrateegia;

g) kokkuvõte artikli 15 kohastest 
teavitamisalgatustest.

f) kokkuvõte artikli 15 kohastest 
teavitamisalgatustest.

Selgitus

Aruandekohustuse jaoks on asjaga seotud pingutusi arvesse võttes vaja rohkem aega.
Komisjoni seatud aruandekohustused on liiga ulatuslikud. Saastatud alade loetelu (endine 
punkt e) on liikmesriikide küsimus.
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Muudatusettepanek 24
ARTIKLI 19 LÕIGE 4

4. Komitee kehtestab oma kodukorra. 4. Komitee kehtestab oma kodukorra.
Sellega lubatakse sidusrühmade esindajatel 
osaleda komitee aruteludel.
4 a. Enne otsustamist konsulteerib komitee 
asjaga seotud ettevõtluse sidusrühmade ja 
keskkonnaühendustega.

Selgitus

Kõigi sidusrühmade osalusel peab toimuma läbipaistev, demokraatlik ja praktikale suunatud 
menetlus.

Muudatusettepanek 25
II LISA PEALKIRI

Mulda saastada võivate tegevuste loetelu Tegevuste loetelu III peatüki tähenduses

Selgitus

Tervete tööstussektorite klassifitseerimine saastada võivateks on häbistav.

Muudatusettepanek 26
II LISA PUNKT 1

1. Käitised, kus esineb või esines ohtlikke 
aineid kogustes, mis on võrdsed nõukogu 
direktiivi 96/82/EÜ (Seveso) I lisa 1. ja 2. 
osa 2. veerus sätestatud kogustega või neist 
suuremad.

1. Käitised, mis on hõlmatud nõukogu 
direktiivi 96/82/EÜ (Seveso) I lisa 1. ja 2. 
osa 2. veeruga.

Selgitus

Vältimatult peab käesolev direktiiv keskenduma kohtadele, mille kohta praegusel ajal 
kehtivad Serveso-direktiivi sätted ja see loetelu peab põhinema üksnes täpsetel ning selgetel 
kriteeriumitel.
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