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Euroopa Komisjoni ettepanek Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja: Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 62
Direktiivi pealkiri

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIVI põhjavee 
kaitsmise kohta reostuse eest ettepanek

EUROOPA PARLAMENDI JA 
NÕUKOGU DIREKTIIVI põhjavee 
kaitsmise kohta reostuse ja seisukorra 
halvenemise eest ettepanek

Or. de

Selgitus

Uus direktiiv ületab direktiivi 2000/60/EÜ artikli 17 ulatust ja sisaldab sätteid, mis käsitlevad 
hiljemalt 2013. aastal kehtetuks muutuvas põhjavee direktiivis 80/68/EMÜ sisalduvate 
saavutuste ülevõtmist ja nende säilitamist eesmärgil ära hoida või piirata ohtlike ainete 
sattumist põhjavette. Eesmärgiks ei ole ainult reostuse ärahoidmine, vaid esmajoones 
põhjavee seisukorra halvenemise ärahoidmine saasteainete edasise sattumise kaudu 
põhjavette.
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Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 63
Põhjendus 1

1) Põhjavesi on väärtuslik loodusvara, mida 
on vaja reostuse eest kaitsta.

1) Põhjavesi on väärtuslik loodusvara, mida 
on vaja reostuse eest kaitsta.

See on eriti oluline põhjaveest sõltuvate 
ökosüsteemide puhul ja põhjavee 
kasutamisel inimeste joogiveena.

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 64
Põhjendus 1 a (uus)

1 a) Põhjavett on vaja kaitsta sel moel, et 
heakvaliteedilise joogivee tagamiseks piisab 
tavalisest puhastamisest vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 7 lõigetes 2 ja 3 
sätestatud eesmärkidele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 65
Põhjendus 1 a (uus)

1 a) Rikkumatus seisukorras oleva 
põhjavee hulk Euroopas väheneb kiiresti, 
ohustades järgmiste põlvkondade 
varustamist loodusliku joogiveega ning 
ähvardades looduspärandile ja hüvedele 
tagasipöördumatu kahju tekitamisega.
Joogivee ökosüsteemi kvaliteedi 
kriteeriumide ja põhjavee ökosüsteemi 
halvenemise eest kaitsvate sätete 
sisseviimiseks direktiivi on vaja läbi viia 
täpsemad uuringud.

Or. en
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Selgitus

Põhjavee looduslikke ressursse on vaja kaitsta ka ökosüsteemidena. Põhjavee kaitsmine ei tohiks 
piirduda ainult maa-aluste ressursside hea keemilise seisundiga, vaid on vaja ära hoida selle 
ressursi funktsionaalsuse hääbumist ja säilitada ökosüsteemide mitmekesisus nii maa-aluses 
põhjaveekihis kui ka maapinnal olevas kihis.

Muudatusettepaneku esitaja: Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 66
Põhjendus 3

3) Selleks, et kaitsta keskkonda kui tervikut 
ja eriti inimeste tervist, on vaja vältida, ära 
hoida või vähendada kahjulike saasteainete 
sisaldust põhjavees.

3) Selleks, et kaitsta keskkonda kui tervikut 
ja eriti inimeste tervist, tuleb vältida, ära 
hoida või vähendada saasteainete 
kahjustavat sisaldust põhjavees.

Põhjavee reostuse peamisteks allikateks on 
jäätmed, õhureostus, põllumajandus ja 
transport. Neid valdkondi reguleerib nüüd 
suures ulatuses EÜ seadus. Põhjavee 
kaitsmine peab olema tagatud kõiki neid 
piirkondi hõlmavate ühtsete standardite 
alusel.

Or. de

Selgitus

Dubleerimise vältimiseks peavad teised ELi või EÜ veealased õigusaktid sisaldama 
standardsätteid põhjavee kaitsmiseks. Selliste sätete kehtestamisel peab EÜ ise rakendama 
ettevaatuspõhimõtet, st taotlema põhjavee kaitsmist kõrgeimal tasemel. Vastasel juhul ei ole 
liikmesriigid suutelised tagama põhjavee kõrget kvaliteeti ja veel hiljemgi nauditavat 
joogivett. ELi prügiladirektiiv ja selle rakenduseeskirjad ei taga sel tasemel kaitset.
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Muudatusettepaneku esitaja: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 67
Põhjendus 3 a (uus)</Article>

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.

Or. es

Selgitus

Veekihte tuleb jälgida põhjalikult, et veekoguse olulise vähenemise või reostuse suurenemise 
korral oleks võimalik õigeaegselt võtta vajalikke meetmeid. Niisutamist ei tohi lõpetada, kuna 
see põhjustaks alustaimestiku kadumist, mis mängib olulist rolli kõrbestumisevastases 
võitluses. Seetõttu tuleks võtta meetmeid, mis kaitsevad veekihtide liigkasutamise eest.

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 68
Põhjendus 4

4) Nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiiviga 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, sätestatakse ulatuslikud 
põhjavee kaitsmise ja säilitamise 
põhimõtted. Vastavalt nimetatud direktiivi 
artiklis 17 sätestatule tuleb võtta meetmed 
põhjavee reostuse ärahoidmiseks ja 
piiramiseks, kaasa arvatud kriteeriumid hea 
keemilise seisundi ja oluliste ning püsivate 
kasvutendentside kindlakstegemiseks ja 
kasvutendentside langusele pöördumise 
punktide kindlaksmääramiseks.

4) Nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiiviga 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, sätestatakse ulatuslikud 
põhjavee kaitsmise ja säilitamise 
põhimõtted. Vastavalt nimetatud direktiivi 
artiklis 17 sätestatule tuleb võtta meetmed 
põhjavee reostuse ärahoidmiseks ja 
piiramiseks. Niisuguste meetmete 
eesmärgiks on saavutada põhjavee hea 
keemiline seisund vastavalt artikli 4 lõike 1 
punktile b.
Vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile b peavad 
liikmesriigid i) rakendama vajalikke 
meetmeid kõikide põhjaveekogumite 
seisundi halvenemise ärahoidmiseks või 
piiramiseks ning ii) kaitsma, parandama ja 
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taastama kõik põhjaveekogumid 
eesmärgiga saavutada põhjavee hea 
seisund.

Or. da

Selgitus

Komisjoni viide vee raamdirektiivi sätetele on direktiivi põhjavee reostuse ärahoidmise ja 
piiramise konkreetsete meetmete kohaldamist puudutavate nõuete moonutamine.
Vee raamdirektiivi artiklis 17 on öeldud: ”Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad vastu 
konkreetsed meetmed põhjavee reostuse ärahoidmiseks ja piiramiseks. Niisuguste meetmete 
eesmärgiks on saavutada põhjavee hea keemiline seisund vastavalt artikli 4 lõike 1 punktile b 
...”
Komisjoni direktiivi projekt annab alljärgneva eksitava kirjelduse vee raamdirektiivi artiklist 
17: “Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad konkreetsed meetmed põhjavee reostuse 
ärahoidmiseks ja piiramiseks, määratledes hea keemilise seisundi ja kvaliteedisuundade 
üldkriteeriumid”.
Komisjoni ettepanekus on hea keemilise seisundi ja kvaliteedisuundade üldkriteeriumid sama 
tähendusega, kui põhjavee reostuse ärahoidmise ja piiramise konkreetsed meetmed. Kuid see 
ei ole loomulikult õige.

Muudatusettepaneku esitaja: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 69
Põhjendus 4

Nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiiviga 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, sätestatakse ulatuslikud 
põhjavee kaitsmise ja säilitamise 
põhimõtted. Vastavalt nimetatud direktiivi 
artiklis 17 sätestatule tuleb võtta meetmed 
põhjavee reostuse ärahoidmiseks ja 
piiramiseks, kaasa arvatud kriteeriumid hea 
keemilise seisundi ja oluliste ning püsivate 
kasvutendentside kindlakstegemiseks ja 
kasvutendentside langusele pöördumise 
punktide kindlaksmääramiseks.

Nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiiviga 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, sätestatakse ulatuslikud 
põhjavee kaitsmise ja säilitamise 
põhimõtted. Vastavalt nimetatud direktiivi 
artiklis 17 sätestatule tuleb võtta meetmed 
põhjavee reostuse ärahoidmiseks ja 
piiramiseks, kaasa arvatud kriteeriumid hea 
keemilise seisundi ja oluliste ning püsivate 
kasvutendentside kindlakstegemiseks ja 
kasvutendentside langusele pöördumise 
punktide kindlaksmääramiseks. 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.

Or. es
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Selgitus

Põhjaveekogumite kvaliteedi hindamisel ei saa eirata veekoguste vähenemise mõju, kuna 
vähenemine põhjustab selliste looduslike saasteainete nagu sulfaadi sisalduse suurenemist. 
Direktiivi ettepanek on üsna ebamäärane vee raamdirektiivi artiklis 8 sätestatud põhjavee 
kvantitatiivse seire osas.

Muudatusettepaneku esitaja: Christa Klaß

Muudatusettepanek 70
Põhjendus 5

Asendab raportööri muudatusettepanekut 5

5) Põhjaveekogumite keemilise seisundi 
hindamiskriteeriumide rakendamiseks on 
vaja välja töötada kvaliteedistandardid, 
väärtusläved ja hindamismeetodid.

5) Põhjavee ja põhjaveekogumite keemilise 
seisundi hindamiseks ja kirjeldamiseks
vastavalt ühtsetele standarditele on vaja 
välja töötada põhjavee kvaliteedistandardid 
ning hindamismeetodid. Põhjavee kaitsmise 
miinimumstandardid Euroopa Liidus ei 
tohiks siiski soodustada moonutatud 
konkurentsi tekkimist.
Meetmed, mida on vaja põhjavee hea 
kvaliteedi saavutamiseks, nõuavad olulisi 
investeeringuid. Kus kohaldatav, peaksid 
uue finantsperspektiivi raames välja 
arendatud vastavad 
fundeerimismehhanismid pakkuma abi 
neile, kes niisuguste lisakulutustega kokku 
puutuvad.

Or. de

Selgitus

Ei muudeta

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 71
Põhjendus 5

5) Põhjaveekogumite keemilise seisundi 
hindamiskriteeriumide rakendamiseks on 
vaja välja töötada kvaliteedistandardid, 
väärtusläved ja hindamismeetodid.

5) Põhjaveekogumite keemilise seisundi 
hindamiseks ja kirjeldamiseks on vaja 
läbipaistvalt välja töötada põhjavee 
kvaliteedistandardid ning hindamismeetodid. 



AM\550205ET.doc 7/93 PE 350.247v01-00
Freelance-tõlge

ET

Selleks tuleb luua vastavad 
miinimumstandardid, mis tagavad, et 
Euroopa Liidus ei teki moonutatud 
konkurentsi.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 72
Põhjendus 5

5) Põhjaveekogumite keemilise seisundi 
hindamiskriteeriumide rakendamiseks on 
vaja välja töötada kvaliteedistandardid, 
väärtusläved ja hindamismeetodid.

5) Põhjaveekogumite keemilise seisundi 
hindamiskriteeriumide rakendamiseks on 
vaja välja töötada kvaliteedistandardid ja 
hindamismeetodid.

Or. da

Selgitus

Täiesti mõttetu on rääkida põhjavee reostuse piirtasemetest. Põhjavesi on reostunud niipea, 
kui põhjavees on võimalik mõõta toimeainete sisaldust. Reostuse suhtes ei tohiks kehtestada 
ühtegi konkreetset piirtaset, sest mõõtmistehnikad arenevad ja täiustuvad pidevalt, kuid 
mõõtmised peaksid siiski põhinema minimaalsel mõõdetaval tasemel.

Muudatusettepaneku esitaja: Christa Klaß

Muudatusettepanek 73
Põhjendus 5 a (uus)

Asendab raportööri põhjendust 6

5 a) Mõnes piirkonnas võib põhjavee 
kaitsmine vajada muudatusi 
põllumajandus- või metsanduspraktikas, 
millega võib kaasneda sissetuleku kadu. 
Seda tuleb arutada kohaliku arengukava 
arendamisel reformitud ühtse 
põllumajanduspoliitika raames.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 74
Põhjendus 6

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

Kustutatud

Or. da

Selgitus

Niipea, kui avastatakse põhjavee asjatu reostus, tuleb võtta meetmed reostusallikate 
piiramiseks. On vastuvõetamatu oodata reostusallikaid piiravate meetmete võtmisega seni, 
kuni reostustase tõuseb.

Muudatusettepaneku esitaja: Christa Klaß

Muudatusettepanek 75
Põhjendus 7 a (uus)

Asendab raportööri muudatusettepanekut 8

On vaja selgusele jõuda, missuguste ainete 
sattumist põhjavette tuleb ära hoida ja 
piirata. Erilist tähelepanu on vaja pöörata 
teaduslikele andmetele problemaatiliste 
ainete, nagu näiteks endokriintoimeainete 
kohta 1.
1 Vt parlamendi 20. oktoobri 1998. aasta 
resolutsiooni, mis käsitleb endokriine 
lõhustavaid kemikaale (EÜT C 341, 
9.11.1998, lk 37), ja 26. oktoobri 2000. 
aasta resolutsiooni, mis käsitleb komisjoni 
arutelu ühenduse strateegiast endokriine 
lõhustavate kemikaalide (toimainete 
kogum, mis võib muuta inimeste ja 
loomade hormoonsüsteeme) suhtes (OÜT C 
197, 12.7.2001, lk 409).
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Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 76
Põhjendus 7 a (uus)

7 a) Kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
11 lõike 3 punktiga f tuleb põhjavee 
kogumist ja taastamist lugeda vastava loa 
korral lubatavaks praktikaks ja tunnustada 
seda kui veeressursside haldamise 
väärtuslikku meetodit.

Or. en

Selgitus

Hea keemilise seisundi kriteeriumi puhul viidatakse 50 mg/l nitraatidele ja 0,1 mikrogrammi liitri 
kohta pestitsiididele. Viitega vee raamdirektiivile on lisaks kehtestatud, et põhjavee kvaliteet ei tohi 
mõjutada pinnavee ökoloogist kvaliteeti. See muudatusettepanek loob seose põhjavee kasutamisest 
joogivee allikana põhjavee hea keemilise seisundi hindamise kriteeriumi puhul.

Muudatusettepaneku esitaja: Caroline Jackson

Muudatusettepanek 77
Põhjendus 7 a (uus)

7 a) Kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
11 lõike 3 punktiga f tuleb põhjavee 
kogumist ja taastamist lugeda vastava loa 
korral lubatavaks praktikaks ja tunnustada 
seda kui veeressursside haldamise 
väärtuslikku meetodit.

Or. en

Selgitus

Kunstlik moodustamine on kogu Euroopas juba laialt kasutust leidnud praktika. Selle põhjenduse 
eesmärk on tagada, et veekihtide kunstlikul moodustamisel lähtutakse veeressursside säästvast 
haldamisest. Samuti täiendab see käesoleva direktiivi artiklit 6.

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 78
Põhjendus 7 a (uus)
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7 a) Võimaluse korral peaksid liikmesriigid 
kasutama olemasolevat statistika 
menetluskorda eeldusel, et viimane vastab 
rahvusvahelistele standarditele ja 
soodustab seiretulemuste võrdlemist 
liikmesriikide vahel pikema aja jooksul;

Or. nl

Selgitus

Tähelepanu ja jõupingutused tuleb suunata eesmärkide saavutamisele. On vaja hoiduda 
sellisest tarbetust bürokraatiast nagu statistika menetluskorra dubleerimine.

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 79
Artikkel 1

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

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
põhjavee reostuse ärahoidmiseks ja 
piiramiseks konkreetsed meetmed, 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 ja

a) kriteeriumid põhjavee hea keemilise 
seisundi hindamiseks; 

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

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

Käesolev direktiiv kehtestab ka nõude ära 
hoida või piirata saasteainete kaudset 
sattumist põhjavette.

c) nõue ära hoida või piirata saasteainete 
kaudset sattumist põhjavette.

Or. nl>

Selgitus

Käesoleva direktiivi üheks peamiseks eesmärgiks on kehtestada nõuded saasteainete kaudse 
sattumise vältimiseks põhjavette ja need tuleb asetada alapunktides a ja b sätestatud 
eesmärkidega ühele tasandile.
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Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 80
Artikli 1 lõige 2

Käesolev direktiiv kehtestab ka nõude ära 
hoida või piirata saasteainete kaudset 
sattumist põhjavette.

Käesolev direktiiv määratleb direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti b 
alapunkti i nõuet ära hoida või piirata 
saasteainete kaudset sattumist põhjavette ja 
kõikide põhjaveekogumite seisundi 
halvenemist.

Or. en

Selgitus

"Kaudne sattumine" on uus mõiste, mis vajab tutvustamist. Vee raamdirektiivis kasutatakse ainult 
üldist mõistet "sattumine" ja erimõistet "otsene sattumine".

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 81
Artikli 1 punkt a

a) kriteeriumid põhjavee hea keemilise 
seisundi hindamiseks ja

a) kriteeriumid tarbetust reostusest vaba
põhjavee hindamiseks ja

Or. da

Selgitus

On äärmiselt tähtis, et põhjavett hinnataks puhtana, st ilma reostuseta inimtegevusele 
omastest ainetest. See kehtib näiteks pestitsiidide, nitrogeeni või teiste keskkonnale 
mitteomaste ainete kohta, mille sisaldust põhjavees mõõdetakse ja mis tulenevad 
põllumajanduslikust või tööstuslikust tegevusest.

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 82
Artikli 1 punkt b

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

b) kriteeriumid põhjavee tarbetu reostuse 
avastamisele järgnevate reostusallikaid 
kontrollivate meetmete määratlemiseks.
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Or. da

Selgitus

Niipea, kui avastatakse põhjavee tarbetu reostus, tuleb võtta meetmed reostusallikate 
piiramiseks. On vastuvõetamatu oodata reostusallikate piiramismeetodite võtmisega seni, 
kuni reostustase tõuseb.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 83
Artikli 1 lõige 2

Käesolev direktiiv kehtestab ka nõude ära 
hoida või piirata saasteainete kaudset 
sattumist põhjavette.

Käesolev direktiiv määratleb direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti b 
alapunkti i nõuet ära hoida või piirata 
saasteainete kaudset viimist põhjavette ja 
kõikide põhjaveekogumite seisundi 
halvenemist.

Or. en

Selgitus

Direktiiv ei tohiks kasutusele võtta uut mõistet “kemikaalide kaudne sattumine põhjavette”. Vee 
raamdirektiivis eristatakse vaid üldist mõistet saasteainete “viimine” ja erimõistet saasteainete 
“otsene sattumine” põhjavette.

Direktiiv peab selgitama vee raamdirektiivist tulenevaid kohustusi ainete suhtes, mida on vaja “ära 
hoida” ja mida “piirata”, ja tagama ELi meetmed ärahoidvate kohustuste täitmiseks, kui on 
tegemist Euroopat puudutavate saasteainetega. Samuti peab direktiiv selgitama vee 
raamdirektiivist tulenevaid kohustusi põhjavee keemilise seisundi halvenemise ärahoidmiseks. Kui 
mõned tõlgendavad seda kohustust seisundi status quo säilitamisena, siis teised tõlgendavad seda 
kui põhjavee keemilise seisundi halvenemise ärahoidmist heast seisundist halvaks.

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 84
Artikli 1 lõige 2

Käesolev direktiiv kehtestab ka nõude ära 
hoida või piirata saasteainete kaudset 
sattumist põhjavette.

b a) meetmekava kehtestamine, mida 
liikmesriigid peavad järgima saasteainete 
kaudse sattumise ärahoidmiseks või 
piiramiseks põhjavette.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitajad: Cristina Gutiérrez-Cortines ja Caroline Jackson

Muudatusettepanek 85
<Article>Artikli 1 lõige 2 a (uus)

Direktiivi 2000/60/EÜ täiendav käesolev 
direktiiv eeldab, et liikmesriigid ja 
veeressursside säästva haldamise eest 
vastutavad asutused võtavad kõik meetmed 
maa-aluste veekogumite seisundi 
iseloomustamiseks ja ülevaatamiseks. Need 
direktiivi 2000/60/EÜ IV ja V lisas 
sätestatud meetmed hõlmavad 
põhjaveekogumite asukoha ja piirjoonte, 
nende geoloogiliste ja hüdroloogiliste 
omaduste, moodustumis- ja 
rekuperatsioonivõime, valglaalade ja 
veevõtukohtade ning ülekasutamisest ja 
reostusest tulenevate ohtude määratlemist.

Or. <es

Selgitus

Kuna käesolev ettepanek täiendab direktiivi 2000/60/EÜ, siis on vaja teha selgeks et, 
põhjavee piisavaks kaitsmiseks on vaja kasutada raamdirektiivi teatud vahendeid.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 86
Artikli 2 lõige 1

1. väärtuslävi – saasteaine sellise sisalduse 
piirang põhjavees, mille ületamise 
tulemusena võib põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumite keemilist seisundit 
pidada halvaks.

Kustutatud

Or. en
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Selgitus

Puudub igasugune vajadus rakendada uut mõistet “väärtuslävi”, mis vastab mõistele 
“kvaliteedistandard”.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 87
Artikli 2 punkt 1

1. väärtuslävi – saasteaine sellise sisalduse 
piirang põhjavees, mille ületamise 
tulemusena võib põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumite keemilist seisundit 
pidada halvaks.

1. Põhjavee kvaliteedistandardid –
keskkonna kvaliteedistandardid, mida 
väljendatakse teatud kindla saasteaine, 
saasteainete grupi või põhjavee seisundi 
halvenemise indikaatori sisalduse väärtuses 
eesmärgiga kaitsta inimeste tervist ja 
keskkonda ning mida ei tohi ületada ja mis 
lahutab head keemilist seisundit halvast.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 88
Artikli 2 lõige 1

1. väärtuslävi – saasteaine sellise sisalduse 
piirang põhjavees, mille ületamise 
tulemusena võib põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumite keemilist seisundit pidada 
halvaks. 

1. väärtuslävi – saasteaine sellise sisalduse 
piirang põhjavees, mille aluseks on 
looduslikult esinev sisaldus ja mille 
ületamise tulemusena võib põhjaveekogumi 
või põhjaveekogumite keemilist seisundit 
pidada halvaks. 

Or. nl

Selgitus

Käesolev määratlus ei viita looduslikult esinevate ainete sisaldusele. Kui teatud aine esineb 
veekogus looduslikult, ei tohi sellist veekogu nimetada “halva keemilise seisundiga” 
veekoguks.

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer

Muudatusettepanek 89
Artikli 2 punkt 1

1. väärtuslävi – saasteaine sellise sisalduse 
piirang põhjavees, mille ületamise 
tulemusena võib põhjaveekogumi või 

1. väärtuslävi – saasteaine sellise sisalduse 
piirang põhjavees, mille ületamise 
tulemusena võib põhjaveekogumi või 
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põhjaveekogumite keemilist seisundit pidada 
halvaks. 

põhjaveekogumite keemilist seisundit pidada 
halvaks, kui samal ajal ületati ka 
geogeenselt määratletud taustväärtused.

Or. de

Selgitus

Väärtusläve ületamine ei saa olla põhjaveekogumi halva keemilise seisundi põhjustajaks ilma 
looduslikult esineva saasteaine taustsisaldust ületamata.

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 90
Artikli 2 lõige 2

2. oluline ja püsiv kasvutendents –
saasteaine sisalduse statistiliselt oluline 
suurenemine direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 
8 osutatud seireprogrammis mõõdetud 
sisaldusega võrreldes, arvestades nii 
kvaliteedistandardite kui ka 
väärtuslävedega.

2. tarbetu reostus – selliste ainete 
registreerimine põhjavees, mida seal 
looduslikult ei esine ja mis on inimtegevuse 
tagajärjel läbi ülemise pinnakihi põhjavette 
imbunud.

Or. da

Selgitus

Samad selgitused kui artikli 1 punkti b kohta.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 91
Artikli 2 lõige 2

2. oluline ja püsiv kasvutendents –
saasteaine sisalduse statistiliselt oluline 
suurenemine direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 
8 osutatud seireprogrammis mõõdetud 
sisaldusega võrreldes, arvestades nii 
kvaliteedistandardite kui ka 
väärtuslävedega.

2. oluline ja püsiv kasvutendents –
saasteaine sisalduse kasvutendents, mis seab 
ohtu direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikes 1 
ja artiklis 7 püstitatud eesmärkide täitmise.

Or. en
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Selgitus

On oluline, et tehakse kindlaks rikkumata või peaaegu rikkumata põhjavesi ja tagatakse lisakaitse. 
Sellise põhjavee väga hea keemilise seisundi kindlaksmääramine tagaks niisuguse kaitse, 
võimaldades suunata meetmeid Euroopa veel saastumata põhjaveekogumitele. Enamikul juhtudel 
tuvastatakse põhjaveekogumite väga hea keemiline seisund aladel, mis on juba kaitstud 
olemasolevate ELi õigusaktidega (elupaikade, linnu-, joogiveedirektiivid). Seetõttu ei sea see 
märkimisväärset lisakoormust liikmesriikidele, kuid tagab pigem järjepidevuse ja integratsiooni 
olemasolevas ELi poliitikas.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 92
Artikli 2 lõige 2

2. oluline ja püsiv kasvutendents –
saasteaine sisalduse statistiliselt oluline 
suurenemine direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 
8 osutatud seireprogrammis mõõdetud 
sisaldusega võrreldes, arvestades nii 
kvaliteedistandardite kui ka 
väärtuslävedega.

2. oluline ja püsiv kasvutendents –
saasteaine sisalduse statistiliselt oluline 
suurenemine, mis seab ohtu direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõikes 1 ja artiklis 7 
püstitatud eesmärkide täitmise.

Or. en

Selgitus

“Olulise tendentsi” keskkonnaalane tulem peaks olema pigem tekst kui meetmed, mis ei pruugi 
peaeesmärkide valguses õigeks osutuda.

Muudatusettepaneku esitajad: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines ja 
Franēoise Grossetźte

Muudatusettepanek 93
Artikli 2 lõige 2

2. oluline ja püsiv kasvutendents –
saasteaine sisalduse statistiliselt oluline 
suurenemine direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 
8 osutatud seireprogrammis mõõdetud 
sisaldusega võrreldes, arvestades nii 
kvaliteedistandardite kui ka 
väärtuslävedega.

2. oluline ja püsiv kasvutendents –
saasteaine sisalduse statistiliselt ja 
keskkonna seisukohalt oluline suurenemine 
põhjavees.
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Or. en

Selgitus

Kasvutendentsi võib põhjavees kindlasti tuvastada, kuid sellel ei ole keskkonna seisukohalt mitte 
mingeid tagajärgi. Komisjoni ettepanek kuupäeva määramiseks, mille taustal tendentse hinnatakse, 
välistaks selliste saasteainete tendentsi hindamise, mida ei jälgitud alates seireprogrammide 
käivitamise hetkest, kuid mis määratleti hiljem. See viiks keskkonna mittetäieliku kaitsmiseni.

Tehtud muudatusettepanek nõuab, et liikmesriigid suunaksid oma jõupingutused selliste tendentside 
langusele pöördumisele, millel võivad olla keskkonna seisukohalt olulised tagajärjed. 
Muudatusettepanek tagab keskkonna seisukohalt tõhusa ja kuluefektiivse proportsionaalse 
lähenemise.

Tendentsi langusele pöördumise punkt peab olema määratletud vastavas lisas.

Muudatusettepaneku esitajad: Linda McAvan ja Marķa Sornosa Martķnez

Muudatusettepanek 94
Artikli 2 lõige 2

2.oluline ja püsiv kasvutendents – saasteaine 
sisalduse statistiliselt oluline suurenemine 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 8 osutatud 
seireprogrammis mõõdetud sisaldusega 
võrreldes, arvestades nii 
kvaliteedistandardite kui ka 
väärtuslävedega.

2.oluline ja püsiv kasvutendents – saasteaine 
sisalduse statistiliselt ja keskkonna 
seisukohalt oluline suurenemine põhjavees.

Or. en

Selgitus

Kasvutendentsi võib põhjavees kindlasti tuvastada, kuid sellel ei ole keskkonna seisukohalt mitte 
mingeid tagajärgi. Komisjoni ettepanek kuupäeva määramiseks, mille taustal tendentse hinnatakse, 
välistaks selliste saasteainete tendentsi hindamise, mida ei jälgitud seireprogrammide käivitamise 
hetkest, kuid mis määratleti hiljem. See viiks keskkonna mittetäieliku kaitsmiseni.

Tehtud muudatusettepanek nõuab, et liikmesriigid suunaksid oma jõupingutused selliste tendentside 
langusele pöördumisele, millel võivad olla keskkonna seisukohalt olulised tagajärjed. 
Muudatusettepanek tagab keskkonna seisukohalt tõhusa ja kuluefektiivse proportsionaalse 
lähenemise. Tendentsi langusele pöördumise punkt peab olema määratletud vastavas lisas.

Muudatusettepaneku esitaja: Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 95
Artikli 2 punkt 2
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2. oluline ja püsiv kasvutendents –
saasteaine sisalduse statistiliselt oluline 
suurenemine direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 8 
osutatud seireprogrammis mõõdetud 
sisaldusega võrreldes, arvestades nii 
kvaliteedistandardite kui ka 
väärtuslävedega.

2. oluline ja püsiv kasvutendents –
saasteaine sisalduse statistiliselt oluline 
suurenemine direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 8 
osutatud seireprogrammis mõõdetud 
sisaldusega võrreldes, arvestades põhjavee
kvaliteedistandarditega.

Or. de

Selgitus

Toimetuslik muudatusettepanek väärtuslävede asendamiseks standardse mõistega “põhjavee 
kvaliteedistandardid”, vt Klaßi aruannet.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 96
Artikli 2 lõige 3

3. kaudne sattumine põhjavette –
saasteainete sattumine põhjavette pärast 
pinnasest või aluspinnasest läbi nõrgumist.

3. põhjaveekogumi hea keemiline seisund 
– põhjaveekogumi keemiline koostis, milles 
võrreldes tavapärase koostisega häirimatus
olekus põhjavees puuduvad või milles 
esineb väga vähe selle keemilise koostise 
suhtes mõjuvaid inimtekkelisi muutusi.

Or. en

Selgitus

On oluline, et tehakse kindlaks rikkumata või peaaegu rikkumata põhjavesi ja tagatakse lisakaitse.
Sellise põhjavee väga hea keemilise seisundi kindlaksmääramine tagaks taolise kaitse, võimaldades 
suunata meetmeid Euroopa veel saastumata põhjaveekogumitele. Enamikul juhtudel tuvastatakse 
põhjaveekogumite väga hea keemiline seisund aladel, mis on juba kaitstud olemasolevate ELi 
õigusaktidega (elupaikade, linnu-, joogiveedirektiivid). Seetõttu ei sea see märkimisväärset 
lisakoormust liikmesriikidele, kuid tagab pigem järjepidevuse ja integratsiooni olemasolevas ELi 
poliitikas.

Muudatusettepaneku esitaja: <Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 97
Artikli 2 punkt 3

3. kaudne sattumine põhjavette –
saasteainete sattumine põhjavette pärast 

3. kaudne sattumine põhjavette –
saasteainete, heitmete ja kadude sattumine 
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pinnasest või aluspinnasest läbi nõrgumist. põhjavette, kuni ei ole tegu otsese 
sattumisega põhjavette direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 2 punkti 32 tähenduses, 
kuid mis võivad põhjustada põhjavee 
reostust ja halvenemist.

Or. de

Selgitus

Toimetuslik muudatusettepanek, vt ka muudatusettepaneku 1 selgitust ja Klaßi aruandes 
sisalduvat selgitust halvenemise mõiste määratluse juurde.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 98
Artikli 2 punkt 3

3. kaudne sattumine põhjavette –
saasteainete sattumine põhjavette pärast 
pinnasest või aluspinnasest läbi nõrgumist.

3. põhjavette viimine – saasteainete otsene 
või kaudne sattumine põhjavette 
inimtegevuse tagajärjel.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 99
Artikli 2 punkt 3 a (uus)

3 a. halvenemine – mis tahes kõige 
väiksemgi inimtekkeline ja püsiv 
saasteainete sisalduse suurenemine 
põhjavee tavaseisundiga võrreldes.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer

Muudatusettepanek 100
Artikli 2 punkt 3 a (uus)

3 a. halvenemine – põhjaveekogumi 
seisundi mis tahes märkimisväärne 
muutumine heast seisundist halvaks.

Or. de
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Selgitus

Vee raamdirektiivis 2000/60/EÜ eristatakse põhjaveekogumite head ja halba seisundit. 
Seepärast on halvenemine põhjavee seisundi märkimisväärne muutumine heast seisundist 
halvaks.

Muudatusettepaneku esitaja: Niels Busk

Muudatusettepanek 101
Artikli 2 lõige 3 a (uus</Article>

3 a) põhjavesi – aluspinnase alalisel 
küllastusalal olev vesi. Tühjendustorudest 
ja nendest ülevalt poolt tulev vesi, nagu ka 
pinnase- ning taimestikvesi ei kuulu 
põhjavee mõiste alla.

Or. en

Selgitus

Niisugune lisamääratlus, mis käsitleb tühjendustorudes ja nende ümbruses olevat vett, on abiks 
määratluse selgitamisel põllumajanduspiirkondade tarvis.

Muudatusettepaneku esitaja: Christa Klaß

Muudatusettepanek 102
Artikli 2 lõige 3 a (uus)

3 a) taustsisaldus – aine sisaldus 
põhjaveekogumis, milles puuduvad või 
milles esineb väga vähe selle keemilise 
koostise suhtes mõjuvaid inimtekkelisi 
muutusi.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Christa Klaß

Muudatusettepanek 103
Artikkel 2, lõige 3 b (uus)

3 b) aine baassisaldus põhjaveekogumis –
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vaatlusaastatel 2007 ja 2008 mõõdetud aine 
keskmine sisaldus vee raamdirektiivi artikli 
8 raames kehtestatud seireprogrammide 
abil.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 104
Artikli 2 lõige 1 a (uus)

Selleks, et vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 4 lõike 1 punktile b täita kohustust 
hoida ära põhjaveekogumite keemilise 
seisundi halvenemine, liigitavad 
liikmesriigid põhjaveekogumite väga hea 
keemilise seisundi direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 5 rakendamisel kogutud teabe alusel.
Põhjaveekogumite liigitus vaadatakse üle ja 
seejärel ajakohastatakse vajadusel, nagu 
on sätestatud direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 
lõikes 2. Väga hea keemilise seisundiga 
põhjaveekogumid määratakse kindlaks 
valgla haldamiskavades direktiivi 
2000/60/EÜ VII lisa artikli 13 alusel. 
Valgla haldamiskavades esitatud teave väga 
hea keemilise seisundiga põhjaveekogumite 
kohta sisaldab ka kokkuvõtet võetud 
meetmete ja eesmärkide mittesaavutamise 
kohta koos selle ebaõnnestumise 
põhjustega.

Or. en

Selgitus

Selgitab mittehalvenemise kohustuse rakendamist ja kaitseb Euroopa allesjäänud saastumata 
põhjavett uue reostuse ja täitumise eest.
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Muudatusettepaneku esitajad: Cristina Gutiérrez-Cortines ja Caroline Jackson
Muudatusettepanek 105
Artikli 3 lõige -1 (uus)

Vastavalt direktiivile 2000/60/EÜ ja eriti II 
lisa punktidele 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.4 peavad 
liikmesriigid tagama säästva suhtumise 
põhjaveesse ja ära hoidma põhjavee 
liigkasutamist, halvendamist või kadumist. 
Kuna põhjavesi tagab hoidlad joogivee ja 
põllumajanduses kasutatava vee jaoks ja on 
veeressursside põhiliseks reguleerijaks 
kuivadel aladel, peab komisjon 
kindlustama range vastavuse kehtiva 
seadusandlusega.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Christa Klaß

Muudatusettepanek 106
Artikli 3 punkt a

a) seoses mis tahes käesoleva direktiivi I lisa 
1. veerus osutatud ainega ei ületa mõõdetud 
või eeldatav sisaldus selle lisa 2. veerus 
sätestatud kvaliteedistandardeid;

a) seoses mis tahes käesoleva direktiivi I lisa 
1. veerus osutatud ainega ei ületa mõõdetud 
sisaldus selle lisa 2. veerus sätestatud 
kvaliteedistandardeid;

Seal, kus põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumirühma geogeenselt 
määratletud saasteainete looduslik tase 
ületab I lisas või II lisast tuleneva 
täiendava riikliku põhjavee 
kvaliteedistandardiga sätestatud põhjavee 
kvaliteedistandardi väärtusi, määratlevad 
looduslikud sisaldused koos ettekirjutatud 
põhjavee kvaliteedistandardiga selle punkti, 
kus põhjavee hea seisukord muutub 
halvaks.

Or. de

Selgitus

See lause toob sisse sätte saasteainete looduslike tasemete kohta põhjavees, mida tuntakse 
“taustväärtustena”. Kuna kvaliteedistandardite kehtestamisel ei ole võimalik arvestada 
Euroopa väga erinevate looduslike tasemetega, peavad abinõud hõlmama olukorra, kus 
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looduslikud tasemed ületavad kvaliteedistandardid. Kui see peaks juhtuma põhjaveekogumis 
või põhjaveekogumirühmas, peavad kõrgemad looduslikud tasemed määrama 
kvaliteedieesmärgi. Vältimaks olukorda, kus kvaliteedistandarditest kõrgemate looduslike 
tasemetega piirkonnas kujuneb tendents maha laadida või sadestada saasteaineid sisaldavaid 
aineid, on vaja ennetada saasteainete jätkuvat kogunemist põhjavette.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 107
Artikli 3 punkt a

a) seoses mis tahes käesoleva direktiivi I lisa 
1. veerus osutatud ainega ei ületa mõõdetud 
või eeldatav sisaldus selle lisa 2. veerus 
sätestatud kvaliteedistandardeid;

a) seoses mis tahes käesoleva direktiivi I lisa 
1. veerus osutatud ainega ei ületa mõõdetud 
või eeldatav sisaldus selle lisa 2. veerus 
sätestatud kvaliteedistandardeid;

Seal, kus põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumite rühma geogeenselt 
määratletud saasteainete looduslik tase 
ületab I lisas või II lisast tuleneva 
täiendava riikliku põhjavee 
kvaliteedistandardiga sätestatud põhjavee 
kvaliteedistandardi väärtusi, määratlevad 
põhjavee kvaliteedistandardi looduslikud 
sisaldused pluss 20% algväärtusest.

Or. de

Selgitus

See lause toob sisse sätte saasteainete looduslike tasemete kohta põhjavees, mida tuntakse 
“taustväärtustena”. Kuna kvaliteedistandardite kehtestamisel ei ole võimalik arvestada 
Euroopa väga erinevate looduslike tasemetega, peavad abinõud hõlmama olukorra, kus 
looduslikud tasemed ületavad kvaliteedistandardid. Kui see peaks juhtuma põhjaveekogumis 
või põhjaveekogumirühmas, peavad kõrgemad looduslikud tasemed määrama 
kvaliteedieesmärgi. See põhimõte peab arvestama inimtegevusest põhjustatud vältimatu 
saastumisega, kuid samas vältima olukorda, kus kvaliteedistandarditest kõrgemate looduslike
tasemetega piirkonnas kujuneb tendents maha laadida või sadestada saasteaineid sisaldavaid 
aineid.

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 108
Artikli 3 punkt a
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a) seoses mis tahes käesoleva direktiivi I lisa 
1. veerus osutatud ainega ei ületa mõõdetud 
või eeldatav sisaldus selle lisa 2. veerus 
sätestatud kvaliteedistandardeid;

a) seoses mis tahes käesoleva direktiivi I lisa 
1. veerus osutatud ainega ei ületa mõõdetud, 
arvestuslik või eeldatav sisaldus selle lisa 2. 
veerus sätestatud kvaliteedistandardeid;

Or. nl

Selgitus

Sisalduse määramiseks kasutatakse interpolatsiooni ja/või ekstrapolatsiooni ning seejärel 
arvutuslikku meetodit.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 109
Artikli 3 lõige 1 a (uus)

Standardile vastamine peab põhinema 
seireväärtuste aritmeetilistel keskmistel igas 
põhjaveekogumi või põhjaveekogumirühma 
seirepunktis, mida vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artiklile 5 läbi viidud 
analüüsidele loetakse ohustatuks. Üksikute 
mõõtepunktide mõõtmistulemused, mis ei 
vasta standardile, määravad liigitust ainult 
juhul, kui mõõtmispunkt, vastates 
spetsialisti kinnituse kohaselt I lisa osale A, 
iseloomustab põhjaveekogumi või selle osa 
reostust. Liikmesriigid avaldavad vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 13 koostatud 
valglapiirkondade majandamiskavades oma 
hinnangu kõikide põhjaveekogumite 
keemilise seisundi kohta, kaasa arvatud 
üksikasjad, kuidas üksiku mõõtepunkti 
liialt suured väärtused mõjutavad vaatluse 
all oleva konkreetse veekogumi või 
veekogumirühmade üldist liigitust. 
Liikmesriigid kinnitavad juriidiliselt 
siduvad sätted põhjaveekogumi 
liigitamiseks hea keemilise seisundiga 
veekogumina.

Or. de

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 110
Artikli 3 lõige b a (uus)
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b a) uued liikmesriigid on kohustatud 
täitma nitraatide direktiivi (91/676/EMÜ) ja 
pestitsiide lubava direktiivi (91/414/EMÜ) 
nõudeid ning tagama joogivee kaitse 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 
lõike 1 punkti c nõuetele ning kvaliteedi 
parandamise, et viia vajadus vee 
puhastustöötluse järele miinimumini, nagu 
on kehtestatud standarditega direktiivis 
80/778/EMÜ, mida on muudetud 
direktiiviga 98/83/EÜ.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 111
Artikli 3 lõige 1 a (uus)

Standarditele vastavust hinnatakse 
proovivõtukohtade kaupa, võrreldes 
seireväärtuste keskmisi väärtusi selles 
proovivõtukohas hea seisundi standardite 
ja teiste saasteainete väärtuslävedega. 
Väärtuslävede ületamisel tuleb rakendada 
meetmeid meetmekava raames.

Or. <Original>en</Original>

Selgitus

Seda punkti mainiti I lisa joonelauses märkuses 22. See joonealune märkus on lisa joonealustesse 
märkustesse paigutamiseks liialt oluline. Mõõtmisandmete ja standardi võrdluse arutelu peaks 
sisalduma eraldiseisvas artiklis või lisas. Hindamismeetod peab olema rakendatav ka teiste 
saasteainete suhtes. See joonealune märkus ei anna täpset selgitust standardite hindamiseks. On 
vaja ära hoida andmete ühtlustamise tulemusel tekkivaid kitsaskohti, millest vaadatakse üle. 
Seepärast lisatakse see artikli 3 lõikena.

Muudatusettepaneku esitaja: Franēoise Grossetźte

Muudatusettepanek 112
Artikli 3 lõige 1 a (uus)

Pideva reostusega alade põhjavee 
hindamise viib läbi pädev asutus pärast 
ohtude hindamist tervisele ja keskkonnale, 
kuid neid ei arvestata põhjavee seisundi 
hindamisel. Niisuguse ala hindamise ja 
taastamise kriteeriumid tuleb lülitada 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 
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haldamiskavasse.
Ala ennistamiseks rakendatav meetmekava 
võib hõlmata nii taastavat tegevust kui ka 
tegevust, mis on suunatud reostuse edasise 
leviku ärahoidmisele. See säte ei kahjusta 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikeid 4 ja 
5. 

Or. fr

Selgitus

Vee raamdirektiiv ei sätesta mitte “taastamisprogrammi”, vaid “meetmekava”, mis sisaldab 
meetmeid haldamiskavas püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja: <Members>Johannes Blokland

Muudatusettepanek 113
Artikli 3 punkt b a (uus)

b a) põhjaveekogumid, mida liigitatakse 
põhjaveekogumitena direktiivi 2000/60/EÜ 
1artikli 7 lõike 1 mõistes, peavad samuti 
vastama sama direktiivi artikli 7 lõikele 2.

1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk. 1.

Or. nl

Selgitus

See täiendav klausel on vajalik, kuna alapunkti b viide vee raamdirektiivi V lisale ei ole 
joogivee puhul piisav.

Muudatusettepaneku esitajad: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Franēoise Grossetźte ja Chris Davies

Muudatusettepanek 114
Artikkel 3 a (uus)

Artikkel 3 a
Põhjavee keemilise seisundi hindamine
1. Liikmesriigid liigitavad põhjaveekogumi 
head keemilist seisundit omavaks, kui 
põhjavee kvaliteedistandardid ja 
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väärtusläved ei ületa üheski seirepunktis 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 8 ja selle V 
lisa alusel põhjavee keemilise seisundi 
hindamiseks sätestatud nõudeid.
2. Põhjavee kvaliteedistandardi või 
väärtusläve ületamisel mõnes seirepunktis 
peavad liikmesriigid välja uurima, kas 
näitude ületamine viitab sellele, et:
i) üks või mitu direktiivi 2000/60/EÜ V lisa 
tabelis 2.3.2 sätestatud põhjavee hea 
keemilise seisundi tingimustest ei ole 
täidetud või
ii) joogivee varud ei ole kaitstud vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 7.
3. Põhjaveekogumi keemilist seisundit 
peetakse halvaks üksnes juhul, kui lõikes 2 
viidatud uuringu käigus selgub, et üks või 
mitu lõike 2 punktis i või ii sätestatud 
tingimust on kohaldatavad.

Or. en

Selgitus

Tehnikaalased väljakutsed maaalustes kihtides voolava põhjaveega toimuva mõistmiseks on 
tohutud. Näiteks võib põhjavee kvaliteet põhjaveekogumi ühele konkreetsele sügavusele puuritud 
puuraugus olla täiesti erinev vaid mõned meetrid kaugemal asuva puuraugu põhjavee kvaliteediga 
võrreldes.

See muudatusettepanek tagab, et liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed hindamaks, kas nõutud 
tingimused põhjavee hea keemilise seisundi tagamiseks on täidetud. See põhineb uurival 
lähenemisviisil, mis annab õige ja ala omapära arvestava hinnangu põhjaveekogumi seisundile ja 
lisab tingimuse kaitsta joogivee allikaid vastavalt vee raamdirektiivile.

Muudatusettepaneku esitaja: Linda McAvan

Muudatusettepanek 115
Artikkel 3 a (uus)

Artikkel 3 a
Põhjavee keemilise seisundi hindamine
1. Liikmesriigid liigitavad põhjaveekogumi 
head keemilist seisundit omavaks, kui 
põhjavee kvaliteedistandardid ja 
väärtusläved ei ületa üheski seirepunktis 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 8 ja selle V 
lisa alusel põhjavee keemilise seisundi 
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hindamiseks sätestatud nõudeid.
2. Põhjavee kvaliteedistandardi või 
väärtusläve ületamisel mõnes seirepunktis 
peavad liikmesriigid välja uurima, kas 
näitude ületamine viitab sellele, et:
i) üks või mitu direktiivi 2000/60/EÜ V lisa 
tabelis 2.3.2 sätestatud põhjavee hea 
keemilise seisundi tingimustest ei ole 
täidetud või
ii) joogivee varud ei ole kaitstud vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 7.
3. Põhjaveekogumi keemilist seisundit 
peetakse halvaks üksnes juhul, kui lõikes 2 
viidatud uuringu käigus selgub, et üks või 
mitu lõike 2 punktis i või ii sätestatud 
tingimust on kohaldatavad.

Or. en

Selgitus

Tehnikaalased väljakutsed maaalustes kihtides voolava põhjaveega toimuva mõistmiseks on 
tohutud. Näiteks võib põhjavee kvaliteet põhjaveekogumi ühele konkreetsele sügavusele puuritud 
puuraugus olla täiesti erinev vaid mõned meetrid kaugemal asuva puuraugu põhjavee kvaliteediga 
võrreldes.

See muudatusettepanek tagab, et liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed hindamaks, kas nõutud 
tingimused põhjavee hea keemilise seisundi tagamiseks on täidetud. See põhineb uurival 
lähenemisviisil, mis annab õige ja ala omapära arvestava hinnangu põhjaveekogumi seisundile ja 
lisab tingimuse kaitsta joogivee allikaid vastavalt vee raamdirektiivile.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 116
Artikkel 3 a (uus)

Artikkel 3 a
Põhjavee keemilise seisundi hindamine
1. Liikmesriigid liigitavad põhjaveekogumi 
head keemilist seisundit omavaks, kui 
põhjavee kvaliteedistandardid ja 
väärtusläved ei ületa üheski seirepunktis 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 8 ja selle V 
lisa alusel põhjavee keemilise seisundi 
hindamiseks sätestatud nõudeid.
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2. Põhjavee kvaliteedistandardi või 
väärtusläve ületamisel mõnes seirepunktis 
peavad liikmesriigid välja uurima, kas 
näitude ületamine viitab sellele, et:
i) üks või mitu direktiivi 2000/60/EÜ V lisa 
tabelis 2.3.2 sätestatud põhjavee hea 
keemilise seisundi tingimustest ei ole 
täidetud või
ii) joogivee varud ei ole kaitstud vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 7.
3. Põhjaveekogumi keemilist seisundit 
peetakse halvaks üksnes juhul, kui lõikes 2 
viidatud uuringu käigus selgub, et üks või 
mitu lõike 2 punktis i või ii sätestatud 
tingimust on kohaldatavad.

Or. en

Selgitus

Tehnikaalased väljakutsed maaalustes kihtides voolava põhjaveega toimuva mõistmiseks on 
tohutud. Näiteks võib põhjavee kvaliteet põhjaveekogumi ühele konkreetsele sügavusele puuritud 
puuraugus olla täiesti erinev vaid mõned meetrid kaugemal asuva puuraugu põhjavee kvaliteediga 
võrreldes.

See muudatusettepanek tagab, et liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed hindamaks, kas nõutud 
tingimused põhjavee hea keemilise seisundi tagamiseks on täidetud. See põhineb uurival 
lähenemisviisil, mis annab õige ja ala omapära arvestava hinnangu põhjaveekogumi seisundile ja 
lisab tingimuse kaitsta joogivee allikaid vastavalt vee raamdirektiivile.

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 117
Artikkel 3 a (uus)

Artikkel 3 a
Põhjavee keemilise seisundi hindamine
1. Liikmesriigid liigitavad põhjaveekogumi 
head keemilist seisundit omavaks, kui 
põhjavee kvaliteedistandardid ja 
väärtusläved ei ületa üheski seirepunktis 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 8 ja selle V 
lisa alusel põhjavee keemilise seisundi 
hindamiseks sätestatud nõudeid.
2. Põhjavee kvaliteedistandardi või 
väärtusläve ületamisel mõnes seirepunktis 
peavad liikmesriigid välja uurima, kas 
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näitude ületamine viitab sellele, et:
i) üks või mitu direktiivi 2000/60/EÜ V lisa 
tabelis 2.3.2 sätestatud põhjavee hea 
keemilise seisundi tingimustest ei ole 
täidetud või
ii) joogivee varud ei ole kaitstud vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 7.
3. Põhjaveekogumi keemilist seisundit 
peetakse halvaks üksnes juhul, kui lõikes 2 
viidatud uuringu käigus selgub, et üks või 
mitu lõike 2 punktis i või ii sätestatud 
tingimust on kohaldatavad.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek tagab, et liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed hindamaks, kas nõutud 
tingimused põhjavee hea keemilise seisundi tagamiseks on täidetud. See põhineb uurival 
lähenemisviisil, mis annab õige ja ala omapära arvestava hinnangu põhjaveekogumi seisundile ja 
lisab tingimuse kaitsta joogivee allikaid vastavalt vee raamdirektiivile.

Muudatusettepaneku esitajad: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Franēoise Grossetźte

Muudatusettepanek 118
Artikli 4 lõike 1 alapunkt 1

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa punktide 2.1 ja 2.2 alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal kehtestavad 
liikmesriigid vastavalt käesoleva direktiivi II 
lisas kirjeldatud menetlusele ja 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulutusi
arvesse võttes 22. detsembriks 2005
väärtusläved kõikide saasteainete suhtes, 
mida peetakse nende territooriumil 
ohustatud põhjaveekogumite või 
põhjaveekogumite rühmade
iseloomustajateks. Liikmesriigid kehtestavad 
vähemalt käesoleva direktiivi III lisa osades 
A.1 ja A.2 käsitletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel.

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal ja vastavalt 
ühtsele ELi väärtuslävede kehtestamise 
raamistikule kehtestavad liikmesriigid 
väärtusläved kõikide saasteainete suhtes, 
mida peetakse nende territooriumil põhjavee 
hea keemilise seisundit mittesaavutamisest 
ohustatud põhjaveekogumite või 
põhjaveekogumite rühmade
iseloomustajateks. Liikmesriigid kehtestavad 
vähemalt käesoleva direktiivi III lisa osades 
A.1 ja A.2 käsitletud kõikide sarnaselt 
määratletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel.
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Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tugevdab ja lihtsustab komisjoni ettepanekut, nõudes liikmesriikidelt 
väärtuslävede kehtestamisel selgelt ühtsete ELi kriteeriumide järgimist. Seda mehhanismi 
käsitletakse direktiivi II lisas. Erinevalt ELi ühtsetest standarditest tagab see paindliku, kuid 
kohustusliku ELi raamistiku põhjavee kaitsmiseks, kus liikmesriikidel on võimalik menetleda 
põhjaveekogumeid ohustavaid olulisi ohte vastavalt nende riikliku ja piirkondliku asukoha 
omapärale ning tingimustele.

Ühtne ELi väärtuslävede kehtestamise raamistik sätestatakse direktiivi lisas.

Muudatusettepaneku esitajad: Linda McAvan ja Marķa Sornosa Martķnez

Muudatusettepanek 119
Artikli 4 lõike 1 punkt 1

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa punktide 2.1 ja 2.2 alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal kehtestavad 
liikmesriigid vastavalt käesoleva direktiivi 
II lisas kirjeldatud menetlusele ja 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulutusi
arvesse võttes 22. detsembriks 2005
väärtusläved kõikide saasteainete suhtes, 
mida peetakse nende territooriumil 
ohustatud põhjaveekogumite või 
põhjaveekogumite rühmade
iseloomustajateks. Liikmesriigid kehtestavad 
vähemalt käesoleva direktiivi III lisa osades 
A.1 ja A.2 käsitletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel.

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal ja vastavalt 
ühtsele ELi väärtuslävede kehtestamise 
raamistikule kehtestavad liikmesriigid 
väärtusläved kõikide saasteainete suhtes, 
mida peetakse nende territooriumil põhjavee 
hea keemilise seisundi mittesaavutamisest
ohustatud põhjaveekogumite või 
põhjaveekogumite rühmade 
iseloomustajateks. Liikmesriigid kehtestavad 
vähemalt käesoleva direktiivi III lisa osades 
A.1 ja A.2 käsitletud kõikide sarnaselt 
määratletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tugevdab ja lihtsustab komisjoni ettepanekut, nõudes liikmesriikidelt 
väärtuslävede kehtestamisel selgelt ELi ühtsete kriteeriumide järgimist. Seda mehhanismi 
käsitletakse direktiivi II lisas. Erinevalt ELi ühtsetest standarditest tagab see paindliku, kuid 
kohustusliku ELi raamistiku põhjavee kaitsmiseks, kus liikmesriikidel on võimalik menetleda 
põhjaveekogumeid ohustavaid olulisi ohte vastavalt nende riikliku ja piirkondliku asukoha
omapärale ning tingimustele.

Ühtne ELi väärtuslävede kehtestamise raamistik sätestatakse direktiivi lisas.
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Muudatusettepaneku esitaja: <Members>Dorette Corbey

Muudatusettepanek 120
Artikli 4 lõike 1 punkt 1

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa punktide 2.1 ja 2.2 alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal kehtestavad 
liikmesriigid vastavalt käesoleva direktiivi 
II lisas kirjeldatud menetlusele ja 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulutusi
arvesse võttes 22. detsembriks 2005
väärtusläved kõikide saasteainete suhtes, 
mida peetakse nende territooriumil 
ohustatud põhjaveekogumite või 
põhjaveekogumite rühmade
iseloomustajateks. Liikmesriigid kehtestavad 
vähemalt käesoleva direktiivi III lisa osades 
A.1 ja A.2 käsitletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel. 

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal ja vastavalt 
ühtsele ELi väärtuslävede kehtestamise
raamistikule ning ainete looduslikule 
taustsisaldusele tuginedes kehtestavad 
liikmesriigid väärtusläved kõikide 
saasteainete suhtes, mida peetakse nende 
territooriumil põhjavee hea keemilise 
seisundi mittesaavutamisest ohustatud 
põhjaveekogumite või põhjaveekogumite 
rühmade iseloomustajateks. Liikmesriigid 
kehtestavad vähemalt käesoleva direktiivi III 
lisa osades A.1 ja A.2 käsitletud kõikide
sarnaselt määratletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel. 

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tugevdab ja lihtsustab komisjoni ettepanekut, nõudes liikmesriikidelt 
väärtuslävede kehtestamisel selgelt ühtsete ELi kriteeriumide järgimist. Seda mehhanismi 
käsitletakse direktiivi II lisas. Erinevalt ELi ühtsetest standarditest tagab see paindliku, kuid 
kohustusliku ELi raamistiku põhjavee kaitsmiseks, kus liikmesriikidel on võimalik menetleda 
põhjaveekogumeid ohustavaid olulisi ohte vastavalt nende riikliku ja piirkondliku asukoha 
omapärale ning tingimustele.

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 121
Artikli 4 lõike 1 punkt 1

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa punktide 2.1 ja 2.2 alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal kehtestavad 

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa punktide 2.1 ja 2.2 alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal ja tuginedes 
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liikmesriigid vastavalt käesoleva direktiivi II 
lisas kirjeldatud menetlusele ja 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulusid
arvesse võttes 22. detsembriks 2005 
väärtusläved kõikide saasteainete suhtes, 
mida peetakse nende territooriumil 
ohustatud põhjaveekogumite või 
põhjaveekogumite rühmade 
iseloomustajateks. Liikmesriigid kehtestavad 
vähemalt käesoleva direktiivi III lisa osades 
A.1 ja A.2 käsitletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel.

ainete looduslikul taustsisaldusel, 
kehtestavad liikmesriigid 22. detsembriks 
2005 väärtusläved kõikide saasteainete 
suhtes, mida peetakse nende territooriumil 
põhjavee head keemilist seisundit 
mittesaavutamisest ohustatud 
põhjaveekogumite või põhjaveekogumite 
rühmade iseloomustajateks. Liikmesriigid 
kehtestavad vähemalt käesoleva direktiivi III 
lisa osades A.1 ja A.2 käsitletud saasteainete 
suhtes väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel.

Or. en

Selgitus

Artikli 4 lõige 1 sätestab, et väärtuslävede kehtestamisel võib võtta arvesse majanduslikke ja 
sotsiaalseid kulutusi. Kuid väärtusläved põhinevad siiski looduslikul taustsisaldusel. Majanduslike 
ja sotsiaalsete kuludega võib arvestada juhul, kui on vaja otsustada, kas meetmeid on vaja 
rakendada või mitte, kuid mitte väärtuslävede kehtestamisel. Need tingimused lisatakse III lisa (B 
osa) punkti 2.3.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 122
Artikli 4 lõike 1 punkt 1

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa punktide 2.1 ja 2.2 alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal kehtestavad 
liikmesriigid vastavalt käesoleva direktiivi II 
lisas kirjeldatud menetlusele ja 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulutusi 
arvesse võttes 22. detsembriks 2005
väärtusläved kõikide saasteainete suhtes, 
mida peetakse nende territooriumil 
ohustatud põhjaveekogumite või 
põhjaveekogumite rühmade
iseloomustajateks.

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal ja vastavalt 
ühtsele ELi väärtuslävede kehtestamise
raamistikule kehtestavad liikmesriigid kuue 
kuu jooksul alates käesoleva direktiivi 
jõustumisest väärtusläved kõikide 
saasteainete suhtes, mida peetakse nende 
territooriumil põhjavee hea keemilise 
seisundi mittesaavutamisest ohustatud 
põhjaveekogumite või põhjaveekogumite 
rühmade iseloomustajateks.

Liikmesriigid kehtestavad vähemalt 
käesoleva direktiivi III lisa osades A.1 ja 

Liikmesriigid kehtestavad vähemalt 
käesoleva direktiivi III lisa osades A.1 ja 
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A.2 käsitletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel.

A.2 käsitletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tugevdab ja lihtsustab komisjoni ettepanekut, nõudes liikmesriikidelt 
väärtuslävede kehtestamisel selgelt ühtsete ELi kriteeriumide järgimist. Seda mehhanismi 
käsitletakse direktiivi II lisas. Erinevalt ELi ühtsetest standarditest tagab see paindliku, kuid 
kohustusliku ELi raamistiku põhjavee kaitsmiseks, kus liikmesriikidel on võimalik menetleda 
põhjaveekogumeid ohustavaid olulisi ohte vastavalt nende riikliku ja piirkondliku asukoha 
omapärale ning tingimustele.

Ühtne ELi väärtuslävede kehtestamise raamistik sätestatakse direktiivi lisas.

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 123
Artikli 4 lõige 1

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa punktide 2.1 ja 2.2 alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal kehtestavad 
liikmesriigid vastavalt käesoleva direktiivi II 
lisas kirjeldatud menetlusele ja 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulutusi
arvesse võttes 22. detsembriks 2005 
väärtusläved kõikide saasteainete suhtes, 
mida peetakse nende territooriumil 
ohustatud põhjaveekogumite või 
põhjaveekogumite rühmade 
iseloomustajateks. Liikmesriigid kehtestavad 
vähemalt käesoleva direktiivi III lisa osades 
A.1 ja A.2 käsitletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel.

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa punktide 2.1 ja 2.2 alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal kehtestavad 
liikmesriigid vastavalt käesoleva direktiivi II 
lisas kirjeldatud menetlusele ja 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulutusi 
arvesse võttes 22. detsembriks 2005 
väärtusläved kõikide saasteainete suhtes, 
mida peetakse nende territooriumil 
ohustatud põhjaveekogumite või 
põhjaveekogumite rühmade 
iseloomustajateks. Liikmesriigid kehtestavad 
vähemalt käesoleva direktiivi III lisa osades 
A.1 ja A.2 käsitletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel.

Or. nl
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Selgitus

Majanduslikud ja sotsiaalsed kulutused ei tohiks väärtuslävede kehtestamisel omada 
mingisugust rolli. Kuid samas muutuvad need kulutused asjakohasteks vee raamdirektiivist 
tulenevate meetmete kavandamisel.

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 124
Artikli 4 lõige 1

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa punktide 2.1 ja 2.2 alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal kehtestavad 
liikmesriigid vastavalt käesoleva direktiivi II 
lisas kirjeldatud menetlusele ja 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulutusi 
arvesse võttes 22. detsembriks 2005 
väärtusläved kõikide saasteainete suhtes, 
mida peetakse nende territooriumil 
ohustatud põhjaveekogumite või 
põhjaveekogumite rühmade 
iseloomustajateks. Liikmesriigid kehtestavad 
vähemalt käesoleva direktiivi III lisa osades 
A.1 ja A.2 käsitletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel.

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa punktide 2.1 ja 2.2 alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal kehtestavad 
liikmesriigid vastavalt käesoleva direktiivi II 
lisas kirjeldatud menetlusele 22. detsembriks 
2005 väärtusläved kõikide saasteainete 
suhtes, mida peetakse nende territooriumil 
ohustatud põhjaveekogumite või 
põhjaveekogumite rühmade 
iseloomustajateks. Liikmesriigid kehtestavad 
vähemalt käesoleva direktiivi III lisa osades 
A.1 ja A.2 käsitletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel.

Or. da

Selgitus

Majanduslike kaalutluste kaasamise võimalus põhjavee kvaliteeti määravate väärtuslävede 
kehtestamisel liikmesriikide poolt võib kahjustada vee raamdirektiivi. Väärtuslävede 
kehtestamisel tuleb lähtuda kvaliteedikaalutlustest ja mitte hetkelisest või lühiajalisest soovist 
võtta majandusinvesteeringutega seotud kohustusi.

Muudatusettepaneku esitaja: Marķa Sornosa Martķnez

Muudatusettepanek 125
Artikli 4 lõige 1

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa punktide 2.1 ja 2.2 alusel läbi viidud 

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa punktide 2.1 ja 2.2 alusel läbi viidud 
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üldiseloomustusprotsessi põhjal kehtestavad 
liikmesriigid vastavalt käesoleva direktiivi II 
lisas kirjeldatud menetlusele ja 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulutusi 
arvesse võttes 22. detsembriks 2005
väärtusläved kõikide saasteainete suhtes, 
mida peetakse nende territooriumil 
ohustatud põhjaveekogumite või 
põhjaveekogumite rühmade 
iseloomustajateks. Liikmesriigid kehtestavad 
vähemalt käesoleva direktiivi III lisa osades 
A.1 ja A.2 käsitletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel.

üldiseloomustusprotsessi põhjal kehtestavad 
liikmesriigid vastavalt käesoleva direktiivi II 
lisas kirjeldatud menetlusele ja 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulutusi 
arvesse võttes 22. detsembriks 2006
väärtusläved kõikide saasteainete suhtes, 
mida peetakse nende territooriumil 
ohustatud põhjaveekogumite või 
põhjaveekogumite rühmade 
iseloomustajateks. Liikmesriigid kehtestavad 
vähemalt käesoleva direktiivi III lisa osades 
A.1 ja A.2 käsitletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel.

Or. es

Selgitus

Artikli 4 lõige 1 sätestab väärtuslävede kehtestamise lõppkuupäevaks 22. detsembri 2005 ja 
komisjonile vastavasisulise teabe esitamise lõppkuupäevaks 22. juuni 2006 (artikli 4 lõige 2).

Arvestades, et väärtuslävede kehtestamiseks on vaja määrata looduslikud sisaldused 
(baassisaldused) ja arvestustesse kaasata sotsiaalsed ja majanduslikud kulutused, on 
nimetatud kuupäevad liiga varased. Nende lõppkuupäevade kinnitamisel ei ole mõtet, kui vee 
raamdirektiiv (artikli 8 lõige 2) võimaldab luua vee keemilise kvaliteedi seirevõrke kuni 
detsembrini 2006.

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer

Muudatusettepanek 126
Artikli 4 lõige 1

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa punktide 2.1 ja 2.2 alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal kehtestavad 
liikmesriigid vastavalt käesoleva direktiivi II 
lisas kirjeldatud menetlusele ja 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulutusi 
arvesse võttes 22. detsembriks 2005 
väärtusläved kõikide saasteainete suhtes, 
mida peetakse nende territooriumil 
ohustatud põhjaveekogumite või 

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa punktide 2.1 ja 2.2 alusel läbi viidud 
üldiseloomustusprotsessi põhjal kehtestavad 
liikmesriigid vastavalt käesoleva direktiivi II 
lisas kirjeldatud menetlusele ja 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulutusi 
arvesse võttes 22. detsembriks 2005 
väärtusläved kõikide saasteainete suhtes, 
mida peetakse nende territooriumil 
ohustatud põhjaveekogumite või 
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põhjaveekogumite rühmade 
iseloomustajateks. Liikmesriigid kehtestavad 
vähemalt käesoleva direktiivi III lisa osades 
A.1 ja A.2 käsitletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel.

põhjaveekogumite rühmade 
iseloomustajateks. Liikmesriigid kehtestavad 
vähemalt käesoleva direktiivi III lisa osades 
A.1 ja A.2 käsitletud saasteainete suhtes 
väärtusläved. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise läbiviimisel. 
Seal, kus põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumite rühma looduslik 
geogeenselt määratletud saasteainete tase 
ületab II lisast tuleneva täiendava riikliku 
põhjavee kvaliteedistandardiga sätestatud 
põhjavee kvaliteedistandardi väärtusi, 
määratlevad põhjavee kvaliteedistandardi 
looduslikud sisaldused.

Or. de

Selgitus

See lause toob sisse sätte saasteainete looduslikest tasemetest põhjavees, mida tuntakse 
“taustväärtustena”. Kui geogeenselt määratletud taustväärtused põhjaveekogumis ületavad 
kvaliteedistandardeid, peavad kvaliteedieesmärgid tulenema kõrgematest taustväärtustest.

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 127
Artikli 4 lõige 1 a (uus)

1 a. Põhjaveekogumite keemilise seisundi 
hindamiskriteeriumide loomiseks 
rahvusvahelisse valglaalasse kuuluvate 
põhjaveekogumite korral teevad 
liikmesriigid konkreetsete riiklike ja 
piirkondlike tingimuste alusel koostööd 
kvaliteedistandardite, väärtuslävede ja 
hindamismeetodite kavandamiseks.
Kui liikmesriikidel see ei õnnestu, on neil 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 12 
õigus pöörduda komisjoni poole, kes on 
kohustatud vastama kuue kuu jooksul.
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Or. nl

Selgitus

Liikmesriikidevahelise kokkuleppe mittesaavutamise tagajärjeks ei tohi olla meetmete 
mitterakendamine.
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Muudatusettepaneku esitaja: Franēoise Grossetźte

Muudatusettepanek 128
Artikli 4 lõike 1 punkt 1 a (uus)

Liikmesriigid võivad sätestada, et 
väärtuslävede kehtestamisel arvestataks 
vees looduslikult sisalduvate ainete 
tasemetega.

Or. fr

Selgitus

Väärtuslävede kehtestamisel tuleb arvestada vees looduslikult sisalduvate ainetega ja mitte 
välistada uusi inimtegevusi.

Muudatusettepaneku esitaja: Marie-Noėlle Lienemann

Muudatusettepanek 129
Artikli 4 lõike 1 punkt 1 a (uus)

Liikmesriigid võivad sätestada, et 
väärtuslävede kehtestamisel arvestataks 
vees looduslikult leiduvate ainete 
tasemetega.

Or. fr

Selgitus

Väärtuslävede kehtestamisel tuleb arvestada vees looduslikult sisalduvate ainetega ja mitte 
välistada uusi inimtegevusi. Väärtuslävesid (või kvaliteedistandardeid) ei saa meelevaldselt 
kehtestada vastavalt vee looduslikule tasemele, nagu on pakkunud muudatusettepaneku 15
esitaja.
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Muudatusettepaneku esitaja: Marķa Sornosa Martķnez

Muudatusettepanek 130
Artikli 4 lõike 1 punkt 1 a (uus)

Kui liikmesriigid otsustavad kehtestada 
väärtusläved, on piirkondlikel 
veeressursside haldamisasutustel õigus 
nõuda rangemate väärtuste kehtestamist, 
kui seda on vaja direktiivi 2000/60/EÜ 
keskkonnaalaste eesmärkide täitmiseks 
konkreetsetes valglapiirkondades.

Or. es

Selgitus

Kui liikmesriigid otsustavad kehtestada väärtusläved, peab piirkondlikel veeressursside 
haldamisasutustel olema õigus muuta need rangemaks, arvestades nende haldusalasse 
kuuluvate valglapiirkondade tundlikke aladega, kui see osutub vajalikuks püstitatud 
keskkonnaalaste eesmärkide täitmisel. Niisugune abinõu on kooskõlas vee raamdirektiiviga ja 
oleks kasulik kaasata see ka põhjavee direktiivi.

Muudatusettepaneku esitajad: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines ja 
Franēoise Grossetźte

Muudatusettepanek 131
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 komisjonile 
vastavalt valglate haldamiskavadele 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.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tugevdab ja lihtsustab komisjoni ettepanekut, nõudes liikmesriikidelt 
väärtuslävede kehtestamisel selgelt ühtsete ELi kriteeriumide järgimist. Seda mehhanismi 
käsitletakse direktiivi II lisas. Erinevalt ELi ühtsetest standarditest tagab see paindliku, kuid 
kohustusliku ELi raamistiku põhjavee kaitsmiseks, kus liikmesriikidel on võimalik menetleda 
põhjaveekogumeid ohustavaid olulisi ohte vastavalt nende riikliku ja piirkondliku asukoha 
omapärale ning tingimustele.
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Ühtne ELi väärtuslävede kehtestamise raamistik sätestatakse direktiivi lisas.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 132
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 komisjonile 
vastavalt valglate haldamiskavadele 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.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Linda McAvan ja Marķa Sornosa Martķnez

Muudatusettepanek 133
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 komisjonile 
vastavalt valglate haldamiskavadele 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.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tugevdab ja lihtsustab komisjoni ettepanekut, nõudes liikmesriikidelt 
väärtuslävede kehtestamisel selgelt ühtsete ELi kriteeriumide järgimist. Seda mehhanismi 
käsitletakse direktiivi II lisas. Erinevalt ELi ühtsetest standarditest tagab see paindliku, kuid 
kohustusliku ELi raamistiku põhjavee kaitsmiseks, kus liikmesriikidel on võimalik menetleda 
põhjaveekogumeid ohustavaid olulisi ohte vastavalt nende riikliku ja piirkondliku asukoha 
omapärale ning tingimustele.

Ühtne ELi väärtuslävede kehtestamise raamistik sätestatakse direktiivi lisas.
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Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 134
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 suhtes on vaja 
võtta meetmeid.

Or. da

Selgitus

Piirväärtuste põhimõtte rakendamine tähendab, et pestitsiidide kasutamist võib jätkuta isegi 
juhul, kui neid on põhjavees tuvastatud ja kui nende sisaldus ei ületa 0,1 mg liitri kohta, 
teisisõnu on lubatud püsiv reostamine. See muudatusettepanek kaotab selle põhimõtte. 
Vastupidi, meetmeid tuleb võtta niipea, kui reostust täheldatakse minimaalsel mõõdetaval 
tasemel.

Muudatusettepaneku esitajad: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines ja 
Franēoise Grossetźte

Muudatusettepanek 135
Artikli 4 lõike 3 punkt 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 
avaldatud kokkuvõtete põhjal võib komisjon 
avaldada vajaduse korral koos käesoleva 
direktiivi muutva seadusandluse
ettepanekuga aruande.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tugevdab ja lihtsustab komisjoni ettepanekut, nõudes liikmesriikidelt 
väärtuslävede kehtestamisel selgelt ühtsete ELi kriteeriumide järgimist. Seda mehhanismi 
käsitletakse direktiivi II lisas. Erinevalt ELi ühtsetest standarditest tagab see paindliku, kuid 
kohustusliku ELi raamistiku põhjavee kaitsmiseks, kus liikmesriikidel on võimalik menetleda 
põhjaveekogumeid ohustavaid olulisi ohte vastavalt nende riikliku ja piirkondliku asukoha
omapärale ning tingimustele.

Ühtne ELi väärtuslävede kehtestamise raamistik sätestatakse direktiivi lisas.
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Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 136
Artikli 4 lõike 3 punkt 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 koos käesoleva direktiivi I 
lisa muutva seadusandluse ettepanekuga 
aruande.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tugevdab ja lihtsustab komisjoni ettepanekut, nõudes liikmesriikidelt 
väärtuslävede kehtestamisel selgelt ühtsete ELi kriteeriumide järgimist. Seda mehhanismi 
käsitletakse direktiivi II lisas. Erinevalt ELi ühtsetest standarditest tagab see paindliku, kuid 
kohustusliku ELi raamistiku põhjavee kaitsmiseks, kus liikmesriikidel on võimalik menetleda 
põhjaveekogumeid ohustavaid olulisi ohte vastavalt nende riikliku ja piirkondliku asukoha 
omapärale ning tingimustele.

Muudatusettepaneku esitajad: Linda McAvan ja Marķa Sornosa Martķnez

Muudatusettepanek 137
Artikli 4 lõike 3 punkt 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 
avaldatud kokkuvõtete põhjal avaldab 
komisjon vajaduse korral koos käesoleva 
direktiivi muutva seadusandluse
ettepanekuga aruande.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tugevdab ja lihtsustab komisjoni ettepanekut, nõudes liikmesriikidelt 
väärtuslävede kehtestamisel selgelt ühtsete ELi kriteeriumide järgimist. Seda mehhanismi 
käsitletakse direktiivi II lisas. Erinevalt ELi ühtsetest standarditest tagab see paindliku, kuid 
kohustusliku ELi raamistiku põhjavee kaitsmiseks, kus liikmesriikidel on võimalik menetleda 
põhjaveekogumeid ohustavaid olulisi ohte vastavalt nende riikliku ja piirkondliku asukoha 
omapärale ning tingimustele.

Ühtne EL väärtuslävede kehtestamise raamistik sätestatakse direktiivi lisas.
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Muudatusettepaneku esitaja: Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 138
Artikkel 4 a (uus)

Põhjavee kvaliteedistandardite nimekirja ja 
ühenduse tasandil koostatud ainete 
nimekirjade läbivaatamine
Esmalt kolme aastat pärast artikli 4 lõikes 2 
sätestatud lõpptähtaja möödumisel ja 
edaspidi kord kuue aasta jooksul:

- vaatab komisjon ühenduse tasandil üle (I 
lisa) koostatud põhjavee kvaliteedistandardi 
nimekirja, eelkõige liikmesriikide poolt 
vastavalt artikli 4 lõikele 2 esitatud teabe, 
teadusliku ja tehnilise arengu ja direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 5 viidatud 
komitee arvamuse põhjal; 
- koostab komisjon kokkuvõtva aruande ja 
teeb vajaduse korral vastavalt 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud 
menetluskorrale ettepanekud direktiivis 
sisalduva saasteainete nimekirja ja/või 
vastavate saasteainete sisalduste ja 
nimekirja muutmiseks, et asendada 
direktiivi 80/68/EMÜ I lisa.

Or. de

Selgitus

Kui direktiiv 80/68/EMÜ muutub 2013. aastal kehtetuks, ei võetaks I lisas loetletud aineid 
enam arvesse.

Muudatusettepaneku esitaja: Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 139
Artikkel 4 a (uus)

Põhjavee standardkaitse minimaalse 
taseme tagamiseks kehtestatakse teatud 
ainetele ühtsed väärtusläved (juhul, kui 
kinnitatakse muudatusettepanek 9, siis 
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põhjavee kvaliteedistandardid), mille 
ületamine osutab, et põhjavee keemilise 
seisund ei ole enam hea.

Or. de

Selgitus

Arusaam, nagu peaks iga liikmesriik ise otsustama, missuguseid väärtuslävesid ja sisaldusi 
veekogumi hea keemilise seisundi määratlemiseks kasutada, on vastuolus vee raamdirektiivi 
eesmärgiga saavutada põhjavee hea keemiline seisund kogu Euroopas. Liikmesriikides 
rakendatavad erinevad väärtusläved kahjustavad paratamatult konkurentsi. 
Ebaproportsionaalseid nõudeid on võimalik vältida vee raamdirektiivi artikli 4 lõigete 5 ja 7 
rakendamisega.

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 140
Artikkel 5

Artikkel 5 Kustutatud
Kriteeriumid oluliste ja püsivate 
kasvutendentside kindlakstegemiseks ning 
kasvutendentsi langusele pöördumise 
punktide kindlaksmääramiseks
Liikmesriigid teevad kindlaks 
põhjaveekogumites või –kogumite 
rühmades leiduvate saasteainete sisalduse 
olulise ja püsiva kasvutendentsi ja 
määratlevad selle tendentsi langusele 
pöördumise punktid käesoleva direktiivi IV 
lisa kohaselt.
Nendes põhjaveekogumites, kus on 
kindlaks tehtud saasteainete sisalduse 
olulised ja püsivad kasvutendentsid, 
määratlevad liikmesriigid langusele 
pöördumise punktid vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artiklis 11 viidatud 
meetmekavadele eesmärgiga vähendada 
progresseeruvalt reostuse taset põhjavees.

Or. da

Selgitus

Kui põhjavees täheldatakse aktiivainete olemasolu, kasutame me reostuse minimaalset 
mõõdetavat taset ja kohest sekkumist. Seepärast puudub vajadus kasvutendentsi olemasolu 
hindamiseks.
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Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 141
Artikli 5 pealkiri

Kriteeriumid oluliste ja püsivate 
kasvutendentside kindlakstegemiseks ning 
kasvutendentsi langusele pöördumise 
punktide kindlaksmääramiseks

Kasvutendentsi langusele pöördumine

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 142
Artikli 5 pealkiri

Kriteeriumid oluliste ja püsivate 
kasvutendentside kindlakstegemiseks ning 
kasvutendentsi langusele pöördumise 
punktide kindlaksmääramiseks

Kasvutendentsi langusele pöördumine

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 143
Artikli5 pealkiri

Kriteeriumid oluliste ja püsivate 
kasvutendentside kindlakstegemiseks ning 
kasvutendentsi langusele pöördumise 
punktide kindlaksmääramiseks

Kriteeriumid saasteainete oluliste ja 
püsivate kasvutendentside 
kindlakstegemiseks, veevarude olulise 
vähenemise tuvastamise ja kasvutendentsi
langusele pöördumise punktide 
kindlaksmääramiseks 

Or. es

Selgitus

Uue ettepaneku nõuete täitmiseks peavad liikmesriigid rakendama vee raamdirektiivi. 
Tendentside määratlemiseks peab neil olema adekvaatne, range ja läbipaistev süsteem 
põhjavee seireks.
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Muudatusettepaneku esitaja: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 144
Artikli5 lõige 1 (uus)

Tendentside ja tendentside langusele 
pöördumise punktide määratlemiseks 
peavad liikmesriigid vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artiklile 8 omama 
seireprogramme kõikide inim- ja 
põllumajanduslikuks otstarbeks 
kasutatavate veevõtupunktide seireks, eriti 
veevõtukohtades, mida kasutab 50 inimest 
ja enam, võtma need arvele ja koostama 
neist läbipaistva ja kättesaadava nimekirja.

Or. es

Selgitus

Uue ettepaneku nõuete täitmiseks peavad liikmesriigid rakendama vee raamdirektiivi. 
Tendentside määratlemiseks peab neil olema adekvaatne, range ja läbipaistev süsteem 
põhjavee seireks.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 145
Artikli 5 lõige 1

Liikmesriigid teevad kindlaks 
põhjaveekogumites või -kogumirühmades 
leiduvate saasteainete sisalduse olulise ja 
püsiva kasvutendentsi ja määratlevad selle 
tendentsi langusele pöördumise punktid 
käesoleva direktiivi IV lisa kohaselt.

Liikmesriigid teevad kindlaks 
põhjaveekogumites või -kogumirühmades
leiduvate saasteainete sisalduse olulise ja 
püsiva kasvutendentsi, võttes arvesse 
kontrolli direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 5 
nimetatud inimtegevuse mõju üle 
keskkonnale.

Or. en
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Selgitus

Direktiivi eesmärgiks on pöörata langusele põhjavee reostuse olulised ja püsivad kasvutendentsid –
kasvutendentsi langusele pöördumise punktiks peaks olema punkt, kus on statistiliselt tõendatud, et 
tendents esineb –, mis vastab rohkem artiklis 2 toodud määratlusele. Lisaks sellele tuleks tendentsi 
tulemuslikuks kindlakstegemiseks ja ärahoidmiseks kasutada vee raamdirektiivi artiklis 5 esitatud 
teavet inimtegevuse mõjude kohta.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 146
Artikli 5 lõige 2 a (uus)

Vajaduse korral sätestavad liikmesriigid 
vastavalt artiklile 3 ja II lisale täiendavad 
põhjavee kvaliteedistandardid kõigi 
ülejäänud saasteainete suhtes, mis omavad 
nende territooriumil olulist osa 
põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumirühmade ohustatuteks 
liigitamisel. Neid kvaliteedistandardeid 
kasutatakse muuhulgas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
põhjavee seisundi kontrollimise 
läbiviimisel. Liikmesriigid võtavad vastu 
juriidiliselt siduvad eeskirjad 
põhjaveekogumi liigitamiseks, mida 
väljendatakse määratletavates tendentsides. 
Liikmesriigid avaldavad vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artiklile 13 koostatud 
valglapiirkondade majandamiskavades oma 
hinnangu kõikide põhjaveekogumite 
keemilise seisundi kohta, kaasa arvatud 
üksikasjad, kuidas üksiku mõõtepunkti 
liialt suured väärtused mõjutavad vaatluse 
all oleva konkreetse veekogumi või 
veekogumirühmade üldist liigitust 
väljendatuna tendentsi hinnangus.

Or. de
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Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 147
Artikli 5 lõige 2

Kui saasteaine sisalduse olulised ja püsivad 
kasvutendentsid on kindlaks tehtud, 
pööravad liikmesriigid nimetatud 
põhjaveekogumite puhul tendentsi langusele 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 11 nimetatud 
meetmekava abil, et järk-järgult vähendada 
põhjavee reostust.

Liikmesriigid pööravad tendentsi langusele 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 11 nimetatud 
meetmekava abil, et järk-järgult vähendada 
põhjavee reostust.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärgiks on pöörata langusele põhjavee reostuse olulised ja püsivad kasvutendentsid –
kasvutendentsi langusele pöördumise punktiks peaks olema punkt, kus on statistiliselt tõendatud, et 
tendents esineb –, mis vastab rohkem artiklis 2 toodud määratlusele. Lisaks sellele tuleks tendentsi 
tulemuslikuks kindlakstegemiseks ja ärahoidmiseks kasutada vee raamdirektiivi artiklis 5 esitatud 
teavet inimtegevuse mõjude kohta.

Muudatusettepaneku esitaja: Christa Klaß

Muudatusettepanek 148
Artikli 5 lõige 2

Asendab raportööri muudatusettepanekut 23

Kui saasteaine sisalduse olulised ja püsivad 
kasvutendentsid on kindlaks tehtud, 
pööravad liikmesriigid nimetatud 
põhjaveekogumite puhul tendentsi langusele 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 11 nimetatud 
meetmekava abil, et järk-järgult vähendada 
põhjavee reostust.

Kui saasteaine sisalduse olulised ja püsivad 
kasvutendentsid võrreldes baassisaldusega
on kindlaks tehtud, pööravad liikmesriigid 
nimetatud põhjaveekogumite puhul tendentsi 
langusele direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 11 
nimetatud meetmekava abil, et järk-järgult 
vähendada põhjavee reostust ja ennetada 
halvenemist.

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 149
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 pärit reostuskoonlad ei 
laieneks määratletud alale ega põhjustaks 
põhjaveekogumi keemilise seisundi 
halvenemist.

Or. en

Selgitus

Lisatakse IV lisast tulenev uus lõige, et ära hoida kohaliku või punktreostuse varjamist saastumata 
seirealade keskmistamise teel suuremates põhjaveekogumites.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 150
Artikli 5 lõige 2 a (uus)

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

Or. en

Selgitus

Lisatakse vee raamdirektiivi IV lisast tulenev uus lõige, et ära hoida kohaliku või punktreostuse 
varjamist saastumata seirealade keskmistamise teel suuremates põhjaveekogumites.
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Muudatusettepaneku esitaja: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 151
Artikli 5 lõige 2 a (uus)

Kooskõlas pinna- ja põhjavee integreeritud 
haldamise põhimõttega peavad pädevad 
asutused jälgima põhjaveekihi võimalikku 
liigkasutamist ja veetaseme alandamise 
mõju saasteainete sisaldusele põhjavees, 
märgaladel ja kaitsealadel ning vajaduse 
korral tegema ettepaneku vastava 
põhjaveekogumi kunstlikuks täitmiseks.

Or. es

Selgitus

Uue ettepaneku nõuete täitmiseks peavad liikmesriigid rakendama vee raamdirektiivi. 
Tendentside määratlemiseks peab neil olema adekvaatne, range ja läbipaistev süsteem 
põhjavee seireks.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 152
Artikli 6 pealkiri

Meetmed, millega ennetatakse või piiratakse 
saasteainete kaudset sattumist põhjavette

Meetmed, millega ennetatakse saasteainete 
viimist põhjavette

Or. en

Selgitus

Uus põhjaveedirektiiv peab kehtestama selliste ainete nimekirja, mille sattumist põhjavette tuleb 
ära hoida.

Muudatusettepaneku esitajad: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines ja 
Franēoise Grossetźte

Muudatusettepanek 153
Artikli 6 pealkiri
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Meetmed, millega ennetatakse või piiratakse 
saasteainete kaudset sattumist põhjavette

Meetmed, millega ennetatakse saasteainete 
viimist põhjavette

Or. en

Selgitus

Põhjavee kaitsmine reostuse eest on märksa efektiivsem kui reostatud põhjavee seisundi taastamine 
ühtsete standardite alusel. Komisjoni ettepanek ei säilita täies mahus antud hetkel kehtiva 1980. 
aasta põhjavee direktiiviga sätestatud kaitset. Seepärast on nendel artikli 6 muudatusettepanekutel 
oluline tähtsus põhjavee kaitsmisel kogu ELis. Pealkirja muudatusettepanekus kasutatakse vee 
raamdirektiivi artiklist 4 tulenevat sõnastust.

Muudatusettepaneku esitajad: Linda McAvan ja Marķa Sornosa Martķnez

Muudatusettepanek 154
Artikli 6 pealkiri

Meetmed, millega ennetatakse või piiratakse 
saasteainete kaudset sattumist põhjavette

Meetmed, millega ennetatakse saasteainete 
viimist põhjavette 

Or. en

Selgitus

Põhjavee kaitsmine reostuse eest on märksa efektiivsem kui reostatud põhjavee seisundi taastamine 
ühtsete standardite alusel. Komisjoni ettepanek ei säilita täies mahus antud hetkel kehtiva 1980. 
aasta põhjavee direktiiviga sätestatud kaitset. Seepärast on nendel artikli 6 muudatusettepanekul 
oluline tähtsus põhjavee kaitsmisel kogu ELis. Pealkirja muudatusettepanekus kasutatakse vee 
raamdirektiivi artiklist 4 tulenevat sõnastust.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 155
Artikli 6 pealkiri

Meetmed, millega ennetatakse või piiratakse 
saasteainete kaudset sattumist põhjavette

Meetmed, millega ennetatakse saasteainete 
viimist põhjavette

Or. en

Selgitus

Pealkirja muudatusettepanekus kasutatakse vee raamdirektiivi artiklist 4 tulenevat sõnastust. 
Liikmesriikidelt nõutakse keskendumist ohtlike saasteainete põhjavette viimise ärahoidmisele.
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Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 156
Artikkel 6

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.

EL ja liikmesriigid peavad kasutama III a 
lisa kriteeriumi nõuetele vastavate ainete 
põhjavette viimise ennetamiseks järgmisi 
meetmeid:

Lisaks sellele sisaldab direktiivi 
2000/60/EÜ VIII lisa punktides 7–12 
nimetatud saasteainetega seoses nimetatud 
direktiivi artikli 11 lõikes 3 sätestatud 
meetmekava sätet, et saasteaine kaudne 
sattumine põhjavette on lubatud üksnes 
tingimusel, kui saasteaine põhjavette 
sattumine ei sea ohtu põhjavee hea 
keemilise seisundi saavutamist.

1. Liikmesriigid määravad kindlaks IIIa 
lisas sätestatud omadustele vastavate ja 
valglapiirkonna eriti probleemsete 
saasteainete nimekirja, võttes arvesse 
direktiivi 2000/60/EÜ VIII lisa punktides 
1–9 ning IX lisas loetletud aineid.

2. Liikmesriigid annavad valgla 
haldamiskavades vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ VII lisale aru alljärgneva 
kohta:
a) ülalnimetatud määratletud ainete 
nimekiri;
b) saasteainete põhjavette viimise 
ennetamiseks rakendatud meetmed ja
c) nende meetmete tõhususe hindamine.

3. Lisaks sellele võtavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu konkreetsed 
meetmed üksikute või konkreetsete 
saasteainete põhjavette viimise 
ennetamiseks. Sellised meetmed võetakse 
asutamislepingus kehtestatud menetluste 
kohaselt komisjonile esitatud ettepanekute 
põhjal direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 
sätestatud menetluskorra kohaselt.
4. Sarnaselt toimides koostab komisjon 
nimekirja ainetest, mille sattumine 
põhjavette tuleb ära hoida lihtsustatud 
riskianalüüsi abil, mis on esitatud direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 2, võttes eriti 
arvesse:
- käesoleva direktiivi IIIa lisas nimetatud 
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keemiliste omaduste kriteeriumeid;
- erilist püsivust põhjavees või
tõendeid laiaulatusliku esinemise kohta 

põhjavees, nt andmed nende olemasolu, 
liikuvuse ja kasutusviiside kohta.

Or. en

Selgitus

Uus põhjaveedirektiiv peab kehtestama selliste ainete nimekirja, mille sattumist põhjavette tuleb 
ära hoida. Meetmed saasteainete põhjavette sattumise ärahoidmiseks võetakse kahel tasandil: 
liikmesriikidel peaks olema üldine kohustus ära hoida saasteainete sattumine kohalikku põhjavette 
ning komisjonil peaks olema kohustus valida ELis probleemsed saasteained ja teha ettepanek 
sobivate meetmete kohta nende edasise põhjavette viimise ärahoidmiseks. Ainete valikut 
ennetavasse nimekirja on võimalik ühildada prioriteetsete ainete menetluskorraga vastavalt vee 
raamdirektiivile 16 ja töökoormust tohutult suurendamata integreerida prioriteetseid andmeid 
käsitlevasse asjatundjate nõuandvasse kogusse.

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer

Muudatusettepanek 157
Artikkel 6

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.

Ennetamaks või vältimaks saasteainete 
kaudset sattumist põhjavette vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 
punktidele b ja i, peavad liikmesriigid
rakendama neid kavasid vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artiklile 11 ja eriti artikli 11 
lõike 3 punktides g ja h sätestatud 
põhimeetmetele ja artikli 11 lõike 3 punkti j 
saasteainete otse põhjavette sattumist 
käsitlevaid sätteid kahjustamata tagama, et 

Lisaks sellele sisaldab direktiivi 
2000/60/EÜ VIII lisa punktides 7–12 
nimetatud saasteainetega seoses nimetatud 
direktiivi artikli 11 lõikes 3 sätestatud 
meetmekava sätet, et saasteaine kaudne 
sattumine põhjavette on lubatud üksnes 
tingimusel, kui saasteaine põhjavette 
sattumine ei sea ohtu põhjavee hea 
keemilise seisundi saavutamist.

a) ennetatakse direktiivi 2000/60/EÜ VIII 
lisa punktides 1–6 osutatud teatud 
saasteainete, heitmete ja kadude kaudne 
sattumine põhjavette ja

b) piiratakse teiste saasteainete kaudset 
sattumist põhjavette nii keskkonnaalaste 
parimate kogemuste kui ka parima 
saadaoleva tehnoloogia abil, arvestades 
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kuluefektiivsust ja proportsionaalsust, et 
saasteaine põhjavette sattumine ei sea ohtu 
põhjavee hea keemilise seisundi 
saavutamist.

Or. de

Selgitus

Direktiivi 2000/60/EÜ VIII lisa punktides 1–6 osutatud saasteainete kui vee suhtes eriti suure 
ohuga ainete kaudset sattumist põhjavette tuleb ennetada.

Põhjavee hea seisundi tagamiseks on vaja piirata teiste saasteainete sattumist põhjavette. 
Sarnaselt saasteainete pinnavette sattumise piiramisega (direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 
lõige 6.2) on vaja arvestada kuluefektiivsuse ja proportsionaalsusega.

Muudatusettepaneku esitaja: Christa Klaß

Muudatusettepanek 158
Artikli 6 lõige 1

Asendab raportööri muudatusettepanekut 24

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.

Ennetamaks või vältimaks saasteainete 
kaudset sattumist põhjavette vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 
punktidele b ja i, peavad liikmesriigid
rakendama neid kavasid vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artiklile 11 ja eriti artikli 11 
lõike 3 punktides g ja h sätestatud 
põhimeetmetele ja artikli 11 lõike 3 punkti j 
saasteainete otse põhjavette sattumist 
käsitlevaid sätteid kahjustamata tagama, et 

a) ennetatakse direktiivi 2000/60/EÜ VIII 
lisa punktides 1–6 osutatud teatud 
saasteainete, heitmete ja kadude kaudne 
sattumine põhjavette ja
b) piiratakse teiste saasteainete kaudset 
sattumist põhjavette nii keskkonnaalaste 
parimate kogemuste kui ka parima 
saadaoleva tehnoloogia abil, vältimaks ja 
ennetamaks põhjavee kvaliteedi 
halvenemist vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 2a.

Or. de
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Muudatusettepaneku esitaja: Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 159
Artikli 6 lõige 1

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.

Ennetamaks või vältimaks saasteainete 
kaudset sattumist põhjavette vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 
punktidele b ja i, peavad liikmesriigid 
rakendama neid kavasid vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artiklile 11 ja eriti artikli 11 
lõike 3 punktides g ja h sätestatud 
põhimeetmetele ja artikli 11 lõike 3 punkti j 
saasteainete otse põhjavette sattumist 
käsitlevaid sätteid kahjustamata tagama, et 

a) ennetatakse direktiivi 2000/60/EÜ VIII 
lisa punktides 1–6 osutatud teatud 
saasteainete, heitmete ja kadude kaudne 
sattumine põhjavette ja
b) teiste saasteainete kaudset sattumist 

põhjavette piiratakse vähemalt 
keskkonnaalaste parimate kogemuste kui 
parima saadaoleva tehnoloogia abil, 
vältimaks ja ennetamaks põhjavee 
kvaliteedi halvenemist vastavalt käesoleva 
artikli lõikele 2a.

Or. de

Selgitus

Toimetuslik muudatusettepanek, et lisada sõna “vähemalt”. Põhjavee kaitsmise ja ennetavate 
meetmete tagamiseks ei piisa alati parimate kogemuste või tehnoloogia kasutamise nõudest. 
Vajaduse korral tuleb sel juhul rakendada ka täiendavaid meetmeid. Sarnaselt artiklis 10 
käsitletud kombineeritud pinnaseveele lähenemisele on parimate keskkonnaalaste kogemuste 
ja tehnoloogiate kasutamine vaid põhjavee kaitsmise miinimumnõue.

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 160
Artikkel 6

Lisaks direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 Lisaks direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 



AM\550205ET.doc 57/93 PE 350.247v01-00
Freelance-tõlge

ET

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.

lõikes 3 nimetatud põhinäitajatele ja 
olukordades, kus reostus tuleneb ELi poolt 
reguleeritud poliitikast koostöös Euroopa 
komisjoniga, peavad liikmesriigid tagama, 
et meetmekava hõlmab iga valglapiirkonna 
puhul nimetatud direktiivi VIII lisa 
punktides 1–9 ja 11 nimetatud mis tahes 
saasteainete põhjavette kaudse sattumise 
ennetamist.

Lisaks sellele sisaldab direktiivi 
2000/60/EÜ VIII lisa punktides 7–12 
nimetatud saasteainetega seoses nimetatud 
direktiivi artikli 11 lõikes 3 sätestatud 
meetmekava sätet, et saasteaine kaudne 
sattumine põhjavette on lubatud üksnes 
tingimusel, kui saasteaine põhjavette 
sattumine ei sea ohtu põhjavee hea 
keemilise seisundi saavutamist.

Kustutatud

Liikmesriikidele tagatakse selleks 
miinimumvahendid volitusega saasteainete 
maksustamiseks, mis on kooskõlas 
seirekulude ja tekitatud kahju taastamise 
kuludega.

Or. da

Selgitus

On oluline, et liikmesriikidele pakutaks tegelikku võimalust ennetavate meetmete 
rakendamiseks, mis on võimalik vaid juhul, kui neile antakse võimalus rahaliste meetmete 
kohaldamiseks ja kui parimate kogemuste rakendamiseks reguleerib komisjon 
poliitikapiirkondi vastavalt siseturureeglitele, kuna siseturureeglid on keskkonnaalastest 
reeglitest olulisemad.

Muudatusettepanek punkti 6 viitesse viite lisamisega punktidele 7, 8, 9 ja 11 on samatähtis, 
kuna viimased hõlmavad kõike pestitsiidide, metallide, fosfaatide ja nitraatidega seonduvat.

Muudatusettepaneku esitajad: Cristina Gutiérrez-Cortines ja Caroline Jackson

Muudatusettepanek 161
Artikli 6 lõige 1

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 

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 
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sattumise ennetamist. sattumise ennetamist. Direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 5 ja selle II lisa punktide 2.1 ja 2.2 
alusel tehtud valglapiirkonna 
üldiseloomustamise ja inimtegevuse mõju 
põhjavee seisundile ülevaatamise eesmärgil 
peetakse põhjaveekogumite või 
põhjaveekogumite rühma põhjavett hea 
keemilise seisundiga olevaks siis, kui 
liikmesriigid tagavad, et see teave kuulub 
kommentaaride saamiseks 
avalikustamisele. Liikmesriigid peavad 
tagama, et käesolev teave tehakse 
kommentaaride saamiseks avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. es

Muudatusettepaneku esitajad: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines ja 
Franēoise Grossetźte

Muudatusettepanek 162
Artikli 6 lõige 1

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 meetmeid, mille 
eesmärk on ennetada nimetatud direktiivi 
VIII lisa punktides 1–9 nimetatud ohtlike
saasteainete viimist põhjavette.

Or. en

Selgitus

Esimeses lõikes nõutakse liikmesriikidelt keskendumist ohtlike saasteainete põhjavette viimise 
ärahoidmisele.

Muudatusettepaneku esitajad: Linda McAvan ja Marķa Sornosa Martķnez

Muudatusettepanek 163
Artikli 6 lõige 1

Lisaks direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 
lõikes 3 nimetatud põhinäitajatele peavad 
liikmesriigid tagama, et meetmekava 

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

iga valglapiirkonna puhul meetmeid, mille 
eesmärk on ennetada nimetatud direktiivi 
VIII lisa punktides 1–9 nimetatud ohtlike 
saasteainete viimist põhjavette.

Or. en

Selgitus

Esimeses lõikes nõutakse liikmesriikidelt keskendumist ohtlike saasteainete põhjavette viimise 
ärahoidmisele.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 164
Artikli 6 lõige 1

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
kõikide 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 1–9 nimetatud 
ükskõik missuguste saasteainete põhjavette 
kaudse viimise ennetamist.

Or. en

Selgitus

Põhjavee kaitsmine reostuse eest on märksa efektiivsem kui reostatud põhjavee seisundi taastamine 
ühtsete standardite alusel. Komisjoni ettepanek ei säilita täies mahus antud hetkel kehtiva 1980. 
aasta põhjavee direktiiviga sätestatud kaitset. Seepärast on nendel artikli 6 muudatusettepanekutel 
oluline tähtsus põhjavee kaitsmisel kogu ELis.

Muudatusettepaneku esitaja: Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 165
Artikli 6 lõige 1

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 
kõikide 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 
kõikide saasteainete põhjavette kaudse 
sattumise ennetamist ja põhjaveekogumite 
puhul, kus on oht mitte saavutada head 
keemilist seisundit, lisaks kõikide 
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nimetatud lisa punktides 9 ja 11 nimetatud 
saasteainete põhjavette kaudse sattumise 
ennetamist.

Or. de

Selgitus

See täiendus on vajalik vähemalt saastatud põhjaveekogumite tõhusa kaitse tagamiseks 
biotsiidide, pestitsiidide, nitraatide ja fosfaatide kaudse viimise eest põhjavette. Kuna 
meetmete rakendamine piirdub juba saastatud põhjaveekogumitega, hüvitatakse põhjavee 
suhtes vähem kahjulikke põllumajandusvorme. Komisjoni ettepanek lülitada need ained artikli 
6 lõikesse 2 on ebatõhus, kuna kunagi ei nõutaks ega saaks ka tagada volituse taotlemist 
nende ainete viimiseks põhjavette.

Muudatusettepaneku esitaja: Marķa Sornosa Martķnez

Muudatusettepanek 166
Artikli 6 lõige 1

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 
kõikide 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 
kõikide saasteainete põhjavette kaudse 
sattumise ennetamist, arvestades 
piirkondlike hüdrogeoloogia alaste 
teadmistega.

Or. es

Selgitus

Ennetavate meetmete rakendamiseks on vaja piirkondlikul tasemel läbi viia ulatuslikum 
uurimistöö valglate hüdrogeoloogilisest funktsioneerimisest.

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 167
Artikli 6 lõige 1

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 
kõikide saasteainete põhjavette kaudse 

Lisaks direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 
lõikes 3 nimetatud põhinäitajatele peavad 
liikmesriigid tagama, et meetmekava hõlmab 
iga valglapiirkonna puhul nimetatud 
direktiivi VIII lisas nimetatud kõikide 
saasteainete põhjavette kaudse sattumise 
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sattumise ennetamist. ennetamist.

Or. da

Selgitus

Saasteainete põhjavette sattumise ennetamine on esmatähtis vaatamata kõnesoleva saasteaine 
liigile.

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 168
Artikli 6 lõige 1 a (uus)

Kahjustamata teistes piirkondades
sätestatud kvaliteedistandardeid, mis
kaitsevad põhjavett, ei kohaldata esimest 
lõiget saasteainete väikeste koguste ja 
sisalduste sattumise suhtes põhjavette ega 
põhjavee kunstliku täitmise suhtes 
ühiskondlikuks joogivee tootmiseks.

Or. en

Selgitus

Põhjavee kunstlikku täitmist joogivee tootmiseks toetab täies mahus direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 
lõikes f sisalduv luba. Saasteainete kaudse põhjavette sattumise täielik keelustamine võib rängalt 
kahjustada käesoleval ajal rakendatavat ja keskkonna seisukohalt säästlikku joogivee tootmise 
praktikat.

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 169
Artikli 6 lõige 2

Lisaks sellele sisaldab direktiivi 
2000/60/EÜ VIII lisa punktides 7–12 
nimetatud saasteainetega seoses nimetatud 
direktiivi artikli 11 lõikes 3 sätestatud 
meetmekava sätet, et saasteaine kaudne 
sattumine põhjavette on lubatud üksnes 
tingimusel, kui saasteaine põhjavette 
sattumine ei sea ohtu põhjavee hea 
keemilise seisundi saavutamist.

Kustutatud

Or. da
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Selgitus

Vt muudatusettepaneku 167 selgitust. Veelgi enam, me ei soovi näha direktiivi, mis võimaldab 
seada ohtu põhjavee head keemilist seisundit. Vastupidi, me soovime säilitada käesolevat 
seisundit.

Muudatusettepaneku esitajad: Linda McAvan, Marķa Sornosa Martķnez

Muudatusettepanek 170
Artikli 6 lõige 2

Lisaks sellele sisaldab direktiivi 
2000/60/EÜ VIII lisa punktides 7–12
nimetatud saasteainetega seoses nimetatud 
direktiivi artikli 11 lõikes 3 sätestatud 
meetmekava sätet, et saasteaine kaudne 
sattumine põhjavette on lubatud üksnes 
tingimusel, kui saasteaine põhjavette 
sattumine ei sea ohtu põhjavee hea 
keemilise seisundi saavutamist.

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 lõikes 3 
sätestatud meetmekava sätestab, et 
saastumise ärahoidmiseks on vaja piirata
mis tahes saasteainete, kaasa arvatud 
nimetatud direktiivi VIII lisas nimetatud 
saasteainete kaudset viimist põhjavette.

Or. en

Selgitus

Teine lõige tagab, et saastumise vältimiseks võtavad liikmesriigid tarvitusele meetmed 
saasteainete põhjavette viimise piiramiseks.

Muudatusettepaneku esitajad: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines ja 
Franēoise Grossetźte

Muudatusettepanek 171
Artikli 6 lõige 2

Lisaks sellele sisaldab direktiivi 
2000/60/EÜ VIII lisa punktides 7–12
nimetatud saasteainetega seoses nimetatud 
direktiivi artikli 11 lõikes 3 sätestatud 
meetmekava sätet, et saasteaine kaudne 
sattumine põhjavette on lubatud üksnes 
tingimusel, kui saasteaine põhjavette 
sattumine ei sea ohtu põhjavee hea 
keemilise seisundi saavutamist.

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 lõikes 3 
sätestatud meetmekava sätestab, et 
saastumise ärahoidmiseks on vaja piirata 
mis tahes saasteainete, kaasa arvatud
nimetatud direktiivi VIII lisas nimetatud 
saasteainete kaudset viimist põhjavette.

Or. en



AM\550205ET.doc 63/93 PE 350.247v01-00
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Teine lõige tagab, et saastumise vältimiseks võtavad liikmesriigid meetmed saasteainete põhjavette 
viimise piiramiseks.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 172
Artikli 6 lõige 2

Lisaks sellele sisaldab direktiivi 
2000/60/EÜ VIII lisa punktides 7–12
nimetatud saasteainetega seoses nimetatud 
direktiivi artikli 11 lõikes 3 sätestatud 
meetmekava sätet, et saasteaine kaudne 
sattumine põhjavette on lubatud üksnes 
tingimusel, kui saasteaine põhjavette
sattumine ei sea ohtu põhjavee hea 
keemilise seisundi saavutamist.

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 lõikes 3 
sätestatud meetmekava peab tagama, et 
saasteaine kaudne sattumine põhjavette on 
lubatud üksnes tingimusel, kui mis tahes 
saasteaine, kaasa arvatud nimetatud 
direktiivi VIII lisas nimetatud saasteainete 
kaudne viimine põhjavette ei sea ohtu 
põhjavee hea keemilise seisundi 
saavutamist.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek tagab, et saastumise vältimiseks võtavad liikmesriigid meetmed saasteainete 
põhjavette viimise piiramiseks.

Muudatusettepaneku esitaja: Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 173
Artikli 6 lõige 2

Lisaks sellele sisaldab direktiivi 2000/60/EÜ 
VIII lisa punktides 7–12 nimetatud 
saasteainetega seoses nimetatud direktiivi 
artikli 11 lõikes 3 sätestatud meetmekava 
sätet, et saasteaine kaudne sattumine 
põhjavette on lubatud üksnes tingimusel, kui 
saasteaine põhjavette sattumine ei sea ohtu 
põhjavee hea keemilise seisundi 
saavutamist.

Lisaks sellele sisaldab direktiivi 2000/60/EÜ 
VIII lisa punktides 7–12 nimetatud 
saasteainetega seoses nimetatud direktiivi 
artikli 11 lõikes 3 sätestatud meetmekava 
sätet, et saasteaine kaudne sattumine 
põhjavette on lubatud üksnes tingimusel, kui 
eelnev uurimine näitab, et:

- saasteainete sattumine põhjavette ei sea 
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ohtu põhjavee head
keemilist seisundit; 

- saasteainel ei ole kahjulikku mõju 
naaberala pinnasele ega põhjaveele.

Vajaduse korral jälgitakse saasteaine 
kaudse põhjavette sattumise piirkonnas 
põhjavee kvaliteeti.

Or. en

Selgitus

Põhjavee tütardirektiiv peaks tagama vähemalt direktiiviga 80/68/EMÜ võrdse kaitse. Direktiivi 
80/68/EMÜ artikli 4 lõige 1 kehtestab:

“Selleks, et täita artikli 3 punktis a viidatud kohustusi peavad liikmesriigid:
- täielikult keelustama I nimekirjas olevate saasteainete sattumise põhjavette,
- täielikult keelustama vastavalt eelnevalt läbi viidud uuringu tulemustele saasteainete sellise 
ladustamise, mis võib põhjustada saasteainete kaudset sattumist põhjavette. Vastavalt uuringu 
tulemusele keelustavad liikmesriigid niisuguse tegevuse või väljastavad vastava loa
eeldusel, et järgitakse kõiki vajalikke tehnilisi meetmeid saasteainete sattumise ennetamiseks 
põhjavette,”

Põhjavee üldine keemiline seisund Euroopas halveneb ja seepärast on äärmiselt oluline, et kõik 
põhjavee kaitset tagavad seadusandlikud tekstid oleks ranged.

Muudatusettepaneku esitajad: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines ja 
Franēoise Grossetźte

Muudatusettepanek 174
Artikli 6 lõige 2 a (uus)

Käesolevast artiklist tulenevad meetmed 
arvestavad keskkonnaalaste parimate 
kogemuste ja parima saadaoleva 
tehnoloogiaga, on tehniliselt teostatavad ja 
mitte ebaproportsionaalselt kulukad.

Or. en

Selgitus

Lõige 3 tagab, et meetmed põhinevad headel kogemustel, kuid jäävad proportsionaalseteks.
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Muudatusettepaneku esitajad: Linda McAvan ja Marķa Sornosa Martķnez

Muudatusettepanek 175
Artikli 6 lõige 2 a (uus)

Käesolevast artiklist tulenevad meetmed 
arvestavad keskkonnaalaste parimate 
kogemuste ja parima saadaoleva 
tehnoloogiaga, on tehniliselt teostatavad ja 
mitte ebaproportsionaalselt kulukad.

Or. en

Selgitus

Lõige 3 tagab, et meetmed põhinevad headel kogemustel, kuid jäävad proportsionaalseteks.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 176
Artikli 6 lõige 2 a (uus)

Käesolevast artiklist tulenevad meetmed 
arvestavad keskkonnaalaste parimate 
kogemuste ja parima saadaoleva 
tehnoloogiaga, on tehniliselt teostatavad ja 
mitte ebaproportsionaalselt kulukad.

Or. en

Selgitus

Lõige 3 tagab, et meetmed põhinevad headel kogemustel, kuid jäävad proportsionaalseteks.

Muudatusettepaneku esitaja: Péter Olajos

Muudatusettepanek 177
Artikli 6 lõige 2 a (uus)

Kui saasteainete kaudne sattumine 
põhjavette on lubatud, tuleb vajadusel 
arvestada põhjavett mõjutava 
hajureostusega.

Or. en
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Selgitus

Põhjavee kaitsmisel reostuse eest rakendatakse kombineeritud lähenemist (arvestades nii koht- kui 
ka hajureostusega) sarnaselt vee raamdirektiivi (2000/60/EÜ)sätetele pinnasevee kohta.

Muudatusettepaneku esitajad: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines ja 
Franēoise Grossetźte

Muudatusettepanek 178
Artikli 6 lõige 2 b (uus)

Saasteaine viimine põhjavette käesoleva 
artikli nõudeid täitmata on erandkorras 
lubatud, kui see ei ohusta oma koguse ja 
sisalduse tõttu antud hetkel ega tulevikus 
põhjavee seisundi kvaliteedi halvenemist.

Or. en

Selgitus

Uus lõige 4 toob sisse sätte, mis välistab erandid, välja arvatud juhul, kui põhjavette viidud 
saasteaine kogus on nii väike, et see ei mõjuta põhjavee kvaliteeti.

Muudatusettepaneku esitajad: Linda McAvan ja Marķa Sornosa Martķnez

Muudatusettepanek 179
Artikli 6 lõige 2 b (uus) 

Saasteaine viimine põhjavette käesoleva 
artikli nõudeid täitmata on erandkorras 
lubatud, kui oma koguse ja sisalduse tõttu,
ei ohusta see antud hetkel ega tulevikus 
põhjavee seisundi kvaliteedi halvenemist.

Or. en

Selgitus

Uus lõige 4 toob sisse sätte, mis välistab erandid, välja arvatud juhul, kui põhjavette viidud 
saasteaine kogus on nii väike, et see ei mõjuta põhjavee kvaliteeti.

Muudatusettepaneku esitaja: Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 180
Artikkel 6 a (uus)

Artikkel 6 a
Artiklis 6 viidatud eelnev uurimine hõlmab 
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kõnesoleva piirkonna hüdrogeoloogilise 
seisundi, pinnase ja aluspinnase võimaliku 
puhastumisvõime, reostusohu ja saasteaine 
põhjavette sattumisest tuleneva põhjavee 
kvaliteedi muutumise uurimist. Uuringu 
tulemusena tehakse otsus, kas saasteaine 
põhjavette sattumine on keskkonna 
seisukohast rahuldav lahendus või mitte.

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on saavutada kooskõla direktiiviga 80/68/EMÜ. Sõnastus 
vastab direktiivile 80/68/EMÜ.

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 181
Artikkel 6 a (uus)

Artikkel 6 a
Liikmesriigid võtavad vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artiklile 10 meetmed, et nõuda 
saastajapoolset põhjavee reostuse poolt 
tekitatud kahjude hüvitamist.
Kui siseturul müüdav toode või kasutatav 
toode osutub põhjavee reostuse allikaks, 
võtab komisjon meetmed vastavate ja 
proportsionaalsete trahvide rakendamiseks 
reostusallika suhtes.

Or. nl

Selgitus

Vee raamdirektiiv näeb ette, et liikmesriigid edastavad vee kasutamisega seotud kulud 
põhimõttel “maksab reostuse tekitaja”. Kuni aastani 2010 on vaja esitada aruanded selle 
nõudmise täitmise kohta. Keemiliste herbitsiidide kasutamine erasektori ja kohalike asutuste 
poolt on põhjavee reostuse peamiseks allikaks. Isegi niinimetatud keskkonnasõbralikud 
alternatiivid, kuigi pinnase suhtes paremad, avaldavad siiski põhjaveele äärmiselt kahjulikku 
mõju.

Muudatusettepaneku esitaja: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 182
Artikkel 6 a (uus)
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Artikkel 6 a
Uurimine ja levik

Koostöös liikmesriikidega aitab komisjon 
kaasa valglate kirjeldamiseks ja seireks 
teostatavate mõõtmis- ja 
arvutusparameetrite teadaolevate meetodite 
levikule ja soodustab uute uurimuste 
läbiviimist põhjaveekogumite seireks ja 
haldamiseks kasutatavate olemasolevate 
tehnoloogiate parandamiseks.

Or. es

Muudatusettepaneku esitaja: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 183
Artikkel 6 b (uus)

Artikkel 6 b
Veekeskuste ja meditsiinilise vee allikate 

kaitse

Komisjon ja liikmesriigid kehtestavad ühtse 
meetodi valglapiirkondade määratlemiseks, 
mis varustavad veekeskuseid ja meditsiini 
veega, eesmärgil kaitsta neid alasid tööstus-
ja linnategevuse planeerimisel.

Or. es

Selgitus

Komisjoni ettepanek ei käsitlenud veekeskuste ja meditsiinilise vee allikaid hoolimata sellest, 
et neis on kõrgeima kvaliteediga vesi Euroopa Liidus. Valglad, mis varustavad neid veega, 
vajavad erilist kaitset ja ennetavate
meetmete rakendamist pinnase tasandil.

Muudatusettepaneku esitaja: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 184
Artikli 8 lõige 1 a (uus)
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Nõukogu kehtestab üldised meetodid 
põhjaveekihtide kataloogidesse kandmiseks 
Inspire-programmi rakendamiseks 
ettevalmistamisel. Sellega seoses hakkavad 
liikmesriigid koguma andmeid kohe, kui 
käesolev direktiiv jõustub.

Or. es

Selgitus

Andmete kogumise meetodid tuleb kehtestada hetkel parlamendi menetluses oleva Inspire-
programmi (käsitleb põhjaveekogumite digitaalset salvestamist) kasutuselevõtmise 
ettevalmistamiseks. Seetõttu peavad liikmesriigid sekkuma andmete kogumise meetoditesse.

Muudatusettepaneku esitaja: Christa Klaß

Muudatusettepanek 185
I lisa A osa (uus)

Asendab raportööri muudatusettepanekut 30

A. Ohustatud põhjaveekogumite liigitamine 
ja seisundi hindamine
Vastavalt üksikute mõõtepunktide 
tulemuste hinnangu tulemustele ja 
liigitamisele artikli 3 lõigete 1–3 sätete 
alusel rakendatakse ohustatud 
põhjaveekogumite või ohustatud
põhjaveekogumite rühmade liigitamiseks 
direktiivi 2000/60/EÜ lõike 5 sätteid.
Hea keemilise seisundiga liigitatud 
mõõtepunktide protsentuaalne suhe on 
määrav kogu põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumite rühmade liigitamisel, 
kus on tuvastatud, et vähemalt 70%
põhjaveekogumi või põhjaveekogumite 
rühmade alast vastab standarditele ja/või 
mitte rohkem kui 30 km2 põhjaveekogumist 
ei ole reostatud, eeldusel, et 
põhjaveekogumi või põhjaveekogumite 
rühma reostatud alad ei ohusta 
põhjaveekogumi või põhjaveekogumite 
rühma kui terviku keskkonnaalaste 
eesmärkide täitmist ja/või, kus kohaldatav, 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 7 nõuded on 
täidetud.
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Vastavad katsed viiakse läbi ülemvalglal.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer

Muudatusettepanek 186
I lisa A osa (uus)

A. Ohustatud põhjaveekogumite liigitamine 
ja seisundi hindamine
Vastavalt üksikute mõõtepunktide 
tulemuste hinnangu tulemustele ja 
liigitamisele artikli 3 lõigete 1–3 sätete 
alusel rakendatakse ohustatud 
põhjaveekogumite või ohustatud 
põhjaveekogumite rühmade liigitamiseks 
direktiivi 2000/60/EÜ lõike 5 sätteid.
Hea keemilise seisundiga liigitatud 
mõõtepunktide protsentuaalne suhe on 
määrav kogu põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumite rühmade liigitamisel, 
kus on tuvastatud, et vähemalt 70% 
põhjaveekogumi või põhjaveekogumite 
rühmade alast vastab standarditele.

Or. de

Selgitus

Standardile mittevastavast mõõtepunktist ei piisa kogu põhjaveekogumi seisundi halvaks 
tunnistamiseks. See ei ole õigustatud, kui mõõtepunkt ei esinda tervet või rõhuvat osa 
põhjaveekogust. Soovitatud muudatusettepanek peab tagama, et põhjavee seisundi 
hindamiseks kasutatakse tüüpilist mõõtepunkti.

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 187
I lisa 1.veeru teine tulp – kvaliteedistandardid

Saasteaine Kvaliteedistandard
id

Saasteaine Kvaliteedistandardi
d

Nitraadid 50 mg/l Nitraadid 0–10 mg/l
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Or. da

Selgitus

Nitraadid:
Lämmastik esineb põhjavees ilma inimese sekkumiseta. Isegi puutumatu metsa juureala 
lämmastikusisaldus võib küündida 5 kg hektari kohta. See tähendab, et põhjavee 
lämmastikusisaldus võib ulatuda 10 mg/l kohta. Samas on see väärtus kaugel komisjoni poolt 
pakutud piirtasemest 50 mg/l kohta. Kui põhjavee lämmastikusisaldus ületab 10 mg/l kohta, 
on see hea põhjus sekkumiseks, kuna tegemist peab olema tarbetu reostusega.
Kui aga põhjavesi on täiesti nitraadivaba, on vaja võtta meetmeid reostuse suurenemise vastu 
siis, kui reostuse tase jääb vahemikku 0–10 mg/l.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 188
I lisa tabeli 3. tulp

Kommentaar Kustutatud
Kvaliteedistandard kuulub kohaldamisele 
kõikide põhjaveekogumite suhtes, välja 
arvatud direktiiviga 91/676/EMÜ 
määratletud nitraadist puudutud alad.1
Nende alade suhtes kohaldatakse direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti c.

Or. de

Selgitus

Nimetatud lause sissejätmine tähendaks, et “hea seisundiga” määratletud põhjaveekogumi 
suhtes ei peaks põhjavee direktiivist lähtudes võtma mingisuguseid meetmeid, kui samal ajal 
nõuaks samasugune olukord sekkumist nitraatide direktiivist lähtudes. Lõike ärajätmine 
tagaks seega võrdse kohtlemise hinnangust ja lähenemisviisist lähtudes.

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 189
I lisa 1. veeru kolmas tulp – kommentaar

Kvaliteedistandard kuulub kohaldamisele 
kõikide põhjaveekogumite suhtes, välja 
arvatud direktiiviga 91/676/EMÜ 
määratletud nitraadist puudutatud alad. 
Nende alade suhtes kohaldatakse direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti c.

Väärtuse tõusmisel üle 10 või vahemikus 0–
10, rakendatakse meetmeid 
põllumajandusliku tegevuse 
kontrollimiseks.

  
1 EÜT L 375, 31.12.1991, lk 1.
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Or. da

Selgitus

Nitraadid:
Lämmastik esineb põhjavees ilma inimese sekkumiseta. Isegi puutumatu metsa juurealal on 
võimalik mõõta lämmastiku sisaldust skaalal 5 kg. hektari kohta. See tähendab, et põhjavee 
lämmastikusisaldus võib ulatuda 10 mg/l kohta. Samas on see väärtus kaugel komisjoni poolt 
pakutud piirväärtusest 50 mg/l kohta. Kui põhjavee lämmastikusisaldus ületab 10 mg/l kohta, 
on see hea põhjus sekkumiseks, kuna tegemist peab olema ebavajaliku reostusega.
Kui aga põhjavesi on täiesti nitraadivaba, on vaja võtta meetmeid reostuse suurenemise vastu 
siis, kui reostuse tase jääb vahemikku 0–10 mg/l.

Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 190
I lisa 2. veeru, teine tulp – kvaliteedistandardid

Saasteaine Kvaliteedistandardi
d

Saasteaine Kvaliteedistandar
did

Toimeained 
pestitsiidides, kaasa 
arvatud nende 
vastavad 
metaboliidid, lagu-
ja 
reaktsioonisaadused

0.1 µg/l Toimeained 
pestitsiidides, 
kaasa arvatud 
nende vastavad 
metaboliidid, 
lagu- ja 
reaktsioonisaadus
ed

Minimaalne 
mõõdetav tase

Or. da

Selgitus

Pestitsiidid:
Pestitsiidide sisalduse mõõtmisse põhjavees tuleb tegelikult suhtuda kui täismõõtmelisesse 
katsesse. Seda tuleb mõista nii, et kui pärast pestitsiidide nõuetekohast kasutamist võib 
põhjavees siiski tuvastada pestitsiidide jälgi, annab see tunnistust sellest, et pestitsiidid 
satuvad põhjavette. Selle loogiliseks tulemuseks peaks olema aine edaspidise kasutamise 
lõpetamine.
Reostuse minimaalne mõõdetav tase meie põhjavetes sõltub erinevatest pestitsiididest ja 
nende lagusaadustest ning jääb alla 0,1 mg/l; õnneks täiustatakse mõõtetehnikaid pidevalt.
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Muudatusettepaneku esitaja: Jens-Peter Bonde

Muudatusettepanek 191
I lisa 2. veeru kolmas tulp – kommentaar (uus)

Kommentaar Kommentaar
Kui põhjavees tuvastatakse selliste 
aktiivainete nagu pestitsiidid sisaldus, tuleb 
selliste reostusallikate kasutamine kohe 
keelustada.

Or. da

Selgitus

Pestitsiidid:
Pestitsiidide sisalduse mõõtmisse põhjavees tuleb tegelikult suhtuda kui täismõõtmelisesse 
katsesse. Seda tuleb mõista nii, et kui pärast pestitsiidide nõuetekohast kasutamist võib 
põhjavees siiski tuvastada pestitsiidide jälgi, annab see tunnistust sellest, et pestitsiidid 
satuvad põhjavette. Selle loogiliseks tulemuseks peaks olema aine edaspidise kasutamise 
lõpetamine.
Reostuse minimaalne mõõdetav tase meie põhjavetes sõltub erinevatest pestitsiididest ja 
nende lagusaadustest ning jääb alla 0.1 mg/l; õnneks täiustatakse mõõtetehnikaid pidevalt.

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 192
I lisa 2. veeru kolmas tulp – kommentaar (uus)

Kommentaar Kommentaar
Kui pestitsiidide või nende vastavate 
metaboliitide lubatud sisaldus joogivees on 
rangem kui 0,1 μg/l, rakendatakse joogivee 
standardit hea seisundi 
kvaliteedistandardina.

Or. en
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Selgitus

Joogivee standardid võivad olla ja on mõnel juhul rangemad võimaliku ohtliku mõju tõttu tervisele. 
Samas tuleks kohaldada standardit, kus pestitsiidide kogusisalduseks on lubatud 0,5 mikrogrammi 
liitri kohta.

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 193
I lisa 2.a veerg (uus)

Saasteaine Kvaliteedistandardi
d

Pestitsiidide/metabo
liitide kogusisaldus

0,5 µg/l

Or. en

Selgitus

Joogivee standardid võivad olla ja on mõnel juhul rangemad võimaliku ohtliku mõju tõttu tervisele. 
Samas tuleks kohaldada standardit, kus pestitsiidide kogusisalduseks on lubatud 0,5 mikrogrammi 
liitri kohta.

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 194
I lisa joonealune märkus 21

21 Kui teatud põhjaveekogu suhtes on 
arvata, et kohaldatud põhjavee 
kvaliteedistandardid ei võimalda täita 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 4 püstitatud 
eesmärke vastavate pinnasevete suhtes või 
kohaldatud põhjavee kvaliteedistandardid 
põhjustavad nende veekogumite 
ökoloogilise või keemilise seisundi 
kvaliteedi märgatavat halvenemist või 
põhjustavad märkimisväärset kahju 
põhjaveekogumist otseselt sõltuvatele 
maismaaökosüsteemidele, kohaldatakse 
käesoleva direktiivi IV lisa ja artikli 4 
alusel rangemad väärtuslävesid.

Kustutatud

Or. nl
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Selgitus

Kõnesolev joonealune märkus annab teada, et nitraatide kvaliteedistandard on 50 mg/l, kuid 
kui keskkond nõuab, peab see olema madalam. See on rangem kui nitraatide direktiivis, kus 
ühiskondliku tervise huvides sätestatakse 50 mg/l. Sarnase valdkonna direktiivid ei tohiks 
püstitada erinevaid eesmärke.

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 195
I lisa joonealune märkus 22

22 Standardile vastamine peab põhinema 
seireväärtuste aritmeetilistel keskmistel igas 
põhjaveekogumi või põhjaveekogumite 
rühma seirepunktis, mida vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 5 läbi viidud 
analüüsidele loetakse ohustatuks.

Kustutatud

Or. en

Selgitus

See joonealune märkus on liialt oluline lisa joonealustesse märkustesse paigutamiseks. 
Mõõtmisandmete ja standardi võrdluse arutelu peaks sisalduma eraldiseisvas artiklis või lisas. 
Hindamismeetod peab olema rakendatav ka teiste saasteainete suhtes. See joonealune märkus ei 
anna täpset selgitust standardite hindamiseks. On vaja vältida, et andmete ühtlustamine võiks 
põhjustada kitsaskohti, millest vaadatakse üle. Kõnesolev punkt lisatakse muudatusettepanekuna 
artikli 3 punkti c (uus).

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 196
I lisa joonealune märkus 22

22 Standardile vastamine peab põhinema 
seireväärtuste aritmeetilistel keskmistel igas 
põhjaveekogumi või põhjaveekogumite 
rühma seirepunktis, mida vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 5 läbi viidud 
analüüsidele loetakse ohustatuks.

22 Standardile vastamist hinnatakse 
direktiivi 2000/60/EÜ, V lisa osa 2.4.5, 
käesoleva direktiivi artikli 4a ja ühiskonna 
seadusandluse alusel, millel standardid 
põhinevad.

Or. en

Selgitus

Komisjonipoolne joonealune märkus tähendab, et kvaliteedistandardi ületamisel põhjaveekogumi 
ühes punktis liigitatakse viimane halva seisundiga põhjaveekogumiks isegi juhul, kui 
põhjaveekogumi ülejäänud alal standardit ei ületatud. Niisugune “üks-ületab-kõik-ületavad” 
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lähenemine põhjustab äärmiselt kohaliku iseloomuga ületamiste tõttu paljude põhjaveekogude 
liigitamise halba seisundit omavaks, mis annab ebaõige ülevaate põhjavee üldisest kvaliteedist ja 
on vastuolus vee raamdirektiivi ja teiste ühiskondlike seadustega (näiteks nitraatide direktiiv).

Käesolev muudatusettepanek (artikli 4 muudatusettepanekuna) tagab, et liigitus näitab 
põhjaveekogumi üldist kvaliteeti. (Kohaliku reostuse “valupunktide” suhtes on vaja rakendada 
kasvutendentsi langusele pöördumise ja reostust ennetavaid/piiravaid meetmed ning need peaks 
mõjutama põhjaveekogumi üldist seisundit vaid juhul, kui nad on piisavalt olulised “hea seisundi” 
mõjutamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja: Christa Klaß

Muudatusettepanek 197
I lisa tabeli 2.a–2.i veerg (uus)

Asendab raportööri muudatusettepanekut 33

Pestitsiidide kõik 
toimeained

0,5 µg/l Pestitsiidid 
kokku, kaasa 
arvatud aktiivsed 
metaboliidid

Ammoonium 0,5 mg/l

Arseen 10 µg/l

Kaadmium 1,0 µg/l

Plii 10 µg/l l

Elavhõbe 0,2 µg/l

Looduslikult või 
inimtegevuse 
tagajärjel 
tekkinud ainete 
või ioonide 
minimaalne 
loetelu

Kloriid
250 mg/l

Sulfaat 240 mg/l

Alumiinium 0,2 mg/l

Osutavad 
väärtused

Or. de

Selgitus

Käesolev tabel muutub I lisa B osa osaks. Nagu juba seoses artikliga 3 öeldud, tuleb hea 
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keemilise seisundi saavutamiseks aastaks 2015 kehtestada üleeuroopalised ühtsed standardid, 
mis ennetavad keskkonnadumpingut ja ebavõrdset konkurentsi. Seetõttu on III lisast üle 
võetud miinimumparameetrid. Sisaldusväärtused põhinevad inim- ja ökotoksilistel 
kaalutlustel ja määratlevad reostusohtu, st üleminekut halvale seisundile.

Kuna kõiki saasteaineid ei ole võimalik mõõta ega jälgida, on vaja indikaatoreid, mis 
näitavad, kas põhjavesi sisaldab teatud saasteaineid ja mis osutavad ehk ka nende allikale. I 
lisas nimetatud kolm ainet on selles osas õiged indikaatorid.

Parameetrite hulka kuuluvad ka kõik pestitsiidid ja nende aktiivosad, kuna sageli ei ole 
reostust võimalik määratleda ainult ühe pestitsiidiga.

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 198
II lisa

PÕHJAVEE KEEMILISE SEISUNDI 
HINDAMINE SAASTEAINETE SUHTES, 
MILLE KOHTA PUUDUVAD 
ÜHENDUSE 
KVALITEEDISTANDARDID

ÜHTSED KRITEERIUMID 
VÄÄRTUSLÄVE VÄÄRTUSTE 

KEHTESTAMISEKS PÕHJAVEE 
KEEMILISE SEISUNDI HINDAMISEKS

Põhjavee keemilise seisundi hindamist 
saasteainete suhtes, mille kohta puuduvad 
ühenduse kvaliteedistandardid, viiakse läbi 
kõikides põhjaveekogumites, mida loetakse 
ohustatuks, ja kõikide saasteainete suhtes, 
mille tõttu põhjaveekogumit või 
põhjaveekogumite rühma sarnaselt 
iseloomustatakse.

1. Liikmesriigid juhinduvad väärtuslävede 
määratlemisel järgmisest korrast:

Hindamisel pööratakse erilist tähelepanu 
alljärgnevale:

1. Liikmesriigid juhinduvad väärtuslävede 
määratlemisel järgmisest korrast:

a) teave, mis on kogutud osana direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 ja selle II lisa 
punktide 2.1 ja 2.2 alusel läbiviidavast 
üldiseloomustamisest;

i) põhjaveekogumi või põhjaveekogumite 
üldiseloomustus vastavalt kasutatavatele 
väärtuslävedele;

b) keskkonnaalased kvaliteedieesmärgid ja 
teised riiklikul, ühenduse või 
rahvusvahelisel tasemel olemasolevad 
veekaitsestandardid;

ii) seotud saasteainete omadused ja

c) muu mis tahes asjassepuutuv 
toksikoloogiat, ökotoksikoloogiat, 
saasteainet või seotud ainete püsivus- ja 
bioakumulatsioonivõimet puudutav teave;

iii) seirepunktide asukoht.

d) saasteainete eeldatavad kogused ja Väärtuslävi esindab saasteaine sisaldust, 
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sisaldused, mis siirduvad põhjaveest 
vastavatesse pinnasevetesse ja/või 
sõltuvatesse maismaaökosüsteemidesse;

mille ületamine viitab ohule, et

e)lõikes d määratletud saasteainete koguste 
ja sisalduste eeldatav mõju seotud 
pinnasevetele ja sõltuvatele 
maismaaökosüsteemidele;

a) üks või mitu direktiivi 2000/60/EÜ V lisa 
tabelis 2.3.2 sätestatud põhjavee hea 
keemilise seisundi tingimust ei ole täidetud 
või

f) lõigetel d ja e põhinev hinnang, kas 
saasteainete tase põhjavees on selline, mis 
ei võimalda täita direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklis 4 püstitatud eesmärke vastavate 
pinnasevete suhtes või halvendab 
märgatavalt niisuguste kogumite 
ökoloogilise või keemilise seisundi 
kvaliteeti või tekitab märkimisväärset kahju 
põhjaveekogumist otseselt sõltuvatele 
maapealsetele ökosüsteemidele.

b) joogiveevarud ei ole kaitstud vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 7.

Or. en

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek tugevdab ja lihtsustab komisjoni ettepanekut, nõudes liikmesriikidelt 
selgelt ühtsete ELi kriteeriumide järgimist väärtuslävede kehtestamisel. See nõuab liikmesriikidelt 
keskendumist sellele, mis on teatud kindla põhjaveekogumi jaoks oluline, saasteainetega seotud 
ohtudele ja kuidas mõõdetakse väärtusläve. Samuti seob see väärtuslävede kehtestamise vee 
raamdirektiivi “hea seisundi” tõlgendusega ja lisab tingimuse kaitsta joogivee allikaid vastavalt 
vee raamdirektiivile.

Ühtsete standardite rakendamine tähendaks põhjavee loodusliku kvaliteedi erinevuste eiramist 
mitte üksnes valglate vahel, vaid ka valglasiseselt (näiteks kloriidisisaldus võib looduslikult 10 km 
raadiuses erineda alates 20 mg/l kuni 10000 mg/l). Põhjavee osa ökosüsteemide toetamisel ja 
muudel kasutusaladel on samuti erinev. Ühtsete standardite pealesurumine on sama mis kingade 
ühtlustamine ühele suurusele ja disainile. Mõnele oleks nad liialt kitsad, mõnele liialt avarad.

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 199
II lisa punkt f a (uus)

fa) nende sisalduste hindamine vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 7 joogivee 
ammutamiseks kasutatava vee suhtes püstitatud 
eesmärkidele.

Or. en
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Selgitus

Hindamine peab hõlmama põhjavee kui joogivee allika aspekti.

Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 200
II lisa punkt f a (uus)

f a) nende sisalduste hindamine vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 7 joogivee 
ammutamiseks kasutatava vee suhtes 
püstitatud eesmärkidele.

Or. en

Selgitus

Hindamine peab hõlmama põhjavee kui joogivee allika aspekti.

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 201
II lisa punkt f b (uus)

f b) saasteainete mõõdetud või arvutatud 
kogused ja sisaldused joogivee
ammutamisallikates;

Or. en

Selgitus

Hindamine peab hõlmama põhjavee kui joogivee allika aspekti.
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Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 202
II lisa punkt f b (uus)

f b) saasteainete mõõdetud või arvutatud 
kogused ja sisaldused ühiskondliku 
joogivee ammutamisallikates;

Or. en

Selgitus

Hindamine peab hõlmama põhjavee kui joogivee allika aspekti.

Muudatusettepaneku esitaja: Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 203
III lisa

III LISA on jäetud välja

Or. en

Selgitus

Seda, mille alusel põhiliste saasteainete nimekiri koostatakse, ei ole täpsustatud ja see näib 
tähtsusetu. Direktiiv 2000/60/EÜ näeb ette, et liikmesriigid arvestaksid saasteainetega, mis seavad 
ohtu keskkonnaalaste eesmärkide saavutamise. See on kõige kuluefektiivsem lähenemisviis 
keskkonnakaitsele. Põhiliste saasteainete rakendamine lisaks ohupõhisele lähenemisviisile lisab 
kulusid, kuid mitte keskkonnaalast kasu.

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer

Muudatusettepanek 204
III lisa osa A.1 tabeli 4. veerg

Aine või ioon Aine või ioon

Kloriid Kustutatud

Or. de

Selgitus

Kloriidi liigitamine saasteainena ei ole õige, kuna joogivees sisalduval kloriidil puuduvad 
inimesi ohustavad toksilised omadused või mõned muud ökotoksilisi mõjusid demonstreerivad 
andmed. Näiteks ei kuulu kloriid ka 16. mai 2003. aasta direktiivi 2003/40/EÜ ja seega ei 
tohiks omada kriitilise aine staatust. Kloriidisisaldus mineraalvees võib ulatuda näiteks kuni 
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väärtuseni 5,1 g/l.

Veelgi enam, liigituses puudub loogika ka selles valguses, et kloriid ei kuulu saasteainete 
nimistusse ka ELi raamdirektiivi 2000/60/EÜ VIII lisas viidatud loetelus. Põhjavee direktiivi 
ettepanek ei sisaldanud isegi nimetatud direktiivis viidatud “ohtlikke” saasteaineid.

Muudatusettepaneku esitaja: Marķa Sornosa Martķnez

Muudatusettepanek 205
III lisa osa A.1 tabeli neljas veerg

Aine või ioon

Kloriid
Aine või ioon

Kustutatud

Or. es

Selgitus

Tabelis sisalduvad kloriid ja sulfaatioonid, mida lisa pealkiri ja sellele viitavad direktiivi 
artiklid kirjeldavad kui saasteaineid. See on küsitav kirjeldus (raamdirektiivi 2000/600/EÜ 
VIII lisa ei sisalda neid) ja nende ainete jäämine tabelisse tooks kaasa ebasoovitavad 
tagajärjed:

a) Artikli 4 lõige 2 võimaldab komisjonil teha direktiivi ettepanek I lisa näol, teisisõnu 
kehtestada kloriididele ja sulfaatidele kindlad kvaliteedistandardid. See on mõttetu, kuna 
nende ainete looduslik tase vees paljudes valglates Euroopa Liidus on kõrge ja väga kõrge.

b) Need ained tuleks lülitada tendentsianalüüsidesse (vt IV lisa punkti 1.1 ja artikli 4 lõiget 1) 
koos vastava nõudega langusele pööramiseks, kui nad küündivad 75%-ni 
kvaliteedistandardist või väärtuslävest.

]
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Muudatusettepaneku esitaja: Marķa Sornosa Martķnez

Muudatusettepanek 206
III lisa osa A.1 tabeli 7. veerg

Aine või ioon

Sulfaat

Aine või ioon

Kustutatud

Or. es

Selgitus

Tabelis sisalduvad kloriid ja sulfaatioonid, mida lisa pealkiri ja sellele viitavad direktiivi 
artiklid kirjeldavad saasteainetena. See on küsitav kirjeldus (raamdirektiivi 2000/600/EÜ VIII 
lisa ei sisalda neid) ja nende ainete jäämine tabelisse tooks kaasa ebasoovitavad tagajärjed:

a) Artikli 4 lõige 2 võimaldab komisjonil teha direktiivi ettepanek I lisa näol, teisisõnu 
kehtestada kloriididele ja sulfaatidele kindlad kvaliteedistandardid. See on mõttetu, kuna 
nende ainete looduslik tase vees paljudes valglates Euroopa Liidus on kõrge ja väga kõrge.

b) Need ained tuleks lülitada tendentsianalüüsidesse (vt IV lisa punkti 1.1 ja artikli 4 lõiget 1) 
koos vastava nõudega langusele pööramiseks, kui nad küündivad 75%-ni 
kvaliteedistandardist või väärtuslävest.

Muudatusettepaneku esitaja: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 207
III lisa osa A.1 tabeli 7. veerg

Aine või ioon

Sulfaat

Aine või ioon

Kustutatud

Or. es

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides tekivad sulfaadid põhjavette looduslikult ja mitte inimtegevuse 
tagajärjel.

Muudatusettepaneku esitaja: Holger Krahmer

Muudatusettepanek 208
III lisa osa A.1 tabeli 7. veerg

Aine või ioon Aine või ioon

Sulfaat Kustutatud
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Or. de

Selgitus

Aine “sulfaat” tuleb III lisas sisalduvast nimekirjast välja jätta, kuna sulfaadil puudub 
toksiline mõju ja sulfaat ei tohiks seetõttu omada saasteaine staatust. Pealegi on sulfaadi 
looduslikud deposiidid Euroopas laialtlevinud. Samuti on sulfaat loodusliku mineraalvee 
oluliseks komponendiks (vt 16. mai 2003. aasta direktiivi 2003/40/EÜ).

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 209
III lisa osa A.1 tabeli 7.a veerg (uus)

Aine või ioon Aine või ioon

Fosfor

Or. da

Selgitus

Fosfor kätkeb endas suurt ohtu põhjavee keemilisele kvaliteedile nii hetkelises kui ka pikemas 
perspektiivis.



PE 350.247v01-00 84/93 AM\550205ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 210
III lisa osa A.1 tabeli 7.a veerg (uus)

Aine või ioon Aine või ioon

Vask

Or. da

Selgitus

Juurdelisatud ained kätkevad endas pikaajalist ohtu põhjavee keemilisele kvaliteedile.

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 211
III lisa osa A.1 tabeli 7.b veerg (uus)

Aine või ioon Aine või ioon

Tsink

Or. da

Selgitus

Juurdelisatud ained kätkevad endas pikaajalist ohtu põhjavee keemilisele kvaliteedile.

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 212
III lisa osa A.1 tabeli 7.c veerg (uus)

Aine või ioon Aine või ioon

Alumiinium

Or. da

Selgitus

Juurdelisatud ained kätkevad endas pikaajalist ohtu põhjavee keemilisele kvaliteedile.
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Muudatusettepaneku esitaja: <Johannes Blokland

Muudatusettepanek 213
III lisa B osa punkt 1.2

1.2 Teave kõikide ohustatuks loetud 
põhjaveekogumite kohta, eriti 
põhjaveekogumite suurus, 
põhjaveekogumite vaheline suhe, ja seotud 
pinnasevee ja sõltuvate 
maismaaökosüsteemide kohta ning 
looduslikult leiduvate ainete korral 
põhjaveekogumite taustasemed.

1.2 Teave kõikide ohustatuks loetud 
põhjaveekogumite kohta, eriti 
põhjaveekogumite suurus, 
põhjaveekogumite vaheline suhe, ja seotud 
pinnasevee ja sõltuvate 
maismaaökosüsteemide kohta, põhjavee 
kasutamine inimtarbeks ettenähtud 
joogivee allikana ning looduslikult 
olemasolevate ainete korral 
põhjaveekogumite taustasemed.

Or. nl

Selgitus

Kuna põhjavesi on peamine joogivee allikas Euroopa Liidus, määratlevad liikmesriigid 
vastavalt direktiivis 2000/60/EÜ artikli 7 lõikes 1 sätestatule, kas ohustatuks loetud 
põhjaveekogumit võib kasutada joogivee allikana.

Muudatusettepaneku esitaja: Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 214
III lisa osa B 2 punkt 2.2

2.2.Väärtuslävede ja looduslikult leiduvate 
ainete korral tuvastatud taustasemete 
omavaheline suhe. 

2.2. Väärtuslävede ja looduslikult leiduvate 
ainete korral tuvastatud taustasemete 
omavaheline suhe. Kui põhjavees ei ole 
tuvastatud looduslikult leiduvate ainete 
tasemeid, kasutatakse tausttasemete 
määramiseks parimaid professionaalseid 
hinnanguid.

Or. da

Selgitus

Paljudel juhtudel on tausttaseme väärtuse teadasaamiseks vaja viia läbi pikaajaline seire. 
Mõne põhjaveekogumite rühma puhul võib osutuda keerukaks leida selline veekogum, kus 
saaks mõõta looduslikku tausttaset. Mõlemal juhul on vaja tausttasemete määramiseks 
kasutada kvalifitseeritud ja professionaalseid hinnanguid.
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Muudatusettepaneku esitaja: Dorette Corbey

Muudatusettepanek 215
III lisa B osa punkti 2 alapunkt 2.3

2.3 Viis, kuidas väärtuslävede kehtestamisel
võeti arvesse
majanduslikke ja sotsiaalseid kulutusi.

2.3 Liikmesriikide poolt kehtestatud 
meetmekava sisaldab põhjendusi, kuidas 
hea seisundi saavutamiseks kasutatavate 
meetmete hindamisel võetakse arvesse 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulutusi.

Or. en

Selgitus

Väärtuslävede kehtestamisel ei tohiks arvestada majanduslike ja sotsiaalsete kulutusteega, nendega 
tuleks arvestada meetmete hindamisel, mida võidakse rakendada hea seisundi saavutamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja: Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 216
III lisa B osa punkti 2 alapunkt 2.3

2.3 Viis, kuidas väärtuslävede kehtestamisel 
võeti arvesse
majanduslikke ja sotsiaalseid kulutusi.

2.3 Liikmesriikide poolt kehtestud 
meetmekava sisaldab põhjendusi, kuidas hea 
seisundi saavutamiseks kasutatavate 
meetmete hindamisel võetakse arvesse 
majanduslikke ja sotsiaalseid kulutusi.

Or. en

Selgitus

Väärtuslävede kehtestamisel ei tohiks arvestada majanduslike ja sotsiaalsete kulutustega, nendega 
tuleks arvestada meetmete hindamisel, mida võidakse rakendada hea seisundi saavutamiseks.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 217
III a lisa (uus)

IIIa LISA
Ained, mille sattumist põhjavette tuleb ära 

hoida
1. Ained, mis vastavad kriteeriumidele, 
mille kohaselt neid liigitatakse 
kantserogeenideks, mutageenideks või 
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reproduktiivset funktsiooni kahjustavateks 
1. või 2. kategooria toksilisteks aineteks 
vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ;
2. Ained, mis on püsivad, 
bioakumuleeruvad ja toksilised;
3. Ained, mis on väga püsivad ja väga 
bioakumuleeruvad;
4. Ained, millel on võime häirida 
hormoonide talitlust valgla biosfääris;
5. Ained, mis on samal tasemel 
murettekitavad kui punktides 1–4 viidatud 
ained; või
6. Ained, mis omavad eespool nimetatud 
omadustele vastavaid lagunemissaaduseid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja: Chris Davies

Muudatusettepanek 218
IV LISA

IV LISA IV LISA

OLULISTE JA PÜSIVATE 
KASVUTENDENTSIDE 

KINDLAKSTEGEMINE JA LANGUSELE 
PÖÖRAMINE

OLULISTE JA PÜSIVATE
KASVUTENDENTSIDE 

KINDLAKSTEGEMINE JA LANGUSELE 
PÖÖRAMINE

1. OLULISTE JA PÜSIVATE 
KASVUTENDENTSIDE 
KINDLAKSTEGEMINE

1. OLULISTE JA PÜSIVATE 
KASVUTENDENTSIDE 
KINDLAKSTEGEMINE

lõiked: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 on 
kustutatud

Mis tahes saasteaine oluliste ja püsivate 
kasvutendentside kindlakstegemisel 
põhjavees rakendavad liikmesriigid 
selliseid seiresagedusi ja seirepunkte, mis 
on piisavad:
- vajaliku teabe saamiseks kindlustamaks, 
et inimtegevusest põhjustatud 
kasvutendentside mõjusid on võimalik 
piisavalt kindlalt ja täpselt eristada 
looduslikest mõjudest; ja 
- kasvutendentside piisavalt varajaseks 
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kindlakstegemiseks, et võtta langusele 
pöördumist soodustavaid meetmeid 
eesmärgiga ennetada või vähemalt 
vähendada niipalju kui võimalik keskkonna 
suhtes olulist kahjulikku mõju põhjavee 
kvaliteedile.
Andmete võrdse teadusliku kvaliteedi ja 
võrreldavuse tagamiseks peavad võetavad 
seire- ja analüüsimeetodid vastama 
nõuetekohastele rahvusvahelistele või 
riiklikele standarditele.

2. KASVUTENDENTSI LANGUSELE 
PÖÖRDUMISE ALGUSPUNKTID

2. KASVUTENDENTSI LANGUSELE 
PÖÖRDUMISE ALGUSPUNKTID

Lõiked 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 on 
kustutatud

Kasvutendentsi langusele pöördumise 
alguspunktiks on saasteaine sisalduse 
tõusmine üle 75% mis tahes 
kvaliteedistandardis või väärtusläves 
sätestatud väärtusest, kuna taoline väärtuse 
ületamine põhjustab keskkonna 
seisukohast kahjulikke muudatusi põhjavee 
kvaliteedis, välja arvatud juhul, kui:
- langusele pöördumise meetmete võtmiseks 
keskkonna seisukohalt kahjulike põhjavee 
kvaliteedi muutuste kuluefektiivseks 
ennetamiseks või vähemalt vähendamiseks 
nii suures ulatuses kui võimalik on vaja 
kehtestada varajasem alguspunkt;
- tehniliste raskuste tõttu ühe või teise aine 
sisalduse tendentside määramisel võib 
osutuda vajalikuks kehtestada mõni teine 
alguspunkt või
- tendentsi kasv ja langusele pöördumise 
ulatus on sellised, et langusele pöördumise 
meetmete võtmise hilisem alguspunkt 
võimaldaks siiski langusele pöördumise 
meetmeid edukalt rakendada keskkonna 
seisukohast kahjulike põhjavee kvaliteedi 
muudatuste kuluefektiivseks ennetamiseks 
või vähemalt vähendamiseks nii suures 
ulatuses kui võimalik.
Liikmesriigid avaldavad direktiivi 
2000/60/EÜ artikliga 13 sätestatud valgla 
haldamiskavades kokkuvõtte määratud 
alguspunktide valiku selgitustest.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek kaasata tendentsi langusele pöördumisesse ettekirjutatud seiresagedused ja 
kindlaksmääratud alguspunktid põhjustaks viivitusi keskkonna seisukohalt ohtlike tendentside 
tuvastamisel, ennetava tegevuse rakendamisel nende langusele pööramiseks ja keskkonna 
märkimisväärsete kahjustuste ärahoidmiseks. Kindlaksmääratud seiresagedused võivad viia 
ebaõigele seire tasemele tendentsi iseloomustamiseks. See ei ole kuluefektiivne või teaduslikust 
seisukohast jõuline lähenemisviis.

Kõnesoleva muudatusettepaneku rakendamine nõuab liikmesriikidelt selliste seiresageduste ja 
alguspunktide valikut tendentside langusele pööramiseks, mis kindlustavad tendentside õigeaegse 
tuvastamise ja langusele pöördumise ning ennetavad kahjulike mõjude tekkimist. Püsiva 
lähenemisviisi tagamiseks peavad liikmesriigid kasutama sageduste ja määratlemiseks ühtseid 
kriteeriume. Õige sageduse ja õigete alguspunktide valik sõltub põhjaveekogumite omadustest ja 
vastavast saasteainest.

Muudatusettepaneku esitajad: Hiltrud Breyer ja Marie Anne Isler Béguin

Muudatusettepanek 219
IV lisa lõike 1.2 punkt a

a) hindamine põhineb kõikide 
põhjaveekogumite või põhjaveekogumite 
rühmade üksikute seirepunktide 
aritmeetilisel keskmisel arvutatuna 
kvartaalse, pooleaastase või aastase 
seiresageduse alusel.

a) seirekava alusel saadud mõõtmiste 
hindamiseks kasutatakse iga 
põhjaveekogumi või põhjaveekogumite 
rühma iga üksiku seirepunkti tendentside 
analüüsi.

Or. en

Selgitus

Pikaajaline proovide keskmise kasutamine tähendab seda, et märkimisväärne osa saasteainete 
sisaldustest võib tulemustes mitte kajastuda.

<Amend>Muudatusettepaneku esitaja: Marķa Sornosa Martķnez

Muudatusettepanek 220
IV lisa punkti 12 alapunkt a

a) hindamine põhineb kõikide 
põhjaveekogumite või põhjaveekogumite 
rühmade üksikute seirepunktide 
aritmeetilisel keskmisel arvutatuna 
kvartaalse, pooleaastase või aastase 
seiresageduse alusel.

a) hindamine põhineb kõiki 
põhjaveekogumite või põhjaveekogumite 
rühmade üksikute seirepunktide 
aritmeetilisel keskmisel arvutatuna 
kvartaalse, pooleaastase või aastase 
seiresageduse alusel. On vaja tagada 
seirepunktide võrreldavus.
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Or. {ES}es

Selgitus

Põhjavee looduslikus koostises esineb märkimisväärseid erinevusi mitte ainult erinevate 
põhjaveekogumite vahel, vaid ka põhjaveekogumite sees. Näiteks on pinnasele lähemal oleva 
põhjavee keemiline koostis erinev sügavamal oleva põhjavee keemilisest koostisest. Sellest 
tulenevalt peavad seirepunktid olema õige hinnangu tagamiseks võrreldavad näiteks 
geoloogiliste tingimuste osas.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 221
<Article>IV lisa punkti 1.2 alapunkti c sissejuhatus</Article>

c) Alljärgnevas tabelis on määratletud 
andmeväärtuste minimaalne arv ja 
ajavahemiku minimaalne pikkus. 
Ajavahemik ei tohi ületada 15 aastat.

c) Alljärgnevas tabelis on määratletud 
andmeväärtuste minimaalne arv ja 
ajavahemiku minimaalne pikkus. 
Ajavahemik ei tohi ületada 6 aastat.

Or. de

Selgitus

Uute ajavahemike kehtestamisel tuleks järgida juba kehtestatud kuue aasta skeemi.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 222
IV lisa punkti 1.2 alapunkti c tabeli 2. tulba 1. veerg

Seiresagedus              Minimaalne arv 
aastaid
Iga-aastane 8 

Seiresagedus Minimaalne arv aastaid
Iga-aastane 6 

Or. de

Selgitus

Uute ajavahemike kehtestamisel tuleks järgida juba kehtestatud kuue aasta skeemi.
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Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 223
IV lisa punkti 1.2 alapunkti c tabeli 3. tulp

SeireMaksimaalne
arv aastaid
Aastane 15

Poole aasta järel 15
Kvartaalne 15

SeireMaksimaalne
arv aastaid
Aastane 6

Poole aasta järel 6
Kvartaalne 6

Or. de

Selgitus

Uute ajavahemike kehtestamisel tuleks järgida juba kehtestatud kuue aasta skeemi.

Muudatusettepaneku esitaja: Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 224
IV lisa punkt 1.6 a (uus)

1.6 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.

Or. es

Selgitus

Liikmesriigid (kes tegutsevad oma asjaomaste asutuste kaudu) teavad tänu kontrolli- ja 
seirevõrkudele palju põhjaveetasemete tendentside kohta. Tuleks arvesse võtta tõsiasja, et 
põhjaveekihid erinevad Euroopa Liidu suuresti erineva geoloogia tõttu.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 225
IV lisa punkti 2.3 sissejuhatus

2.3 Mõõteväärtuse minimaalne arv ja 
ajavahemiku minimaalne pikkus tendentsi 
langusele pöördumise analüüsiks aastates 

2.3 Mõõteväärtuse minimaalne arv ja 
ajavahemiku minimaalne pikkus tendentsi 
langusele pöördumise analüüsiks aastates 
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hõlmab ja sisaldab käesoleva lisa lõike 1.2 
punkti c alusel valitud seiresagedusel ja on 
määratletud alljärgnevas tabelis. Ajavahemik 
ei tohi ületada 30 aastat.

hõlmab ja sisaldab käesoleva lisa lõike 1.2 
punkti c alusel valitud seiresagedusel ja on 
määratletud alljärgnevas tabelis. Ajavahemik 
ei tohi ületada 6 aastat.

Or. de

Selgitus

Uute ajavahemike kehtestamisel tuleks järgida juba kehtestatud kuue aasta skeemi.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 226
IV lisa punkti 2.3 tabeli 2. tulba 1. veerg

Seiresagedus Minimaalne aastate arv
Iga-aastane14 

Seiresagedus Minimaalne aastate arv
Iga-aastane 6 

Or. de

Selgitus

Uute ajavahemike kehtestamisel tuleks järgida juba kehtestatud kuue aasta skeemi.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 227
IV lisa punkti 2.3 tabeli 3. tulp

Seire Maksimaalne
aastate arv
Iga-aastane 30
Poole aasta järel 30
Kvartaalne 30

Seire  Maksimaalne
aastate arv

Iga-aastane 6
Poole aasta järel 6
Kvartaalne 6

Or. de
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Selgitus

Uute ajavahemike kehtestamisel tuleks järgida juba kehtestatud kuue aasta skeemi.


