
AM\631286ET.doc PE 378.727v01-00
Freelance-tõlge

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

20.2.2007 PE 378.727v01-00

MUUDATUSETTEPANEKUD 20–218

Raporti projekt (PE 378.719v01-00)
Anne Laperrouze
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb 
keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse direktiivi 
2000/60/EÜ

Ettepanek võtta vastu direktiiv (KOM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 20
PÕHJENDUS 1

(1) Pinnavee keemiline saastus kujutab 
veekeskkonnale ohtu, kuna selle tagajärjeks 
on akuutne ja krooniline toksilisus 
veeorganismidele, akumuleerumine 
ökosüsteemis ning elupaikade ja bioloogilise 
mitmekesisuse kadumine, ühtlasi ohustab 
see ka inimeste tervist.

(1) Pinnavee keemiline saastus kujutab 
veekeskkonnale ohtu, kuna selle tagajärjeks 
on akuutne ja krooniline toksilisus 
veeorganismidele, akumuleerumine 
ökosüsteemis ning elupaikade ja bioloogilise 
mitmekesisuse kadumine, ühtlasi ohustab 
see ka inimeste tervist. Esmalt tuleb 
saastuse põhjused tuvastada ja käsitleda 
neid tekkekohas majanduslikust ja 
keskkonna seisukohast kõige tõhusamal 
viisil.

Or. de

Selgitus

Käesoleva põhjendusega tuletatakse meelde veepoliitika raamdirektiivi põhjendust 11 ja 
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vajadust võidelda saastuse vastu tekkekohas vastavalt põhimõttele „saastaja maksab” ning 
vastavalt ettevaatus- ja ennetuspõhimõttele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 21
PÕHJENDUS 2 A (uus)

(2 a) Liikmesriigid peaksid rakendama 
vajalikke meetmeid kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõigetega 1 ja 8 
eesmärgiga vähendada järk-järgult 
prioriteetsete ainete saastust ja lõpetada või 
etapiviisiliselt lõpetada prioriteetsete ohtlike 
ainete heide, keskkonda laskmised ja kaod; 

Or. en

Selgitus

Selgitamaks, et ettepanek on veepoliitika raamdirektiivi tütardirektiiv ja seega (nagu 
veepoliitika raamdirektiivi puhul) ei tohi nõuda, et liikmesriigid võtaksid meetmed, mis on 
ettepaneku eesmärkide saavutamiseks ebaproportsionaalselt kulukad või tehniliselt 
teostamatud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 22
PÕHJENDUS 4

(4) 2000. aastast alates on vastu võetud hulk 
ühenduse õigusakte, millega on sätestatud 
üksikute prioriteetsete ainete saastuse 
kontrolli meetmed vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artiklile 16. Lisaks 
reguleeritakse paljusid keskkonnakaitse 
meetmeid ühenduse teiste õigusaktidega. 
Seepärast tuleb esmatähtsaks lugeda seniste 
õigusaktide rakendamist ja läbivaatamist, 
mitte uute kontrollimeetmete kehtestamist, 
mis võivad seniseid dubleerida.

(4) 2000. aastast alates on vastu võetud hulk 
ühenduse õigusakte, millega on sätestatud 
üksikute prioriteetsete ainete saastuse 
kontrolli meetmed vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artiklile 16. Lisaks 
reguleeritakse paljusid keskkonnakaitse 
meetmeid ühenduse teiste õigusaktidega. 
Seepärast tuleb esmatähtsaks lugeda seniste 
õigusaktide rakendamist ja läbivaatamist, 
mitte uute kontrollimeetmete kehtestamist, 
mis võivad seniseid dubleerida. Kui 
vastavust keskkonnakvaliteedi 
standarditega on võimalik saavutada vaid 
piirangutega üksikute ainete kasutamise 
suhtes või nende keelamisega, tuleb 
selliseid meetmeid rakendada 
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olemasolevate või uute ühenduse 
õigusaktide abil eelkõige vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. 
aasta määrusele (EÜ) nr 1907/2006, mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, kasutuse lubamist ja piiramist 
(REACH), millega asutatakse Euroopa 
Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 
1999/45/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks 
nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, 
komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94, 
nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ning 
komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 
93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ.

Or. de

Selgitus

Ühtsete konkurentsitingimuste tagamiseks tehaste asukoha järgi ja pädevuse alusel on 
õiguslikud piirangud kemikaalide kasutusele või üksikute ainete keelustamine võimalik 
kehtestada vaid ühenduse õiguse alusel. Vastavust keskkonnakvaliteedi standarditele 
veekogudesse hajureostusallikatest heite sattumise valdkonnas ei ole võimalik tagada 
riigisiseste kontrollimeetmete abil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 23
PÕHJENDUS 4

(4) 2000. aastast alates on vastu võetud hulk 
ühenduse õigusakte, millega on sätestatud 
üksikute prioriteetsete ainete saastuse 
kontrolli meetmed vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artiklile 16. Lisaks 
reguleeritakse paljusid keskkonnakaitse 
meetmeid ühenduse teiste õigusaktidega. 
Seepärast tuleb esmatähtsaks lugeda seniste 
õigusaktide rakendamist ja läbivaatamist, 
mitte uute kontrollimeetmete kehtestamist, 
mis võivad seniseid dubleerida. 

(4) 2000. aastast alates on vastu võetud hulk 
ühenduse õigusakte, millega on sätestatud 
üksikute prioriteetsete ainete saastuse 
kontrolli meetmed vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artiklile 16. Lisaks 
reguleeritakse paljusid keskkonnakaitse 
meetmeid ühenduse teiste õigusaktidega. 
Seepärast tuleb lühikeses perspektiivis 
esmatähtsaks lugeda seniste õigusaktide 
rakendamist ja läbivaatamist, mitte uute 
kontrollimeetmete kehtestamist, mis võivad 
seniseid dubleerida. Pärast liikmesriikide 
poolt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 
kohaselt koostatud vesikondade 
veemajanduskavade, sealhulgas nimetatud 
direktiivi artikli 11 kohaselt loodud 
meetmete programmi ülevõtmist peaks 
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komisjon siiski hindama, kas olemasolevate 
vahendite rakendamise ja läbivaatamisega 
saavutati täielikult direktiivi 2000/60/EÜ 
eesmärgid või kas käesoleva direktiivi 
kohaselt on vajalik konkreetsete meetmete 
võtmine.

Or. en

Selgitus

Komisjon otsustas mitte arvestada oma kohustusi vastavalt veepoliitika raamdirektiivile, mis 
nõuab heitekontrolli meetmeid 2003. aasta lõpuks. Samas, kui teised ühenduse vahendid 
võivad tõepoolest saavutada sama eesmärgi, on vaja liikmesriikide poolt esitatud meetmete 
programmi alusel hinnata, kas teiste õiguslike vahendite kohaselt on meetmed veepoliitika 
raamdirektiivi eesmärkide saavutamiseks piisavad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Mulder ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 24
PÕHJENDUS 4 A (uus)

(4 a) Direktiiv 2000/60/EÜ sisaldab artikli 
11 lõikes 2 ja VI lisa B osas meetmete 
programmi kohta lisameetmete 
mitteammendavat nimekirja, mille 
liikmesriigid võivad vastu võtta osana 
meetmete programmist, muu hulgas:
– õigusaktid;
– haldusaktid ja
– läbirääkimiste tulemusel sõlmitud 
keskkonnakaitselepingud.

Or. en

Selgitus

Lisaks õigusaktidele tuleks võimalike lahendustena mainida ka veepoliitika raamdirektiivi 
(2000/60/EÜ) artikli 11 lõikes 4 ja VI lisa B osas kirjeldatud lisameetmeid juhul, kui 
standardeid sagedasti ületatakse, kuna vabatahtlikumad, stimuleerivamad meetmed on sageli 
tõhusamad kui range õiguslik lähenemine. See aitab suurendada direktiivi kui sellise ja 
üleüldiselt keskkonnaalaste õigusaktide ühist alust. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 26
PÕHJENDUS 5

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

(5) Punkt- ja hajusaasteallikatest pärinevate 
prioriteetsete ainete heite piiramiseks, 
millele on viidatud direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 16 lõigetes 6 ja 8, näib liikmesriikidel 
olevat kulutasuvam ja otstarbekam lisada 
vajaduse korral sobivad kontrollimeetmed 
koos teiste ühenduse õigusaktide 
rakendamise meetmetega programmi, mis 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 kohaselt 
töötatakse välja iga jõe valgla kohta,
kohaldades vajaduse korral nõukogu 24. 
septembri 1996. aasta direktiivi 96/61/EÜ 
(saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli 
kohta) artiklit 101.

___________________________________

EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus selgitatakse, et liikmesriigid kohaldavad saastuse 
kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi, et nõuda kindlalt rangemat heitekontrolli, 
vaatamata parimale võimalikule tehnikale, kui see on vajalik keskkonnakvaliteedi standardite 
järgimiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 27
PÕHJENDUS 5

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

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

Or. de

Selgitus

Kõnealuses muudatusettepanekus tehakse selgeks, et kombineeritud lähenemisviisi (heite ja 
keskkonda laskmiste kriteeriumid) tuleb kasutada kui ELi veepoliitika raamdirektiivi keskset 
koostisosa.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 28
PÕHJENDUS 5

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

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

Or. en

Selgitus

Kõnealuses muudatusettepanekus püütakse vältida veepoliitika raamdirektiivi artiklis 10 
sisalduva nõude (mis nõuab kindlalt rangemat heitekontrolli, vaatamata parimale võimalikule 
tehnikale, kui see on vajalik keskkonnakvaliteedi standardite järgimiseks) kahjustamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 29
PÕHJENDUS 6

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
novembri 2001. aasta otsuses nr 
2455/2001/EÜ, millega kehtestatakse 
veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainete 
nimistu ning muudetakse direktiivi 

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
novembri 2001. aasta otsuses nr 
2455/2001/EÜ, millega kehtestatakse 
veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainete 
nimistu ning muudetakse direktiivi 
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2000/60/EÜ, on sätestatud esimene nimistu, 
kuhu kuulub 33 ainet või ainete rühma, mis 
on tunnistatud ühenduse tasandi meetmetega 
reguleerimist vajavaks. Teatavad ained 
nende prioriteetsete ainete hulgast on 
tunnistatud prioriteetseteks ohtlikeks 
aineteks, mille keskkonda laskmine, heide ja 
kadu on vaja lõpetada või järk-järgult 
lõpetada. Mõnede ainete andmed vaadati 
läbi ning need ained tuleks liigitada.

2000/60/EÜ, on sätestatud esimene nimistu, 
kuhu kuulub 33 ainet või ainete rühma, mis 
on tunnistatud ühenduse tasandi meetmetega 
reguleerimist vajavaks. Teatavad ained 
nende prioriteetsete ainete hulgast on 
tunnistatud prioriteetseteks ohtlikeks 
aineteks, mille keskkonda laskmine, heide ja 
kadu on vaja lõpetada või järk-järgult 
lõpetada. Looduses harilikult esinevate või 
looduslike protsesside käigus tekkivate 
ainete puhul ei ole kõigist võimalikest 
allikatest pärineva heite, keskkonda 
laskmiste ja kadude etapiviisiline täielik 
lõpetamine siiski võimalik. Mõnede ainete 
andmed vaadati läbi ning need ained tuleks 
liigitada.

Or. en

Selgitus

Oluline on mitte võtta kohustusi, mida on võimatu täita. Mõnede looduses harilikult esinevate 
ainete puhul ei ole täielik lõpetamine võimalik. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 30
PÕHJENDUS 6

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
novembri 2001. aasta otsuses nr 
2455/2001/EÜ, millega kehtestatakse 
veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainete 
nimistu ning muudetakse direktiivi 
2000/60/EÜ, on sätestatud esimene nimistu, 
kuhu kuulub 33 ainet või ainete rühma, mis 
on tunnistatud ühenduse tasandi meetmetega 
reguleerimist vajavaks. Teatavad ained 
nende prioriteetsete ainete hulgast on 
tunnistatud prioriteetseteks ohtlikeks 
aineteks, mille keskkonda laskmine, heide ja 
kadu on vaja lõpetada või järk-järgult 
lõpetada. Mõnede ainete andmed vaadati 
läbi ning need ained tuleks liigitada.

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
novembri 2001. aasta otsuses nr 
2455/2001/EÜ, millega kehtestatakse 
veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainete 
nimistu ning muudetakse direktiivi 
2000/60/EÜ, on sätestatud esimene nimistu, 
kuhu kuulub 33 ainet või ainete rühma, mis 
on tunnistatud ühenduse tasandi meetmetega 
reguleerimist vajavaks. Teatavad ained 
nende prioriteetsete ainete hulgast on 
tunnistatud prioriteetseteks ohtlikeks 
aineteks, mille keskkonda laskmine, heide ja 
kadu on vaja lõpetada või järk-järgult 
lõpetada. Mõnede ainete andmed vaadati 
läbi ning need ained tuleks liigitada. 
Prioriteetsete ainete nimistusse tuleks 
direktiivi 2000/60/EÜ eesmärkide 
saavutamiseks lisada täiendavaid aineid.
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Or. en

Selgitus

Veepoliitika raamdirektiivi artikli 16 lõike 8 sõnastusest, milles viidatakse esimesele 
prioriteetsete ainete nimistule, ja otsusest 2455/2001/EÜ, milles nõutakse täiendavate ainete 
järkjärgulist nimistusse lisamist, selgub, et esimene nimistu oli alles algus ja et veepoliitika 
raamdirektiivi eesmärkide saavutamiseks tuleks lisada täiendavaid aineid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 31
PÕHJENDUS 6 A (uus)

(6 a) Looduses harilikult esinevate või 
looduslike protsesside käigus tekkivate 
ainete puhul, nagu kaadmium, elavhõbe, 
polüaromaatsed süsivesinikud, ei ole heite, 
keskkonda laskmiste ja kadude 
etapiviisiline täielik lõpetamine võimalik.

Or. en

Selgitus

Otsus 2455/2001/EÜ, millega kehtestati prioriteetsete ainete nimistu, sisaldas olulisi 
põhjendusi, mida ei viidud veepoliitika raamdirektiivi üle, kui prioriteetsete ainete nimistu 
lisati X lisana. Väljapakutud lisapõhjendus annab edasi otsuse põhjenduse 4 eesmärgi –
Euroopa Parlamendi muudatusettepaneku – ja viiks nimetatud kavatsuse ellu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 32
PÕHJENDUS 9

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

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

Or. pl

Selgitus

Jäätmete raamdirektiivi (2005/0281 (COD)) I lisas (D4, D6, D7, D11) sätestatakse, et 
jäätmete kõrvaldamise toiminguid teostatakse ka veekeskkonnas. Mitte alati ei jäta sellised 
toimingud mõju avaldamata keskkonna- ja inimtervise seisundile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 33
PÕHJENDUS 10

(10) Kuna ühenduse tasandil ei ole 
laialdast ja usaldusväärset teavet 
prioriteetsete ainete kontsentratsioonide 
kohta elustikus ja setetes, ning kuna 
pinnaveekogusid käsitlev teave näib olevat 
piisav alus igakülgse kaitse ja tõhusa 
saastekontrolli tagamiseks, tuleks 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamisel piirduda praegu üksnes 
pinnaveekogudega. Heksaklorobenseeni, 
heksaklorobutadieeni ja elavhõbeda puhul 
ei saa kaitset kaudse toime ja teisese 
mürgistuse vastu tagada üksnes 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditega ühenduse tasandil. Seepärast 
tuleb nendel juhtudel sätestada elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid. Et 
liikmesriigid saaksid, olenevalt oma 
seirestrateegiast, võtta paindlikke meetmeid, 
peaksid nad kas suutma jälgida nimetatud 
keskkonnakvaliteedi standardeid ja 
kontrollima, kuivõrd on need tagatud 
elustiku puhul, või teisendama need 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditeks. Peale selle peavad 
liikmesriigid kehtestama setete ja elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid siis, kui on 
tarvis ja kohane täiendada ühenduse 
tasandil kehtestatud keskkonnakvaliteedi 
standardeid. Kuna liikmesriigid korraldavad 

(10) Igakülgse kaitse ja tõhusa 
saastekontrolli tagamiseks peaksid 
liikmesriigid tagama, et nende pinnavee, 
setete ja elustiku koostis vastab I lisa A ja B 
osas sätestatud keskkonnakvaliteedi 
standarditele. Et liikmesriigid saaksid võtta 
paindlikke meetmeid, võib I lisas nimetatud 
ainete seiret teostada siiski vee asemel 
settes või elustikus juhul, kui liikmesriigid 
peavad ühenduse tasandil kehtestatud 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamist vajalikuks ja kohaseks. Kuna 
liikmesriigid korraldavad teatavate ainete 
seiret antropogeense toime ja suundumuste 
pikaajalise mõju hindamiseks ja sellisel 
puhul on setted ja elustik olnud ja on ka 
edaspidi tähtsad seireobjektid, siis peaksid 
liikmesriigid tagama, et elustiku ja setete 
praegune saastatuse tase ei suureneks.
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teatavate ainete seiret antropogeense toime 
ja suundumuste pikaajalise mõju 
hindamiseks ja sellisel puhul on setted ja 
elustik olnud ja on ka edaspidi tähtsad 
seireobjektid, siis peaksid liikmesriigid 
tagama, et elustiku ja setete praegune 
saastatuse tase ei suureneks.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus selgitatakse, et keskkonnakvaliteedi standardite väärtused 
tuleks kehtestada selle põhiaine jaoks, kus elavad kõige tundlikumad organismid: vee jaoks 
juhul, kui vee elusorganismid on kõige tundlikumad, sette jaoks juhul, kui sette 
elusorganismid on kõige tundlikumad, ja elustiku jaoks juhul, kui elustik, nt imetajad või 
inimesed on need, kes on teisese mürgistuse kaudu kõige tundlikumad. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 34
PÕHJENDUS 10

(10) Kuna ühenduse tasandil ei ole laialdast 
ja usaldusväärset teavet prioriteetsete ainete 
kontsentratsioonide kohta elustikus ja 
setetes, ning kuna pinnaveekogusid käsitlev 
teave näib olevat piisav alus igakülgse kaitse 
ja tõhusa saastekontrolli tagamiseks, tuleks 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamisel piirduda praegu üksnes 
pinnaveekogudega. Heksaklorobenseeni, 
heksaklorobutadieeni ja elavhõbeda puhul ei 
saa kaitset kaudse toime ja teisese 
mürgistuse vastu tagada üksnes 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditega ühenduse tasandil. Seepärast 
tuleb nendel juhtudel sätestada elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid. Et 
liikmesriigid saaksid, olenevalt oma 
seirestrateegiast, võtta paindlikke meetmeid, 
peaksid nad kas suutma jälgida nimetatud 
keskkonnakvaliteedi standardeid ja 
kontrollima, kuivõrd on need tagatud 
elustiku puhul, või teisendama need 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditeks. Peale selle peavad 

(10) Kuna ühenduse tasandil ei ole laialdast 
ja usaldusväärset teavet prioriteetsete ainete 
kontsentratsioonide kohta elustikus ja setetes 
jõeorgude põhjas ning maismaa- ja 
mereveehoidlates, ning kuna 
pinnaveekogusid käsitlev teave näib olevat 
piisav alus igakülgse kaitse ja tõhusa 
saastekontrolli tagamiseks, tuleks 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamisel piirduda praegu üksnes 
pinnaveekogudega. Heksaklorobenseeni, 
heksaklorobutadieeni ja elavhõbeda puhul ei 
saa kaitset kaudse toime ja teisese 
mürgistuse vastu tagada üksnes 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditega ühenduse tasandil. Seepärast 
tuleb nendel juhtudel sätestada elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid. Et 
liikmesriigid saaksid, olenevalt oma 
seirestrateegiast, võtta paindlikke meetmeid, 
peaksid nad kas suutma jälgida nimetatud 
keskkonnakvaliteedi standardeid ja 
kontrollima, kuivõrd on need tagatud 
elustiku puhul, või teisendama need 
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liikmesriigid kehtestama setete ja elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid siis, kui on 
tarvis ja kohane täiendada ühenduse tasandil 
kehtestatud keskkonnakvaliteedi 
standardeid. Kuna liikmesriigid korraldavad 
teatavate ainete seiret antropogeense toime 
ja suundumuste pikaajalise mõju 
hindamiseks ja sellisel puhul on setted ja 
elustik olnud ja on ka edaspidi tähtsad 
seireobjektid, siis peaksid liikmesriigid 
tagama, et elustiku ja setete praegune 
saastatuse tase ei suureneks.

pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditeks. Peale selle peavad 
liikmesriigid kehtestama setete ja elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid siis, kui on 
tarvis ja kohane täiendada ühenduse tasandil 
kehtestatud keskkonnakvaliteedi 
standardeid. Kuna liikmesriigid korraldavad 
teatavate ainete seiret antropogeense toime 
ja suundumuste pikaajalise mõju 
hindamiseks ja sellisel puhul on setted ja 
elustik olnud ja on ka edaspidi tähtsad 
seireobjektid, siis peaksid liikmesriigid 
tagama, et elustiku ja setete praegune 
saastatuse tase ei suureneks.

Or. pl

Selgitus

Erinevates settekeskkondades leiduvate geneetiliste setete liikide olemasolu viitab setete ja 
nendes sisalduvate toksiliste ainete, sealhulgas prioriteetsete ainete akumuleerumise 
keerukusele, erinevale olemusele, akumuleerumisviisidele ja dünaamikale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 35
PÕHJENDUS 10

(10) Kuna ühenduse tasandil ei ole laialdast 
ja usaldusväärset teavet prioriteetsete ainete 
kontsentratsioonide kohta elustikus ja 
setetes, ning kuna pinnaveekogusid käsitlev 
teave näib olevat piisav alus igakülgse kaitse 
ja tõhusa saastekontrolli tagamiseks, tuleks 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamisel piirduda praegu üksnes 
pinnaveekogudega. Heksaklorobenseeni, 
heksaklorobutadieeni ja elavhõbeda puhul ei 
saa kaitset kaudse toime ja teisese 
mürgistuse vastu tagada üksnes 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditega ühenduse tasandil. Seepärast 
tuleb nendel juhtudel sätestada elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid. Et 
liikmesriigid saaksid, olenevalt oma 
seirestrateegiast, võtta paindlikke meetmeid, 
peaksid nad kas suutma jälgida nimetatud 

(10) Kuna ühenduse tasandil ei ole laialdast 
ja usaldusväärset teavet prioriteetsete ainete 
kontsentratsioonide kohta elustikus ja 
setetes, ning kuna pinnaveekogusid käsitlev 
teave näib olevat piisav alus igakülgse kaitse 
ja tõhusa saastekontrolli tagamiseks, tuleks 
keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamisel piirduda praegu üksnes 
pinnaveekogudega. Heksaklorobenseeni, 
heksaklorobutadieeni ja elavhõbeda puhul ei 
saa kaitset kaudse toime ja teisese 
mürgistuse vastu tagada üksnes 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditega ühenduse tasandil. Seepärast 
tuleb nendel juhtudel sätestada elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid. Et 
liikmesriigid saaksid, olenevalt oma 
seirestrateegiast, võtta paindlikke meetmeid, 
peaksid nad kas suutma jälgida nimetatud 
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keskkonnakvaliteedi standardeid ja 
kontrollima, kuivõrd on need tagatud 
elustiku puhul, või teisendama need 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditeks. Peale selle peavad 
liikmesriigid kehtestama setete ja elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid siis, kui on 
tarvis ja kohane täiendada ühenduse tasandil 
kehtestatud keskkonnakvaliteedi 
standardeid. Kuna liikmesriigid korraldavad 
teatavate ainete seiret antropogeense toime 
ja suundumuste pikaajalise mõju 
hindamiseks ja sellisel puhul on setted ja 
elustik olnud ja on ka edaspidi tähtsad 
seireobjektid, siis peaksid liikmesriigid 
tagama, et elustiku ja setete praegune 
saastatuse tase ei suureneks.

keskkonnakvaliteedi standardeid ja 
kontrollima, kuivõrd on need tagatud 
elustiku puhul, või teisendama need 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditeks. Peale selle peavad 
liikmesriigid kehtestama setete ja elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid siis, kui on 
tarvis ja kohane täiendada ühenduse tasandil 
kehtestatud keskkonnakvaliteedi 
standardeid. Kuna liikmesriigid korraldavad 
teatavate ainete seiret antropogeense toime 
ja suundumuste pikaajalise mõju 
hindamiseks ja sellisel puhul on setted ja 
elustik olnud ja on ka edaspidi tähtsad 
seireobjektid, siis peaksid liikmesriigid 
tagama, et elustiku ja setete praegune 
saastatuse tase ei suureneks. Et oleks 
võimalik seda teha, peaksid liikmesriigid 
teostama elustikus ja settes esinevate 
prioriteetsete ainete seiret ja tulemused 
komisjonile edastama. Komisjon peaks 
liikmesriikide esitatud teabe alusel 
pakkuma välja keskkonnakvaliteedi 
standardid elustiku ja sette jaoks vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikele 7.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide kohustust tagada, et elustikus ja settes olemasolevad tasemed ei tõuseks, 
täidetaks vaid minimaalses kohustuslikus ulatuses juhul, kui konkreetsed seirekohustused 
puuduvad. Liikmesriigid peaksid teostama seiret elustikus ja settes, mis peaks omakorda 
moodustama aluse kvaliteedistandardeid käsitlevatele ühenduse meetmetele, nagu nõutud 
veepoliitika raamdirektiivis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 36
PÕHJENDUS 10

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

(10) Kuna ühenduse tasandil ei ole laialdast 
ja usaldusväärset teavet prioriteetsete ainete 
kontsentratsioonide kohta elustikus ja 
setetes, ning kuna pinnaveekogusid käsitlev 
teave näib olevat piisav alus igakülgse kaitse 
ja tõhusa saastekontrolli tagamiseks, tuleks 
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keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamisel piirduda praegu üksnes 
pinnaveekogudega. Heksaklorobenseeni, 
heksaklorobutadieeni ja elavhõbeda puhul ei 
saa kaitset kaudse toime ja teisese 
mürgistuse vastu tagada üksnes 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditega ühenduse tasandil. Seepärast 
tuleb nendel juhtudel sätestada elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid. Et 
liikmesriigid saaksid, olenevalt oma 
seirestrateegiast, võtta paindlikke meetmeid, 
peaksid nad kas suutma jälgida nimetatud 
keskkonnakvaliteedi standardeid ja 
kontrollima, kuivõrd on need tagatud 
elustiku puhul, või teisendama need 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditeks. Peale selle peavad 
liikmesriigid kehtestama setete ja elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid siis, kui on 
tarvis ja kohane täiendada ühenduse tasandil 
kehtestatud keskkonnakvaliteedi 
standardeid. Kuna liikmesriigid korraldavad
teatavate ainete seiret antropogeense toime 
ja suundumuste pikaajalise mõju 
hindamiseks ja sellisel puhul on setted ja 
elustik olnud ja on ka edaspidi tähtsad 
seireobjektid, siis peaksid liikmesriigid 
tagama, et elustiku ja setete praegune 
saastatuse tase ei suureneks.

keskkonnakvaliteedi standardite 
kehtestamisel piirduda praegu üksnes 
pinnaveekogudega. Heksaklorobenseeni, 
heksaklorobutadieeni ja elavhõbeda puhul ei 
saa kaitset kaudse toime ja teisese 
mürgistuse vastu tagada üksnes 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditega ühenduse tasandil. Seepärast 
tuleb nendel juhtudel sätestada elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid. Et 
liikmesriigid saaksid, olenevalt oma 
seirestrateegiast, võtta paindlikke meetmeid, 
peaksid nad kas suutma jälgida nimetatud 
keskkonnakvaliteedi standardeid ja 
kontrollima, kuivõrd on need tagatud 
elustiku puhul, või teisendama need 
pinnaveekogude keskkonnakvaliteedi 
standarditeks. Peale selle peavad 
liikmesriigid kehtestama setete ja elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid siis, kui on 
tarvis ja kohane täiendada ühenduse tasandil 
kehtestatud keskkonnakvaliteedi 
standardeid. Lisaks sellele on sellisel puhul 
setted ja elustik olnud ja on ka edaspidi 
tähtsad olulise 
akumuleerumispotentsiaaliga seireobjektid,
mille kaudse mõju vastu 
keskkonnakvaliteedi standardid praegu 
mingit kaitset ei paku. Selline seire tuleks 
teostada tehniliste ja teaduslike arutelude 
edendamiseks ja see peaks sätestama aluse 
tulevasele tööle keskkonnakvaliteedi 
standarditega elustikus ja settes jälgitavate 
ainete osas juhul, kui see osutub 
vajalikuks. 

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikli 2 lõike 2 põhjenduse 10 kuues lause ei ole kooskõlas põhjenduse 
10 esimeses lauses tehtud selge avaldusega, mille kohaselt ei ole ühenduse tasandil 
kättesaadaval mitte mingisugust elustikus ja settes leiduvate prioriteetsete ainete 
kontsentratsioone käsitlevat laiaulatuslikku ja usaldusväärset teavet: ühelt poolt ei ole 
elustiku ja setete osas andmete puudumise tõttu sätestatud mingeid kvaliteedistandardeid, 
samal ajal kui teisalt on pinnaveekogude osas elustiku ja sette suhtes laiemast kontekstist 
hoolimata kohaldatud tõhusalt kvaliteedistandardeid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 37
PÕHJENDUS 11

(11) Plii, nikli ja nende ühendite puhul ei 
ole arutelud riskide hindamise üle Euroopa 
Kemikaalide Büroos / Teadusuuringute 
Ühiskeskuses veel lõpetatud, seega ei saa 
nende elementide puhul kehtestada lõplikke 
kvaliteedistandardeid. Seepärast on kohane 
märkida, et need on ajutised.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanek võtta vastu kvaliteedistandardid on juba kolm aastat hiljaks jäänud. 
Kvaliteedistandardite kehtestamise veelgi edasi lükkamine on vastuvõetamatu, seda enam, et 
komisjon on ettepaneku projektides väärtused juba välja pakkunud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 38
PÕHJENDUS 13

(13) On võimalik, et keskkonnakvaliteedi 
standardeid ei saa järgida 
punktsaasteallikatest lähtuva heite 
läheduses, sest heites leiduvate saasteainete 
kontsentratsioonid on ümbritsevas vees 
esinevatest kontsentratsioonidest tavaliselt 
kõrgemad. Seepärast tuleks liikmesriikidele 
anda võimalus seda asjaolu 
keskkonnakvaliteedi standardite järgimise 
kontrollimisel arvesse võtta, määratledes 
iga asjakohase heite kohta standardite 
ületamist lubava siirdeala. Tagamaks 
nende alade piiratuse, peaksid nende 
määratlemisel kehtima direktiivi 
2000/60/EÜ artikkel 10 ja muud ühenduse 
õigusaktide asjakohased sätted. Kuna 
puhastusmeetodite areng ja tehniline 
innovatsioon, näiteks parim võimalik 
tehnika, võivad tulevikus võimaldada 
vähendada saasteainete kontsentratsiooni 
heite vettelaskmise kohtade läheduses, 

välja jäetud
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peaksid liikmesriigid tagama standardite 
ületamist lubavate siirdealade vastava 
vähendamise.

Or. en

Selgitus

Standardite ületamist lubavad siirdealad on määratlemata ja sellistena loovad need õigusliku 
lünga prioriteetsete ainete heite, keskkonda laskmiste ja kadude osas. Piirväärtuste ületamine 
võib tuua kaasa kalade vastuvõetamatu saastumise, mis võib seada ohtu inimtervise ja 
keskkonna ning selle tagajärjel asjaomase kalapüügisektori.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 39
PÕHJENDUS 14 A (uus)

(14 a) Direktiivile 2000/60/EÜ tuleb lisada 
kõnealuse direktiivi artiklis 11 sätestatud 
meetmete programmi osana viide uuele 
kohustusele kehtestada prioriteetsete ainete 
suhtes saastuse kontrolli meetmete andmik. 
Tuleb muuta direktiivi 2000/60/EÜ järgset 
komisjoni kohustust saastuse kontrolli 
meetmetest aru anda, et lisada hinnang 
selle kohta, kas teiste asjaomaste ühenduse 
vahenditega täideti kõnealuse direktiivi 
artiklis 16 viidatud kohustused. Direktiivi 
2000/60/EÜ tuleb muuta, et luua 
mehhanism, mis käivitaks ühenduse 
meetmed juhul, kui komisjoni aruandes 
leitakse, et rakendamine on ebapiisav.

Or. en

Selgitus

Seotud sama autori esitatud artikli 5 muudatusettepanekuga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 40
PÕHJENDUS 16
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(16) Et oma vajadusi paremini kajastada, 
peaks liikmesriikidel olema võimalus valida 
asjakohane üheaastane võrdlusperiood 
andmiku põhiliste kannete mõõtmiseks. 
Samas tuleks arvesse võtta asjaolu, et
pestitsiidide kasutamisest tulenevad kaod 
võivad aastate lõikes suurel määral 
varieeruda, sest kasutatavad kogused on 
näiteks eri ilmastikuolude tõttu erinevad. 
Seepärast peaks teatavate nõukogu 15. juuli 
1991. aasta direktiiviga 91/414/EMÜ 
(taimekaitsevahendite turuleviimise kohta) 
hõlmatud ainete puhul andma 
liikmesriikidele võimaluse rakendada soovi 
korral kolmeaastast võrdlusperioodi.

(16) Et oma vajadusi paremini kajastada, 
peaks liikmesriikidel olema võimalus valida 
asjakohane üheaastane võrdlusperiood 
andmiku põhiliste kannete mõõtmiseks. 
Kuigi pestitsiidide kasutamisest tulenevad 
kaod võivad aastate lõikes suurel määral 
varieeruda, sest kasutatavad kogused on 
näiteks eri ilmastikuolude või külvikorra 
tõttu erinevad, võib juba ühel 
kasvuperioodil esineval saastusel olla 
kahjulik mõju veeorganismidele ja see võib 
takistada teisi kasutusviise, nagu joogivee 
võtmine. Saastetasu nõuetekohaseks 
kajastamiseks kasutusperioodi ajal 
teatavate nõukogu 15. juuli 1991. aasta 
direktiiviga 91/414/EMÜ 
(taimekaitsevahendite turuleviimise kohta) 
hõlmatud ainete puhul peaksid liikmesriigid 
kasutama kõnealuste ainete 
kasutusperioodi nimetatud ainete
võrdlusperioodina.

Or. en

Selgitus

Kõnealuses muudatusettepanekus selgitatakse, et liikmesriigid mõõdavad pestitsiide nende 
kasutamise ajal ega kasuta suviste normide ületamise varjamiseks madalaid talveperioodi 
väärtusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 41
PÕHJENDUS 18 A (uus)

(18 a) Määruses (EÜ) nr 1907/2006 
sätestatakse läbivaatamine püsivaid, 
bioakumuleeruvaid ja toksilisi aineid 
käsitlevate kriteeriumide piisavuse 
hindamiseks. Komisjon peaks direktiivi 
2000/60/EÜ X lisa vastavalt muutma, 
niipea kui on muudetud kriteeriume
määruses (EÜ) nr 1907/2006.

Or. en
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Selgitus

On leitud, et REACHi kohased püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete kriteeriumid 
on puudulikud. Nad on ka jäigad ja peaaegu ühtegi püsivat, bioakumuleeruvat ja toksilist 
ainet ei ole kindlaks määratud. Kahjuks on samu kriteeriume kohaldatud direktiivi 
2000/60/EÜ X lisa muudatuses. Niipea kui on parandatud REACHi kohased püsivate, 
bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete kriteeriumid, peaks komisjon X lisa uuesti läbi 
vaatama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 42
PÕHJENDUS 22 A (uus)

(22 a) Vastavalt asutamislepingu artiklile 
174, nagu seda on veel kord mainitud 
direktiivis 2000/60/EÜ, peaks ühenduse 
keskkonnapoliitika rajanema 
ettevaatuspõhimõttel ja põhimõttel 
„saastaja maksab”.

Or. en

Selgitus

Tuleb selgelt sedastada, et kohaldatakse ettevaatuspõhimõtet, et tuleb võtta ennetusmeetmed 
ja et saastus heastatakse selle tekkekohas ning et saastaja peab maksma.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 43
ARTIKKEL 1

Käesolevas direktiivis on sätestatud 
prioriteetseid aineid ja teatavaid muid 
saasteaineid hõlmavad keskkonnakvaliteedi 
standardid. 

Vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 16 
on käesolevas direktiivis sätestatud 
prioriteetseid aineid ja teatavaid muid 
saasteaineid hõlmavad keskkonnakvaliteedi 
standardid selleks, et:

a) vähendada prioriteetsete ainete 
keskkonda laskmisi, heidet ja kadusid ning
b) lõpetada võimaluse korral prioriteetsete 
ohtlike ainete keskkonda laskmised, heide 
ja kaod, saavutada 2015. aastaks kooskõlas 
direktiivi 200/60/EÜ artiklitega 1, 4 ja 16 
kogu pinnavee osas hea keemiline seisund 
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ja takistada mis tahes edaspidist vee 
standardi seisundi halvenemist. Komisjon 
esitab direktiivi 2000/60/EÜ artikli 21 
lõikes 2 osutatud korra kohaselt aastaks 
2020 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande käesoleva direktiivi rakendamise 
edukuse kohta loodusliku taustanivoo 
lähedaste kontsentratsioonide saavutamisel 
– kui see on tehniliselt teostatav – kõikide 
looduslikult esinevate ainete suhtes ja 
nullilähedased kontsentratsioonid kõikide 
käesolevas direktiivis sisalduvate 
sünteetiliste ainete suhtes. Käesolevas 
direktiivis püstitatud eesmärke tuleb 
käsitleda kui direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 
kohaseid eesmärke.

Or. en

Selgitus

See on seotud veepoliitika raamdirektiivi lõppeesmärkidega ja näitab, et eesmärk ei seisne 
üksnes keskkonna ja inimtervise kaitsmises, vaid ka selle teostamises veepoliitika 
raamdirektiivi laiemate eesmärkide raames, nagu on sätestatud artiklis 16. Ülioluline on, et 
komisjon vaatab läbi käesoleva direktiivi rakendamise tagamaks, et see oma eesmärgid 
saavutab.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noėlle Lienemann

Muudatusettepanek 44
ARTIKKEL 1

Käesolevas direktiivis on sätestatud 
prioriteetseid aineid ja teatavaid muid 
saasteaineid hõlmavad keskkonnakvaliteedi 
standardid. 

Käesolevas direktiivis on sätestatud 
veereostuse piiramise meetmed ja 
prioriteetseid aineid ja teatavaid muid 
saasteaineid hõlmavad keskkonnakvaliteedi 
standardid, selleks et: 

a) vähendada 2015. aastaks prioriteetsete 
ainete keskkonda laskmisi, heidet ja 
kadusid ning
a) lõpetada prioriteetsete ohtlike ainete 
keskkonda laskmised, heide ja kaod,
saavutamaks kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artiklitega 1, 4 ja 16 kõikide 
pinnavete osas hea keemiline seisund. 
Eesmärk on vältida mis tahes edaspidist 
seisundi halvenemist ja saavutada 2020. 
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aastaks loodusliku taustanivoo lähedased 
kontsentratsioonid kõikide looduslikult 
esinevate ainete suhtes ja nullilähedased 
kontsentratsioonid kõikide antropogeensete 
sünteetiliste ainete suhtes kooskõlas mere 
kaitset käsitlevate rahvusvaheliste 
lepingutega. 

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus selgitatakse, et ettepanek sisaldab saastuse vähendamise ja 
lõpetamise meetmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Mulder ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 45
ARTIKKEL 1

Käesolevas direktiivis on sätestatud 
prioriteetseid aineid ja teatavaid muid 
saasteaineid hõlmavad keskkonnakvaliteedi 
standardid.

Ilma et see kahjustaks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2000. 
aasta direktiivi sätteid ja pinnavee hea 
keemilise seisundi hindamise huvides 
kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 4, 
on käesolevas direktiivis sätestatud 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõigetes 7 ja 
10 osutatud prioriteetseid aineid ja teatavaid 
muid saasteaineid hõlmavad 
keskkonnakvaliteedi standardid.

Or. nl

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus tehakse selgeks, et veepoliitika raamdirektiivi (2006/60/EÜ) 
sätete kohaldamist ei mõjutata, pakkudes nõnda õiguskindlust. Teiseks tagab see käesoleva 
direktiivi ühtse sidususe veepoliitika raamdirektiivi mõistete, eesmärkide ja sätetega, vältides 
nõnda erinevusi tõlgendamises. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 46
ARTIKKEL 1
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Käesolevas direktiivis on sätestatud 
prioriteetseid aineid ja teatavaid muid 
saasteaineid hõlmavad keskkonnakvaliteedi 
standardid.

Vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 16 
on käesolevas direktiivis sätestatud 
prioriteetseid aineid ja prioriteetseid 
ohtlikke aineid hõlmavad 
keskkonnakvaliteedi standardid, mida tuleb 
pinnavee keemilist seisundit käsitleva osa 
kohaselt arvesse võtta.

Or. fr

Selgitus

Termin „teatavad muud saasteained” võib põhjustada segiajamise veepoliitika raamdirektiivi 
V lisaga, kuigi puudub alus prioriteetsete ainete ja muude saasteainete vahel vahe tegemiseks. 

Käesoleva muudatusettepanekuga püütakse tagada, et direktiivi 76/464 I loendis sisalduvad 
kaheksa saasteainet arvataks kõnealuse teksti I lisas loetletud „prioriteetsete ohtlike ainete” 
hulka ning et need lisataks veepoliitika raamdirektiivi X lisasse, nagu on kavandatud 
raportööri muudatusettepanekutes 16, 17 ja 19. Kõnealuse muudatusettepaneku vastuvõtmine 
hõlmaks I lisa A ja B osale viitavate mis tahes artiklite korrigeerimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 47
ARTIKLI 1 ESIMENE A LÕIK (uus)

Käesolevas direktiivis püstitatud eesmärke 
käsitletakse kui eesmärke direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a 
tähenduses ja nende suhtes kohaldatakse 
kõnealuse artikli lõikeid 4, 5, 6, 7 ja 8.

Or. en

Selgitus

Liikmesriike tuleb julgustada oma ressursse tõhusalt kasutama, et pigem tuua kõige suuremat 
keskkonnaalast kasu kui kulutada hulgaliselt ressursse meetmetele, millel on suhteliselt 
vähene keskkonnaalane kasu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 48
ARTIKLI 2 PEALKIRI
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Keskkonnakvaliteedi standardid Keskkonnakvaliteedi standardite täitmise
hindamine

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid oma ressursse tõhusalt kasutama, et pigem tuua kõige suuremat 
keskkonnaalast kasu kui kulutada ressursside ebaproportsionaalse hulga meetmetele, millel 
on suhteliselt vähene keskkonnaalane kasu.

Muudatusettepanekuga kõrvaldatakse viide absoluutsetele „suurimatele lubatud 
kontsentratsioonidele”. Selliste standarditega võidakse karistada hoolsaid liikmesriike ja 
julgustada proovivõtu alammäärade kasutamist (kuna mida rohkem proove võetakse, seda 
suurem on oht, et üks proov ei vasta suurimale lubatud kontsentratsioonile ning seetõttu ei ole 
veekogu pinnavee hea seisundiga vastavuses).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 49
ARTIKLI 2 LÕIGE 1

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

1. Et saavutada pinnavee head keemilist 
seisundit kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 4 lõike 1 punktiga a, ei tohi I lisa A 
ja B osas sätestatud aasta keskmised 
kontsentratsioonid ületada kõnealuses lisas 
sätestatud keskkonnakvaliteedi standardeid 
vastavalt I lisa C osa punktile 3.

Liikmesriigid tagavad keskkonnakvaliteedi 
standardite täitmise vastavalt I lisa C osas 
sätestatud nõuetele. 

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid oma ressursse tõhusalt kasutama, et tuua pigem kõige suuremat 
keskkonnaalast kasu kui kulutada ressursside ebaproportsionaalse hulga meetmetele, millel 
on suhteliselt vähene keskkonnaalane kasu.

Muudatusettepanekuga kõrvaldatakse viide absoluutsetele „suurimatele lubatud 
kontsentratsioonidele”. Selliste standarditega võidakse karistada hoolsaid liikmesriike ja 
julgustada proovivõtu alammäärade kasutamist (kuna mida rohkem proove võetakse, seda 
suurem on oht, et üks proov ei vasta suurimale lubatud kontsentratsioonile ning seetõttu ei ole 
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veekogu pinnavee hea seisundiga vastavuses). 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Mulder ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 50
ARTIKLI 2 LÕIGE 1

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

1. Prioriteetseid aineid, kaasa arvatud 
direktiivis 91/414/EMÜ ja direktiivis 
2003/53/EÜ1 osutatud saasteained, 
hõlmavad keskkonnakvaliteedi standardid, 
mida väljendatakse aasta keskmise ja 
suurima lubatud kontsentratsioonina, 
lisatakse I lisa A osasse, ja teatavaid muid 
saasteaineid hõlmavad 
keskkonnastandardid lisatakse I lisa B 
osasse.

Liikmesriigid tagavad keskkonnakvaliteedi 
standardite täitmise vastavalt I lisa C osas
sätestatud nõuetele.

Liikmesriigid võtavad pinnavee hea 
seisundi hindamisel vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artiklile 4 arvesse I lisa C osa 
sätteid.
_____________________
1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2003. 
aasta direktiiv 2003/53/EÜ, millega kahekümne 
kuuendat korda muudetakse nõukogu direktiivi 
76/769/EMÜ teatavate ohtlike ainete ja valmististe 
(nonüülfenool, nonüülfenooletoksülaat ja tsement) 
turustamise ja kasutamise piiramise osas (EÜT L 
178, 17.7.2001, lk 24).

Or. nl

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga tagatakse käesoleva direktiivi ühtne sidusus veepoliitika 
raamdirektiivi mõistete, eesmärkide ja sätetega, vältides nõnda erinevusi tõlgendamises. 

Lisaks sellele tuleks selgesõnaliselt märkida, et ka direktiividega 91/414/EMÜ ja 2003/53/EÜ 
hõlmatud saasteainete puhul tuleks prioriteetsete ainete suhtes kohaldatavaid 
keskkonnakvaliteedi standardeid väljendada aasta keskmisena. Väljendada nimetatud 
saasteaineid keskmisena kasutusaja jooksul on praktiliselt võimatu, kuna see nõuaks tohutut 
hulka andmeid, mis käsitlevad kõnealuste ainete kasutamist, mis erineb muu hulgas ainete, 
piirkondade ja aastate lõikes. Suurima lubatud kontsentratsiooniga nähakse juba ette 
kõnealuste ainete kontsentratsioonide piirmäärad kasutusaja kestel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 51
ARTIKLI 2 LÕIGE 1

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

1. Liikmesriigid tagavad, et nende pinnavee 
koostis vastaks vees, settes ja elustikus 
esinevaid prioriteetseid aineid hõlmavatele 
keskkonnakvaliteedi standarditele, mida 
väljendatakse aasta keskmise või direktiiviga 
91/414/EMÜ hõlmatud saasteainete suhtes 
kohaldamise perioodi keskmise ja suurima 
lubatud kontsentratsioonina, nagu on 
sätestatud I lisa A osas, ja I lisa B osas 
loetletud saasteainete keskkonnakvaliteedi 
standarditele. 

Liikmesriigid tagavad keskkonnakvaliteedi 
standardite täitmise vastavalt I lisa C osas 
sätestatud nõuetele. 

Liikmesriigid tagavad keskkonnakvaliteedi 
standardite täitmise vastavalt I lisa C osas 
sätestatud nõuetele. 

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus selgitatakse, et ettepanek sisaldab saastuse vähendamise ja 
lõpetamise meetmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 52
ARTIKLI 2 LÕIGE 1

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

1. Liikmesriigid tagavad, et nende pinnavee 
koostis vastaks prioriteetseid aineid 
hõlmavatele keskkonnakvaliteedi 
standarditele, mida väljendatakse aasta 
keskmise või direktiiviga 91/414/EMÜ 
hõlmatud prioriteetsete ainete või 
saasteainete kasutusaja keskmise ja 
suurima lubatud kontsentratsioonina, nagu 
on sätestatud I lisa A osas, ja I lisa B osas 
loetletud saasteainete keskkonnakvaliteedi 
standarditele. 

Liikmesriigid tagavad keskkonnakvaliteedi 
standardite täitmise vastavalt I lisa C osas 
sätestatud nõuetele.

Liikmesriigid tagavad keskkonnakvaliteedi 
standardite täitmise vastavalt I lisa C osas 
sätestatud nõuetele.
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Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekuga 40: käesolevas muudatusettepanekus selgitatakse, et 
liikmesriigid mõõdavad pestitsiide nende kasutamise ajal ega kasuta suviste normide 
ületamise varjamiseks madalaid talveperioodi väärtusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 53
ARTIKLI 2 LÕIGE 1

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

1. Liikmesriigid tagavad, et nende pinnavee 
koostis vastaks settes ja elustikus esinevaid 
prioriteetseid aineid hõlmavatele 
keskkonnakvaliteedi standarditele, nagu on 
sätestatud I lisa A osas, ja I lisa B osas 
loetletud saasteainete keskkonnakvaliteedi 
standarditele.

Liikmesriigid tagavad keskkonnakvaliteedi 
standardite täitmise vastavalt I lisa C osas 
sätestatud nõuetele.

Liikmesriigid tagavad keskkonnakvaliteedi 
standardite täitmise vastavalt I lisa C osas 
sätestatud nõuetele.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus selgitatakse (ja mis on juba selgelt sätestatud veepoliitika 
raamdirektiivi artikli 16 lõikes 7), et komisjon esitab ettepanekud keskkonnakvaliteedi 
standardite kehtestamiseks vees, settes ja elustikus. Seotud muudatusettepanekuga 1 
põhjenduse 10 kohta ja muudatusettepanekuga 4 artikli 2 lõike 3 kohta samalt 
muudatusettepaneku esitajalt. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 54
ARTIKLI 2 LÕIGE 1

1. Liikmesriigid tagavad, et nende pinnavee 
koostis vastaks prioriteetseid aineid 
hõlmavatele keskkonnakvaliteedi 
standarditele, mida väljendatakse aasta 

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

keskmise ja suurima lubatud 
kontsentratsioonina, nagu on sätestatud I lisa 
A osas, ja I lisa B osas loetletud saasteainete 
keskkonnakvaliteedi standarditele.

Liikmesriigid võtavad igal ajal meetmed, 
mis on vajalikud tagamaks, et tehased, kust 
lastakse veekogudesse prioriteetseid aineid 
sisaldavat reovett, kasutaksid parimat 
võimalikku tootmis- ja 
reoveepuhastusmeetodit. Kõnealused 
meetmed peaksid põhinema direktiivi 
96/61/EÜ artikli 16 lõikes 2 sätestatud 
teabevahetuse tulemustel.

Liikmesriigid tagavad keskkonnakvaliteedi 
standardite täitmise vastavalt I lisa C osas 
sätestatud nõuetele.

Liikmesriigid tagavad keskkonnakvaliteedi 
standardite täitmise vastavalt I lisa C osas 
sätestatud nõuetele.

Or. de

Selgitus

Parima võimaliku tehnika kasutamise nõudmisega, pidades kinni saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrolli direktiivis (96/61/EÜ) sätestatud põhimõtetest, saavad liikmesriigid 
ühtsel Euroopa alusel võtta tõhusad meetmed punktreostusallikatest pärit prioriteetsete ainete 
heite vähendamiseks viisil, millel puudub mõju konkurentsile ja mis ühtib ennetuspõhimõttega 
ning põhimõttega „saastaja maksab”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 55
ARTIKLI 2 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Liikmesriigid tagavad kooskõlas 
direktiivi 2000/60/EÜ artikliga 7, et 
joogivee võtmiseks kasutatavad veekogud 
on vastavuses nõukogu 3. novembri 1998. 
aasta direktiiviga 98/83/EÜ. 

Or. nl

Selgitus

Tagada tuleb ühtivus veepoliitika raamdirektiiviga. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 56
ARTIKLI 2 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Kui vooluveekogu voolab läbi rohkem 
kui ühest liikmesriigist, toimub 
seireprogrammide ja riigisiseste andmike 
kooskõlastamine, et vältida 
vooluveekogudel allavoolu asuvate 
liikmesriikide karistamist.

Or. en

Selgitus

Oluline on kooskõlastada mitut liikmesriiki läbivate vooluveekogude seire, et võidelda 
saastuse vastu selle tekkekohas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 57
ARTIKLI 2 LÕIGE 2

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

2. Liikmesriigid tagavad, et kui ükskõik 
milline I lisa A või B osas loetletud 
saasteaine võib akumuleeruda settes või 
elustikus, viiakse direktiivi 2000/60/EÜ 
artikliga 8 kooskõlas läbi asjakohane seire,
et hinnata:
a) ohtu, mida kõnealused saasteained 
kujutavad kõnealuse direktiivi artiklis 4 
osutatud eesmärkide saavutamisele, ning
b) kooskõlas kõnealuse direktiivi artikliga 
11 võetud meetmete tõhusust, et reageerida 
mis tahes ohtudele, mida kõnealused 
saasteained kujutavad kõnealuse direktiivi 
artiklis 4 osutatud eesmärkide 
saavutamisele.

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid esikohale seadma kavandatud keskkonnakvaliteedi standardi 
saavutamise, mis on kehtestatud veeorganismide kaitsmiseks määratud tasandil.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 58
ARTIKLI 2 LÕIGE 2

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

2. Liikmesriigid jälgivad direktiivi 
2000/60/EÜ artikliga 8 kooskõlas I lisa A ja 
B osas loetletud ainete kontsentratsioone
settes ja elustikus.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artikli 2 lõike 2 põhjenduse 10 kuues lause ei ole kooskõlas põhjenduse 
10 esimeses lauses tehtud selge avaldusega, mille kohaselt ei ole ühenduse tasandil 
kättesaadaval mitte mingisugust elustikus ja settes leiduvate prioriteetsete ainete 
kontsentratsioone käsitlevat laiaulatuslikku ja usaldusväärset teavet: ühelt poolt ei ole 
elustiku ja setete osas andmete puudumise tõttu sätestatud mingeid kvaliteedistandardeid, 
samas on teisalt pinnaveekogude osas elustiku ja sette suhtes laiemast kontekstist hoolimata 
kohaldatud tõhusalt kvaliteedistandardeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 59
ARTIKLI 2 LÕIGE 2

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

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

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus selgitatakse, et ettepanek sisaldab saastuse vähendamise ja 
lõpetamise meetmeid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 60
ARTIKLI 2 LÕIKE 3 ESIMESE LÕIGU SISSEJUHATAV OSA

3. Liikmesriigid tagavad, et 
heksaklorobenseeni, heksaklorobutadieeni 
ja elavhõbeda kontsentratsioon kalade, 
molluskite, koorikloomade ja muu elustiku 
koes ei ületaks allpool toodud 
kontsentratsioone (märgkaal):

3. Liikmesriigid tagavad, et allpool loetletud 
ainete kontsentratsioon kalade, molluskite, 
koorikloomade ja muu elustiku koes 
(märgkaal) või settes (kuivkaal) ei ületaks 
allpool toodud kontsentratsioone:

Or. en

Selgitus

Mitmed komisjoni poolt A lisas välja pakutud ainetest on selgelt lipofiilsed ja/või nende vees 
lahustuvus on madal, mis tähendab, et need esinevad peamiselt settes või elustikus ning 
veesambas ei lahustu. Kõnealuste vees esinevate ainete analüüsid on tihti keerulised ja seotud 
suure ebakindlusega, mille tagajärg on see, et alati ei leitagi prioriteetseid aineid, mis 
põhjustavad tõsiseid keskkonnaalaseid probleeme ja on inimestele mürgised.
Kõik lisatud ained lahustuvad vees halvasti ja vastavalt ainete andmekaartidele (mis on 
koostatud ja mida on arutatud konsulteerimisprotsessis prioriteetsete ainete ekspertide 
nõuandefoorumi ja kvaliteedistandardite ekspertrühmaga ning millele on toksilisuse, 
ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee (SCTEE) hinnangu andnud) ja komisjoni mõju 
hindamisele SEK (2006) 947, akumuleeruvad nimetatud ained selgelt toiduahelas ja/või 
setetes.
Seotud muudatusettepanekuga 33 põhjenduse 10 kohta ja muudatusettepanekuga 53 artikli 2 
lõike 1 kohta samalt autorilt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 61
ARTIKLI 2 LÕIKE 3 PUNKT C A (uus)

c a) pentabromodifenüüleetri puhul 247 
µg/kg reovett,

Or. en

Selgitus

Pentabromodifenüüleeter akumuleerub toiduahelas (vt komisjoni mõju hindamine SEK (2006) 
947) ja seetõttu tuleb seda mõõta elustikus.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 62
ARTIKLI 2 LÕIKE 3 PUNKT C B (uus)

c b) C10-13-kloroalkaanide puhul 16,6 mg/kg 
reovett,

Or. en

Selgitus

C10-13-kloroalkaanid akumuleeruvad toiduahelas (vt komisjoni mõju hindamine SEK (2006) 
947) ja seetõttu tuleb neid mõõta elustikus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 63
ARTIKLI 2 LÕIKE 3 PUNKT C C (uus)

c c) di(2-etüül-heksüül)ftalaadi puhul 2,9 
mg/kg reovett,

Or. en

Selgitus

Di(2-etüül-heksüül)ftalaat on tugevalt lipofiilne, akumuleerub toiduahelas (vt komisjoni mõju 
hindamine SEK (2006) 947) ja seetõttu tuleb seda mõõta elustikus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 64
ARTIKLI 2 LÕIKE 3 PUNKT C D (uus)

c d) pentaklorobenseeni puhul 367 µg/kg 
reovett, 

Or. en

Selgitus

Pentaklorobenseen akumuleerub toiduahelas (vt komisjoni mõju hindamine SEK (2006) 947) 
ja seetõttu tuleb seda mõõta elustikus.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 65
ARTIKLI 2 LÕIKE 3 PUNKT C E (uus)

c e) fluoranteeni puhul (settes) 129 µg/kg 
reovett,

Or. en

Selgitus

Fluoranteen akumuleerub settes (vt komisjoni mõju hindamine SEK (2006) 947) ja seetõttu 
tuleb seda mõõta nimetatud põhiaines.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 66
ARTIKLI 2 LÕIKE 3 TEINE LÕIK

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

Teiste I lisas esitatud ainete seiret võib 
samuti vee asemel settes või elustikus läbi 
viia juhul, kui liikmesriigid peavad seda 
piisavamaks ja kulutõhusamaks. Kui 
avastatakse ainete märkimisväärseid 
kontsentratsioone ja liikmesriigid on 
seisukohal, et esineb oht, et 
keskkonnakvaliteedi standardeid ei täideta, 
teostatakse seire vees, et tagada vastavus 
veealastele keskkonnakvaliteedi 
standarditele.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et avastatakse võimalikult paljud veekeskkonnas esinevate prioriteetsete ainetega 
seotud probleemid, peaksid liikmesriigid võtma paindlikud meetmed, et jälgida I lisas toodud 
aineid settes või elustikus, juhul kui nad seda piisavamaks ja kulutõhusamaks peavad. Kui 
avastatakse ainete märkimisväärseid kontsentratsioone, tuleb teostada täiendav seire vees.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 67
ARTIKLI 2 LÕIKE 3 TEINE LÕIK
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Esimeses lõigus loetletud ainete 
keskkonnakvaliteedi standardite järgimise 
järelevalve eesmärgil kehtestavad
liikmesriigid vee suhtes rangema standardi, 
millega asendatakse I lisa A osas toodud 
standard, või kehtestavad täiendava 
standardi elustiku suhtes.

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

Or. en

Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standardid peavad olema piisavalt ranged, et kaitsta nii pinnavett kui ka 
elustikku. Elustiku lisastandardid muudavad seire keeruliseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 68
ARTIKLI 2 LÕIGE 3 A (uus)

3 a. Komisjon teeb mitte hiljem kui 12 kuud 
pärast liikmesriikidepoolset andmike 
esitamist ettepaneku settes ja elustikus 
esinevate prioriteetsete ainete 
kontsentratsioonide suhtes kohaldatavate 
kvaliteedistandardite kehtestamiseks.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide kohustus tagada, et elustikus ja settes olemasolevad tasemed ei tõuseks, nõuab 
ühenduse meetmeid kvaliteedistandardite kohta, nagu nõuti veepoliitika raamdirektiivi artikli 
16 lõikes 7. Asjakohane ajastus oleks üks aasta pärast seda, kui liikmesriigid on oma 
uurimistulemustest prioriteetsete ainete kohta settes ja elustikus aru andnud. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 69
ARTIKLI 2 LÕIGE 3 A (uus)

3 a. Liikmesriigid peavad täitma nõukogu 
direktiivi 98/83/EÜ ja majandama joogivee 
võtmiseks kasutatavaid pinnaveekogusid 
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kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikliga 7. 
Seepärast rakendatakse käesolevat 
direktiivi, ilma et see piiraks nende nõuete 
kohaldamist, mis võivad eeldada rangemaid 
standardeid.

Or. en

Selgitus

Põhjendus 12 peaks olema artikkel. Veepoliitika raamdirektiivi artiklis 16 mainitakse 
selgesõnaliselt joogivee võtmise kaitsmist. Joogivee osas on vaja rangemaid standardeid kui 
mainitud keskkonnakvaliteedi standardid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 71
ARTIKLI 2 LÕIGE 3 B (uus)

3 b. Juhtusid, kui keskkonnakvaliteedi 
standardite järgimine ei ole tehniliselt 
teostatav või toob kaasa 
ebaproportsionaalsed sotsiaalsed või 
majanduslikud kulud, käsitletakse direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõigete 4, 5 ja 6 
kohaselt, et määrata kindlaks kõige 
kulutasuvam ja keskkonna seisukohalt 
vastuvõetavam lähenemisviis direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punktis a 
sätestatud eesmärkide täitmisele.

Or. nl

Selgitus

Oluline on tagada, et veepoliitika raamdirektiivi artikkel 4 on kohaldatav, arvestades 
keskkonnakvaliteedi standardite väärtustele omast ebakindlust. Nimetatud ebakindlus on 
kõnealuse saasteaine mõju uurimise, seire ja arvutamise puudumise tagajärg. Direktiivi 
järgimiseks ja ebaproportsionaalsete kulude (näiteks täiendava puhastusmeetodi kulud, mis ei 
pruugi olla vajalikud) vältimiseks on vaja paindlike meetmete võtmist. Kulusid ja 
keskkonnamõju võib vähendada või isegi ära hoida, lubades piiratud ajapikendust, andes 
nõnda aega kasutatavate meetmete tulemuste tõhusaks saavutamiseks. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 72
ARTIKLI 2 LÕIGE 4

4. Komisjon tutvub tehnilise ja teadusliku 
progressiga, sealhulgas riskihindamiste 
järeldustega, nagu on osutatud direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõike 2 punktides a ja 
b, ning teeb vajaduse korral ettepaneku 
käesoleva direktiivi I lisa A ja B osas 
sätestatud keskkonnakvaliteedi standardite 
läbivaatamiseks.

4. Komisjon tutvub tehnilise ja teadusliku 
progressiga, sealhulgas riskihindamiste 
järeldustega, nagu on osutatud direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõike 2 punktides a ja 
b, ning teeb vähemalt iga nelja aasta tagant
ettepaneku käesoleva direktiivi I lisa A ja B 
osas sätestatud keskkonnakvaliteedi 
standardite läbivaatamiseks.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus selgitatakse artikli 16 lõikest 4 tulenevat komisjoni 
kohustust oma ettepanek vähemalt 4 aasta tagant läbi vaadata. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 73
ARTIKLI 2 LÕIGE 4

4. Komisjon tutvub tehnilise ja teadusliku 
progressiga, sealhulgas riskihindamiste 
järeldustega, nagu on osutatud direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõike 2 punktides a ja 
b, ning teeb vajaduse korral ettepaneku 
käesoleva direktiivi I lisa A ja B osas 
sätestatud keskkonnakvaliteedi standardite 
läbivaatamiseks.

4. Komisjon tutvub tehnilise ja teadusliku 
progressiga, kasutades süstemaatiliselt 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohaselt 
loodud andmebaasi veeorganismidele 
kahjulike, akumuleeruvate või püsivate 
ainete sõelumiseks, sealhulgas 
riskihindamiste järeldustega, nagu on 
osutatud direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 
lõike 2 punktides a ja b, ning teeb vähemalt 
iga nelja aasta tagant ettepaneku käesoleva 
direktiivi I lisa A ja B osas sätestatud 
keskkonnakvaliteedi standardite 
läbivaatamiseks.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus tagatakse, et komisjon kasutab andmeid, mis saavad 
kättesaadavaks REACHi kaudu, et avastada uusi prioriteetseid aineid, ja selgitab, et 
säilitatakse artikli 16 lõikest 4 tulenevat komisjoni kohustust oma ettepanek vähemalt 4 aasta 
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tagant läbi vaadata. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax

Muudatusettepanek 74
ARTIKLI 2 LÕIGE 4

4. Komisjon tutvub tehnilise ja teadusliku 
progressiga, sealhulgas riskihindamiste 
järeldustega, nagu on osutatud direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõike 2 punktides a ja 
b, ning teeb vajaduse korral ettepaneku 
käesoleva direktiivi I lisa A ja B osas 
sätestatud keskkonnakvaliteedi standardite 
läbivaatamiseks.

4. Komisjon tutvub tehnilise ja teadusliku 
progressiga, sealhulgas riskihindamiste 
järeldustega, nagu on osutatud direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõike 2 punktides a ja 
b, ning teeb vähemalt iga nelja aasta tagant
ettepaneku käesoleva direktiivi I lisa A ja B 
osas sätestatud keskkonnakvaliteedi 
standardite läbivaatamiseks.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus selgitatakse artikli 16 lõikest 4 tulenevat komisjoni 
kohustust oma ettepanek vähemalt 4 aasta tagant läbi vaadata. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 75
Artikli 2 lõike 4 esimene a lõik (uus)

Komisjon uurib kõige uuemat settes ja 
elustikus akumuleeruvaid aineid käsitlevat 
teaduslikku teavet ja tehnilist arengut ning 
koostab nende kohta keskkonnakvaliteedi 
standardi. 

Or. fi

Selgitus

Asjakohasem on viia läbi järeltoimingud pigem settest ja elustikust kui veest pärit 
akumuleeruvate ainete osas. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 76
ARTIKLI 2 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Lõigetes 1 ja 3 toodud 
keskkonnakvaliteedi standardid ei piira 
direktiivi 98/83/EÜ nõudeid ega joogivee 
võtmiseks kasutatavaid pinnaveekogude 
majandamist kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artikliga 7, mis võib nõuda 
rangemaid standardeid.

Or. en

Selgitus

Oluline on kehtestatavates sätetes täpsustada, et keskkonnakvaliteedi standardid ei piira 
konkreetseid ühenduse nõudeid inimtarbimiseks ette nähtud veele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 77
ARTIKLI 2 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Komisjon vaatab mitte hiljem kui üks 
aasta pärast liikmesriikide poolset andmike 
esitamist läbi I lisa A ja B osas toodud 
ained ja esitab ettepaneku kõnealuste settes 
või elustikus leiduvate ainete 
kontsentratsioonide suhtes kohaldatavate 
keskkonnakvaliteedi standardite kohta.
Keskkonnakvaliteedi standardite väärtused 
elustiku ja sette osas lisatakse I lisa A ja B 
osa veergudesse 8 ja 9.

Or. en

Selgitus

Veepoliitika raamdirektiivi artikli 16 lõikes 7 on selgelt sätestatud, et komisjon esitab 
ettepanekud keskkonnakvaliteedi standardite kehtestamiseks vees, settes ja elustikus. Lisaks 
sellele on isegi komisjoni ainete andmekaartidel selgesti väljendatud, et mitmed prioriteetsed 
ained akumuleeruvad toiduahelas ja/või setetes. Kõnealuse muudatusettepanekuga tagatakse, 
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et komisjon täidab veepoliitika raamdirektiivi kohast kohustust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax

Muudatusettepanek 78
ARTIKLI 2 LÕIGE 5 A (uus)

5 a. Komisjon esitab ...* direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 21 lõikes 2 osutatud 
korras ettepaneku prioriteetsete ainete 
kontsentratsioonide suhtes settes ja 
elustikus kohaldatavate 
kvaliteedistandardite kehtestamiseks. 

* Üks aasta pärast käesoleva direktiivi vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Käesolevas muudatusettepanekus selgitatakse, et praeguse ettepanekuga, milles ei pakuta 
välja standardeid setete ja elustiku jaoks, ei ole komisjon täitnud veepoliitika raamdirektiivi 
artikli 16 lõike 7 kohast õiguslikku kohustust. Kuna paljud bioakumuleeruvad ained on 
parimad mõõdikud proovide osas toiduahela ülaosas, on ülioluline, et puudusega tegeldaks 
niipea kui võimalik. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 79
ARTIKLI 2 LÕIGE 5 A (uus)

5 a. Komisjon teeb vähemalt üks aasta 
pärast liikmesriikidepoolset andmike 
esitamist ettepaneku prioriteetsete ainete 
kontsentratsioonide suhtes settes ja 
elustikus kohaldatavate 
kvaliteedistandardite kehtestamiseks. 

Or. en

Selgitus

Komisjon ei ole täitnud veepoliitika raamdirektiivi artikli 16 lõike 7 kohast õiguslikku 
kohustust, kuna ta ei ole kavandanud standardeid setete ja elustiku jaoks. Kuna paljud 
bioakumuleeruvad või püsivad ained on parimad mõõdikud proovide osas toiduahela ülaosas, 
on ülioluline, et puudusega tegeldaks niipea kui võimalik. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 81
ARTIKLI 2 LÕIGE 5 B (uus)

5 b) Komisjon esitab ettepanekud kooskõlas 
direktiivi 96/61/EÜ artikliga 18, kui 
konkreetsete rajatiste, ainete või 
punktreostusallikate jaoks on vaja kogu 
ühenduses kehtivaid heite piirväärtusi või 
kui sellised piirväärtused võivad olla 
tõhusad keskkonnakvaliteedi standardite 
järgimise tagamisel, eesmärgiga jõustada 
põhimõte „saastaja maksab” ning 
ettevaatuspõhimõte ja tagada ühtne 
rakendamine liikmesriikides.

Or. de

Selgitus

24. septembri 1996. aasta nõukogu direktiivis 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrolli kohta sätestatakse ühenduse heite piirväärtuste kasutamise juhul, kui saab selgeks 
vajadus ühenduse meetmete järele eelkõige kõnealuse direktiivi artikli 16 kohase 
teabevahetuse alusel. Ühenduse heite piirväärtusi nõutakse mitme aasta pikkuse perioodi 
jooksul, niipea kui erinevused ranguses, millega liikmesriikides meetmeid rakendatakse, on 
toonud kaasa ühenduse keskkonnaõiguse aluseks olevate aluspõhimõtete, st 
ettevaatuspõhimõtte ja põhimõtte „saastaja maksab” rikkumised, ja vältimatu 
keskkonnareostuse, ning niipea kui nimetatud olukord on toonud kaasa midagi, mis võib 
kujutada endast tõsist konkurentsimoonutust siseturul (keskkonnaalane dumping).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 82
ARTIKKEL 2 A (uus)

Artikkel 2 a 
Artiklis 2 sätestatud eesmärkide 
saavutamiseks võivad liikmesriigid 
kehtestada rangemaid piiranguid ainete 
kasutuse või keskkonda laskmiste suhtes, 
nagu need, mis on sätestatud direktiivis 
91/414/EMÜ ja seda asendavas direktiivis 
XX/XXXX/EÜ või muudes ühenduse 
õigusaktides. 
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Or. nl

Selgitus

Kõnealuses direktiivis ei sätestata ühtegi täiendavat heitejuhtimise meedet. Seega on 
liikmesriikidel täielik õigus võtta vajaduse korral ise sellised meetmed. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 83
ARTIKKEL 2 A (uus)

Artikkel 2 a
Mõiste

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmist 
mõistet:
1. kasutusperiood – periood, mille jooksul 
võiks kasutada mõõdetud prioriteetset ainet 
või saasteainet sisaldavaid pestitsiide 
vastavalt pädevate asutuste realistlikele 
eeldustele.

Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekutega 40, 52, 108, 109 ja 130. Käesolevas muudatusettepanekus 
selgitatakse, et pestitsiide mõõdetakse perioodi jooksul, mille kestel neid kasutatakse. See 
hoiab ära selle, et talveaja madalamad väärtused kahandaksid keskmist, et niigi kõrgete 
väärtustega pikendatud suveperioode ei kajastataks vääralt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 84
ARTIKKEL 3

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

Or. de

Selgitus

Kontseptsioon, mis käsitleb siirdealasid, kus Euroopa keskkonnakvaliteedi standardite 
rikkumised oleksid vastuvõetavad ja mida lisaks sellele on liikmesriigid kohustatud jälgima, 
tekitades seeläbi olulisi tehnilisi ja halduskulusid, tuleb tervikuna tagasi lükata.

Pidades silmas veepoliitika raamdirektiivi ja direktiivi ettepaneku I lisa C osa, jälgitakse 
esinduslikes seirepunktides keskkonnakvaliteedi standardeid, mis muudab üleliigseks mis 
tahes meetme, mis on ette nähtud siirdealade määratlemiseks iga üksiku heite keskkonda 
laskmise koha osas.

Arvestades arvessevõetavate üksikute juhtumite suurt arvu, tekitaks heite keskkonda laskmise 
kohtade lähedal asuvate pinnaveekogude osades paiknevate siirdealade määratlus tohutuid 
täiendavaid rakendamis- ja aruandluskulusid. Kui nimetatud täiendavaid kulusid võrrelda 
seirega esinduspunktides, oleksid need tõenäolise kasu suhtes täiesti ebaproportsionaalsed.

Lisaks sellele muutub siirdealade, kus piirväärtuste ületamine on lubatud, eriseire suuresti 
ebaasjakohaseks juhul, kui kehtestatakse ja jõustatakse heite vähendamiseks ette nähtud 
rangemad nõuded (heitveenorm: „parim võimalik tehnika”) (vrd artikli 2 lõike 1 
muudatusettepanek).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 85
ARTIKKEL 3

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

Or. en

Selgitus

Pidades silmas veepoliitika raamdirektiivi ja direktiivi ettepaneku I lisa C osa, jälgitakse 
esinduslikes seirepunktides keskkonnakvaliteedi standardeid, mis muudab üleliigseks mis 
tahes meetme, mis on ette nähtud siirdealade määratlemiseks iga üksiku heite keskkonda 
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laskmise koha osas.

Arvestades arvessevõetavate üksikute juhtumite suurt arvu, tekitaks heite keskkonda laskmise 
kohtade lähedal asuvate pinnaveekogude osades paiknevate siirdealade määratlus tohutuid 
täiendavaid rakendamis- ja aruandluskulusid. Kui nimetatud täiendavaid kulusid võrrelda 
seirega esinduspunktides, oleksid need tõenäolise kasu suhtes täiesti ebaproportsionaalsed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax

Muudatusettepanek 86
ARTIKKEL 3

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

Selgitus

Standardite ületamist lubavate siirdealade sisseviimine tekitab õiguskindlusetust, kuna 
määratlust ei ole võimalik anda. Vastavalt saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli 
direktiivi (96/61/EÜ) artiklile 10 peavad punktreostusallikad järgima keskkonnakvaliteedi 
standardeid. Erandite lubamine toob kaasa kalade, kes ei hoidu väljapoole saastatud ala 
(angerjad jne), vastuvõetamatu saastumise. Komisjon ei too kõnealuse artikli ettepaneku 
sisseviimiseks piisavaid argumente. Praegusel kujul kujutab see endast ilmset ohtu, et 
kõnealune ettepanek nullib olemasolevad õigusaktid ja veepoliitika raamdirektiivi eesmärgid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 87
ARTIKKEL 3

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

Or. en

Selgitus

Standardite ületamist lubavate siirdealade sisseviimine tekitab õiguskindlusetust, kuna 
määratlust ei ole võimalik anda. Kitsaskoha väljajätmine parandab sidusust saastuse 
kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi (96/61/EÜ) artiklis 10 ja veepoliitika 
raamdirektiivi 2000/60/EÜ artiklis 10 nimetatud kombineeritud lähenemisviisiga, mille 
kohaselt peavad punktreostusallikad vastama keskkonnakvaliteedi standarditele. Erandite 
lubamine tooks kaasa kalade, kes ei hoidu väljapoole saastatud ala (angerjad jne),
vastuvõetamatu saastumise ja inimeste kaudse kokkupuute saastega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 88
ARTIKKEL 3

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

Or. en

Selgitus

Standardite ületamist lubavad siirdealad on määratlemata ja sellistena loovad need õigusliku 
lünga prioriteetsete ainete heite, keskkonda laskmiste ja kadude osas. Piirväärtuste ületamine 
võiks tuua kaasa kalade vastuvõetamatu saastumise, mis võiks seada ohtu inimtervise ja 
keskkonna ning selle tagajärjel asjaomase kalapüügisektori.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 89
ARTIKLI 3 LÕIGE 1

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

1. Kui puuduvad reovee ühest või enamast 
punktreostusallikast piisavaks 
puhastamiseks vajalikud tehniliselt 
teostatavad vahendid, võivad liikmesriigid 
määrata standardite ületamist lubavad 
siirdealad, kus ühe või mitme saasteaine 
kontsentratsioon võib ületada asjaomaseid 
keskkonnakvaliteedi standardeid, kuivõrd 
see ei mõjuta ülejäänud pinnaveekogu 
vastavust kõnealustele standarditele.

Or. nl

Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standardite ületamine on õigustatav vaid juhul, kui reovee piisav 
puhastamine ei ole tehniliselt teostatav. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 90
ARTIKLI 3 LÕIGE 1

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

1. Liikmesriigid võivad määrata 
hooajaliselt standardite ületamist lubavad 
siirdealad, kus ühe või mitme saasteaine 
kontsentratsioon võib ületada asjaomaseid 
keskkonnakvaliteedi standardeid, kuivõrd 
see ei mõjuta ülejäänud pinnaveekogu 
vastavust kõnealustele standarditele.

Or. en

Selgitus

Standardite ületamist lubavaid siirdealasid ei tohi kasutada kõnealuse direktiivi rakendamata 
jätmise ettekäändena. Suvekuude põuaajal või teistel perioodidel, kui erandlikud aastaajale 
omased tingimused mõjutavad veekogusid, tuleks siiski lubada ajutisi erandeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 91
ARTIKLI 3 LÕIGE 1

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

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

Or. fr

Selgitus

Kõnealuses muudatusettepanekus püütakse selgitada, et standardite ületamist lubavate 
siirdealade kehtestamine peaks jätkuvalt olema pigem valikuline kui norm ja et 
punktreostusallikad, mis ei vasta keskkonnakvaliteedi standarditele, peaksid olema erandlikud 
ja kuuluma kontrolli alla.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 92
ARTIKLI 3 LÕIGE 1 A (uus)

1 a. Liikmesriigid kaasavad tegevuskava, 
mille eesmärk on iga standardite ületamist 
lubava siirdeala ulatuse ja kestuse 
vähendamine, vesikonna 
majandamiskavade raames, millele on 
osutatud direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 13, 
et saavutada asjaomased 
keskkonnakvaliteedi standardid.

Or. en

Selgitus

See rõhutab direktiivi keskkonnaalaseid eesmärke, sätestades, et standardite ületamist 
lubavad siirdealad peaksid olema ajutine meede ja mitte direktiivi nõuete täitmise vältimise 
vahend.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 93
ARTIKLI 3 LÕIGE 2 A (uus)

2 a. Piiriüleste vooluveekogude puhul on 
standardite lubamist ületavate siirdealade 
kindlaksmääramisel vajalik teiste 
mõjutatud liikmesriikide nõusolek.

Or. hu

Selgitus

Piiriüleste vooluveekogude puhul ei ole lubatud piirväärtusi ületavate vette lastud 
prioriteetsete ainete kogus vastavalt ühe liikmesriigi poolt väljastatud loale mitte alati 
vähenenud direktiiviga ettenähtud tasemeni ajaks, mil see ületab riigipiiri. Direktiivi järgimist 
võib siiski nõuda vaid allavoolu paiknevatelt liikmesriikidelt, kui juba ülemäära saastatud 
vesi siseneb nimetatud riikidesse ilma nende riikide loata. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Mulder ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 94
ARTIKLI 3 LÕIGE 3
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3. Liikmesriigid viivad läbi direktiivis 
96/61/EÜ osutatud lubade või direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 11 lõike 3 punktis g 
osutatud eelnevate määruste läbivaatamise, 
pidades silmas iga lõikes 1 osutatud 
standardite ületamist lubava siirdeala, mis 
on määratletud veekogudes, kuhu juhitakse 
prioriteetsete ainete heited, ulatuse järk-
järgulist vähendamist.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Siirdealade määramine peab olema valikuline. Lubade korrapärane läbivaatamine ja nende 
kohandamine tehnoloogiatasemega on juba reguleeritud saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrolli direktiivi artiklis 13 ja veepoliitika raamdirektiivi artiklis 11. Siirdealade 
vähendamine parima võimaliku tehnika kohaldamise teel toob kaasa selle, et saastuse 
kompleksse vältimise ja kontrolli käitiste puhul eelistatakse teiste keskkonnaalaste vahendite 
kaitse vahenditele nn veemeetmeid. See ei ole kooskõlas saastuse kompleksse vältimise ja 
kontrolli direktiivis sätestatud ühtse lähenemisviisiga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 95
ARTIKLI 3 LÕIGE 3

3. Liikmesriigid viivad läbi direktiivis 
96/61/EÜ osutatud lubade või direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 11 lõike 3 punktis g 
osutatud eelnevate määruste läbivaatamise, 
pidades silmas iga lõikes 1 osutatud 
standardite ületamist lubava siirdeala, mis on 
määratletud veekogudes, kuhu juhitakse 
prioriteetsete ainete heited, ulatuse järk-
järgulist vähendamist. 

3. Liikmesriigid viivad aastaks 2011 ja 
alates sellest iga kuue aasta tagant läbi 
direktiivis 96/61/EÜ osutatud lubade või 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 lõike 3 
punktis g osutatud eelnevate määruste 
läbivaatamise, pidades silmas iga lõikes 1 
osutatud standardite ületamist lubava 
siirdeala, mis on määratletud veekogudes, 
kuhu juhitakse prioriteetsete ainete heited, 
ulatuse järk-järgulist vähendamist.
Läbivaatamise jooksul esitatakse pädevale 
asutusele vähendamiskava, milles 
sätestatakse prioriteetsete ainete kasutuse 
vähendamiseks võetavad meetmed ja 
loetletakse teised ained, mida on võimalik 
kõnealuse aine puhul asendada ja mida 
käesoleva direktiivi kohaldamisala ei 
hõlma.

Or. hu
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Selgitus

Lubade läbivaatamine tuleb kohandada kooskõlas asjaomaste õigusaktidega (saastuse 
kompleksse vältimise ja kontrolli direktiiv ning veepoliitika raamdirektiiv). Vähendamiskava 
käsitlev säte on vajalik direktiivis 96/61/EÜ osutatud käitiste jaoks, et käesoleva direktiivi 
lisas loetletud prioriteetsete ainete vettelaskmist saaks mõistliku aja jooksul järkjärgult 
vähendada ja täielikult lõpetada. 

Protseduuri väljatöötamine aitab käitisi kõnealuse vähendamise praktika elluviimisel, luues 
samal ajal võimaluse asutustel seiret läbi viia. Esitatud kavas sisalduv asendusainete nimistu 
teeb selgeks teostatavad alternatiivid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 96
ARTIKLI 3 LÕIGE 3

3. Liikmesriigid viivad läbi direktiivis 
96/61/EÜ osutatud lubade või direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 11 lõike 3 punktis g 
osutatud eelnevate määruste läbivaatamise, 
pidades silmas iga lõikes 1 osutatud 
standardite ületamist lubava siirdeala, mis on 
määratletud veekogudes, kuhu juhitakse 
prioriteetsete ainete heited, ulatuse järk-
järgulist vähendamist.

3. Liikmesriigid viivad läbi direktiivis 
96/61/EÜ osutatud lubade või direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 11 lõike 3 punktis g 
osutatud eelnevate määruste läbivaatamise, 
pidades silmas iga lõikes 1 osutatud 
standardite ületamist lubava siirdeala, mis on 
määratletud veekogudes, kuhu juhitakse 
prioriteetsete ainete heited, ulatuse järk-
järgulist vähendamist. Kõnealune 
järkjärguline vähendamine viiakse vaid 
selleks läbi, et kajastada parendusi vee 
kvaliteedis, mis on saavutatud 
liikmesriikide poolt võetud meetmete 
rakendamisega.

Or. en

Selgitus

Iga siirdeala ulatust tuleks vähendada ainult järkjärgult juhul, kui allika kontrolli 
mehhanismid (vahendid ja meetmed) osutuvad tõhusaks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 97
ARTIKLI 3 LÕIGE 3

4. Komisjon võib direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras kehtestada

4. Komisjon määrab direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras kindlaks
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meetodi, mida liikmesriigid peavad 
kasutama standardite ületamist lubava 
siirdeala määratlemiseks.

järgmise meetodi, mida liikmesriigid peavad 
kasutama standardite ületamist lubava 
siirdeala määratlemiseks:
a) siirdeala suurus protsendina kõnealuse 
veekogu ja liikmesriigi vee kogupindalast, 
b) standardi ületamise lubatud ülemmäär. 

Or. hu

Selgitus

Direktiivis 96/61/EÜ osutatud üksuste töö osas on vajalik üleminekuperiood, et määrata 
kindlaks ala, kus direktiivis sätestatud kontsentratsiooni ülemmäära võib kõnealuste ainete 
puhul ületada. Samal ajal, kuna meil on tegemist ainetega, mis on ohtlikud nii keskkonnale 
kui ka inimtervisele, tuleb kõnealuse standardi ületamise suhtes kehtestada piirmäärad. Et 
takistada liikmesriikidel kõnealuse artikli kasutamist direktiivi järgimisest 
kõrvalehoidumiseks, on vaja artikli kohaldamisala täpselt reguleerida. See on vajalik ka 
sellepärast, et vaid sel viisil on võimalik tagada, et lisas osutatud ainete vettelaskmist on 
võimalik hoida mõistliku aja jooksul kogu veekogu osas täielikult allpool ettenähtud 
piirväärtusi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 98
ARTIKLI 3 LÕIGE 4 A (uus)

4 a. Suudme- ja rannikualade puhul 
määrab komisjon kindlaks meetodid, 
kuidas liikmesriigid aasta keskmise 
väärtusena väljendatud 
keskkonnakvaliteedi standardeid hindavad.

Or. en

Selgitus

Suudme- ja rannikualade küsimusega tuleb tegelda, pidades silmas nende erilist olukorda. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 99
ARTIKKEL 3 A (uus)

Artikkel 3 a
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Liikmesriikide võetavad heitekontrolli 
meetodid

1. Et saavutada artikli 1 eesmärke, loovad 
liikmesriigid direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 
11 sätestatud meetmete programmi raames 
prioriteetsete ja prioriteetsete ohtlike ainete 
suhtes ühtsed heitekontrolli kavad ja 
etapiviisilise lõpetamise meetodid. Kavad 
sisaldavad vähemalt järgmist:
a) artikli 4 kohased uurimiste tulemused;
b) eesmärgid ainete jaoks, sealhulgas 
kogused ja ainetase; 
c) sektoripõhised strateegiad, mis 
puudutavad peamisi saasteallikaid 
(eelkõige tööstuse, põllumajanduse, 
metsanduse, kodumajapidamiste, 
tervishoiusüsteemi ja transpordi osas);
d) toodete ainete kadudest tingitud 
hajureostuse vähendamise meetmed; 
e) prioriteetsete ohtlike ainete asendamise 
meetmed; 
f) vahendid, sealhulgas majanduslikud 
meetmed kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ 
artikliga 9;
g) heitveenormid lisaks olemasolevatele EÜ 
eeskirjadele; 
h) teavitus-, nõuande- ja koolitusmeetmed. 
2. Kavad tuleks koostada läbipaistvate 
kriteeriumide kohaselt ja need tuleks 
meetmeprogrammide läbivaatamise raames 
läbi vaadata. Liikmesriigid annavad iga 
kolme aasta tagant komisjonile aru 
rakendamisel tehtud edusammude ja selle 
kohta, kuidas meetmed käesoleva direktiivi 
eesmärkide saavutamisele kaasa on 
aidanud.

Or. en

Selgitus

Tagab vastavuse veepoliitika raamdirektiivi artiklitega 10 ja 16.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 100
ARTIKKEL 3 B (uus)

Artikkel 3 b
Ühtlustatud heitekontrolli meetodid

1. Käesoleva direktiivi ja direktiivi 
2000/60/EÜ järgimise tagamiseks vaatab 
komisjon üks aasta pärast kaasamist X 
lisasse läbi otsused, mis on seotud määruse 
või prioriteetsete ohtlike ainete või nende 
heitega. Seda kohaldatakse eelkõige:
a) direktiiviga 91/414/EMÜ hõlmatud 
prioriteetsete ainete või saasteainete ja 
nende I lisasse kaasamist käsitleva otsuse 
suhtes;
b) määrusega (EÜ) nr 1907/2006 ja selle 
XIV ja XVII lisasse ning 
kandidaatnimistusse (määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikli 59 lõige 1) kaasamist 
käsitleva otsuse ning loa andmist 
käsitlevate otsustega (määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artikkel 60) hõlmatud 
prioriteetsete ainete või saasteainete suhtes, 
või vastasel korral kavandab meetmed, kui 
selgub, et arvutuslik mittetoimiv sisaldus on 
ületatud.
2. Direktiiviga 96/61/EÜ hõlmatud 
punktreostusallikate suhtes tagab komisjon, 
et tehnikat, mis toob kaasa prioriteetsete 
ohtlike ainete heite või kaod, ei või pidada 
parimaks võimalikuks tehnikaks, nagu 
määratletud kõnealuses direktiivis, ja et 
dokumentidesse, milles sätestatakse parim 
võimalik tehnika, tehakse parandused. 
Vastavalt direktiivi (96/61/EÜ) artiklile 18 
esitab komisjon siduvad heite piirväärtused 
kõikide prioriteetsete ainete või saasteainete 
kohta, mis eralduvad saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrolli direktiivi 
kohaldamisalasse kuuluvatest rajatistest.
3. Et toetada artiklis 3 kirjeldatud kavade 
loomist, koostab komisjon 2008. aasta 
lõpuks punkt- ja hajureostusallikate 
heitekontrolli strateegia.
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4. Kui on ette näha, et käesoleva direktiivi 
eesmärke ei saavutata, kehtestab komisjon 
ELi tasandil lisasätted vastavalt 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud 
korrale.

Or. en

Selgitus

Tagab ühenduse erinevate õigusaktide vahelise sidususe.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Mulder ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 101
ARTIKKEL 4 

Artikkel 4
Heite, keskkonda laskmise ja kadude 

andmik

välja jäetud

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artiklite 5 ja 8 
ning määruse (EÜ) nr 166/2006 kohaselt 
kogutud teabe alusel kehtestavad 
liikmesriigid kõigi I lisa A ja B osas 
loetletud prioriteetsete ainete ja 
saasteainete heite, keskkonda laskmise ja 
kadude andmiku iga oma territooriumil
asuva vesikonna või selle osa kohta.
2. Võrdlusperiood saasteainete lõikes 1 
osutatud andmikesse kantavate väärtuste 
mõõtmiseks on üks aasta ajavahemikul 
2007–2009.
Direktiiviga 91/414/EMÜ hõlmatud 
prioriteetsete ainete või saasteainete puhul 
võib kandeid arvutada aastate 2007, 2008 
ja 2009 keskmisena.
3. Liikmesriigid edastavad käesoleva artikli 
lõike 1 kohaselt loodud andmikud, 
sealhulgas vastavad võrdlusperioodid, 
komisjonile koos vesikonna 
majandamiskavadega, millest antakse aru 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 15 
lõikele 1.
4. Liikmesriigid ajakohastavad oma 
andmikke direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 
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lõikes 2 määratletud analüüside 
läbivaatamise raames. 
Võrdlusperiood väärtuste kehtestamiseks 
ajakohastatud andmikes on aasta enne 
kõnealuse analüüsi teostamist. Direktiiviga 
91/414/EMÜ hõlmatud prioriteetsete ainete 
või saasteainete puhul võib kandeid 
arvutada selle analüüsi teostamisele 
eelnenud kolme aasta keskmisena.
Liikmesriigid avaldavad ajakohastatud 
andmikud oma vesikonna 
majandamiskavades, nagu sätestatud 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 lõikes 7.
5. Komisjon kontrollib, kas andmikus 
kajastatud heide, keskkonda laskmine ja 
kaod vastavad 2025. aastaks direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a 
alapunktis iv sätestatud vähendamise või 
lõpetamise kohustustele.
6. Komisjon võib direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras 
kehtestada meetodi, mida liikmesriigid 
peavad kasutama andmike sisseseadmiseks.

Or. nl

Selgitus

Juba nõutakse, et artiklis 4 väljapakutud andmikud tuleb koostada kooskõlas Euroopa
saasteainete heite- ja ülekanderegistri direktiiviga ning veepoliitika raamdirektiivi artikliga 5. 
Kõnealuse muudatusettepanekuga tagatakse käesoleva direktiivi ühtne sidusus veepoliitika 
raamdirektiivi mõistete, eesmärkide ja sätetega, vältides nõnda erinevusi tõlgendamises. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 102
ARTIKKEL 4

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

Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 
2000/60/EÜ artiklis 15 sisalduvate 
aruandluskohustuste kohaselt esitatakse 
heidet käsitlevad üksikasjad, et tõendada 
järkjärgulist vähendamist prioriteetsete 
ainete puhul ja lõpetamist I lisa A osas 
loetletud prioriteetsete ohtlike ainete puhul 
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vesikonna või selle osa kohta. iga oma territooriumil asuva vesikonna või 
selle osa puhul.

2. Võrdlusperiood saasteainete lõikes 1 
osutatud andmikesse kantavate väärtuste 
mõõtmiseks on üks aasta ajavahemikul 
2007–2009.
Direktiiviga 91/414/EMÜ hõlmatud 
prioriteetsete ainete või saasteainete puhul 
võib kandeid arvutada aastate 2007, 2008 
ja 2009 keskmisena.
3. Liikmesriigid edastavad käesoleva artikli 
lõike 1 kohaselt loodud andmikud, 
sealhulgas vastavad võrdlusperioodid, 
komisjonile koos vesikonna 
majandamiskavadega, millest antakse aru 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 15 
lõikele 1.
4. Liikmesriigid ajakohastavad oma 
andmikke direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 
lõikes 2 määratletud analüüside 
läbivaatamise raames. 
Võrdlusperiood väärtuste kehtestamiseks 
ajakohastatud andmikes on aasta enne 
kõnealuse analüüsi teostamist. Direktiiviga 
91/414/EMÜ hõlmatud prioriteetsete ainete 
või saasteainete puhul võib kandeid 
arvutada selle analüüsi teostamisele 
eelnenud kolme aasta keskmisena.
Liikmesriigid avaldavad ajakohastatud 
andmikud oma vesikonna 
majandamiskavades, nagu sätestatud 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 lõikes 7. 
5. Komisjon kontrollib, kas andmikus 
kajastatud heide, keskkonda laskmine ja 
kaod vastavad 2025. aastaks direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a 
alapunktis iv sätestatud vähendamise või 
lõpetamise kohustustele.
6. Komisjon võib direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras 
kehtestada meetodi, mida liikmesriigid 
peavad kasutama andmike sisseseadmiseks.

Or. en
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Selgitus

Käesoleva läbivaadatud tekstiga saavutatakse ühtsus veepoliitika raamdirektiiviga, vältides 
samal ajal ebavajalikke ja koormavaid täiendavaid aruandlusnõudeid. Kehtiva veepoliitika 
raamdirektiivi artikli 15 nõuded, mis käsitlevad pinnavee seisundi seiret, on piisavad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 103
ARTIKLI 4 LÕIGE 1

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

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

Liikmesriigid kaasavad kõik andmikus 
sisalduvate I lisa A ja B osas loetletud 
prioriteetsete ainete ja saasteainete suhtes 
võetud heitekontrolli meetmed.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgelt täpsustada, et andmikus viidatakse prioriteetsete ainete ja teiste saasteainete 
heite, keskkonda laskmiste ja kadude allikatele ning kontsentratsioonidele settes ja elustikus. 
Need tuleks parema läbipaistvuse huvides kaardistada. 

Arvestades liikmesriikidele kehtestatud prioriteetseid aineid puudutavate vähendamise või 
lõpetamise kohustusi, peaksid liikmesriigid lisama oma andmikesse teabe selliste meetmete 
kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 104
ARTIKLI 4 LÕIGE 1

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

määruse (EÜ) nr 166/2006 kohaselt kogutud 
teabe või muude kättesaadavate andmete 
alusel kehtestavad liikmesriigid kõigi 
päritoluallikatest pärit ja I lisas loetletud 
(nii punktreostus- kui ka 
hajureostusallikatest pärit) prioriteetsete 
ainete heite, keskkonda laskmise ja kadude 
andmiku iga oma territooriumil asuva 
vesikonna või selle osa kohta.

Or. fr

Selgitus

Muudatusettepaneku esimese osaga püütakse võimaldada andmiku loomist teiste teabeallikate 
alusel, kuna enamik 2004. aastal lõpetatud läbivaatamiste jaoks kasutatud andmetest pärineb 
2002. aastast, millest alates on olukorrast teadlikkuse tõstmiseks käivitatud 
andmekogumisprogramme.
Muudatusettepaneku teises osas püütakse toetada ennetuspõhimõtet, mille kohaselt tuleks 
saastusega tegelda tekkekohas, koondades tähelepanu (raportööri) kõikidelt päritoluallikatelt 
peamistele päritoluallikatele, et julgustada vähemalt peamiste päritoluallikate uurimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 105
ARTIKLI 4 LÕIGE 1

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

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artiklite 5 ja 8 ning 
määruse (EÜ) nr 166/2006 kohaselt kogutud 
teabe alusel kehtestavad liikmesriigid kõigi I 
lisa A ja B osas loetletud prioriteetsete 
ainete ja saasteainete heite, keskkonda 
laskmise ja kadude andmiku iga oma 
territooriumil asuva vesikonna või selle osa 
kohta. Laevanduse ja süvendustööde või 
looduslike nähtuste tagajärjel settest 
vabanenud prioriteetseid aineid ja 
saasteaineid ei peeta kadudeks. 

Or. nl

Selgitus

Setted sisaldavad varem keskkonda lastud „vanu” prioriteetseid aineid, mis on põhja 
vajunud. Esiteks laevasõidust tulenevat turbulentsi, teiseks süvendustööde ja kolmandaks 
looduslike nähtuste (nagu tormid ning tõusud ja mõõnad) tõttu võivad nimetatud vanad ained 
vabaneda ja pinnaveega seguneda. Kõnealuse muudatusettepanekuga püütakse nimetatud 
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ained „kadude” määratlusest välja jätta, kuna tegemist on peamiselt pigem nimetatud ainete 
ümberjaotamise kui uute kadudega. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 106
ARTIKLI 4 LÕIGE 1

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

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

Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekutega, millega lisatakse aineid nimistusse, mida komisjon ikka veel 
peab hindama – järgides 2001. aastal vastu võetud teksti loogikat. Liikmesriigid võtavad 
nimetatud aineid oma andmikes arvesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 107
ARTIKLI 4 LÕIGE 1

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

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artiklite 5 ja 8 ning 
määruse (EÜ) nr 166/2006 kohaselt kogutud 
teabe alusel kehtestavad liikmesriigid kõigi I 
lisa A ja B osas loetletud prioriteetsete 
ainete ja saasteainete heite, keskkonda 
laskmise ja kadude andmiku iga oma 
territooriumil asuva vesikonna või selle osa 
kohta. Ained, mille puhul on olemas 
vastavus artikli 2 lõikele 1, jäetakse 
andmikust välja.

Or. en

Selgitus

Ainete jaoks, mille puhul on võimalik tõendada, et need vastavad artikli 2 lõikele 1, on 
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andmik ülearune. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 108
ARTIKLI 4 LÕIGE 2

2. Võrdlusperiood saasteainete lõikes 1 
osutatud andmikesse kantavate väärtuste 
mõõtmiseks on üks aasta ajavahemikul 
2007–2009.

2. Võrdlusperiood saasteainete lõikes 1 
osutatud andmikesse kantavate väärtuste 
mõõtmiseks on üks aasta ajavahemikul 
2007–2009. 

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

Direktiiviga 91/414/EMÜ hõlmatud 
prioriteetsete ainete või saasteainete puhul 
arvutatakse kandeid keskmisena kasutusaja 
jooksul.

Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekutega 40 ja 52. Kõnealuses muudatusettepanekus selgitatakse, et 
pestitsiide mõõdetakse perioodi jooksul, mille kestel neid kasutatakse. See hoiab ära selle, et 
talveaja madalamad väärtused kahandaksid keskmist, et niigi kõrgete väärtustega pikendatud 
suveperioode ei kajastataks vääralt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 109
ARTIKLI 4 LÕIGE 4

4. Liikmesriigid ajakohastavad oma 
andmikke direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 
lõikes 2 määratletud analüüside 
läbivaatamise raames.

4. Liikmesriigid ajakohastavad oma 
andmikke direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 
lõikes 2 määratletud analüüside 
läbivaatamise raames. 

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

Võrdlusperiood väärtuste kehtestamiseks 
ajakohastatud andmikes on aasta enne 
kõnealuse analüüsi teostamist. Direktiiviga 
91/414/EMÜ hõlmatud prioriteetsete ainete 
või saasteainete puhul arvutatakse kandeid 
keskmisena kasutusperioodi jooksul ja igal 
juhul enne selle analüüsi teostamist.

Liikmesriigid avaldavad ajakohastatud 
andmikud oma vesikonna 
majandamiskavades, nagu sätestatud 

Liikmesriigid avaldavad ajakohastatud 
andmikud oma vesikonna 
majandamiskavades, nagu sätestatud 
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direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 lõikes 7. direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 lõikes 7.

Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekutega 40, 52 ja 108. Kõnealuses muudatusettepanekus selgitatakse, 
et pestitsiide mõõdetakse perioodi jooksul, mille kestel neid kasutatakse. See hoiab ära selle, 
et talveaja madalamad väärtused kahandaksid keskmist, et niigi kõrgete väärtustega 
pikendatud suveperioode ei kajastataks vääralt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 110
ARTIKLI 4 LÕIGE 5

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

5. Komisjon kontrollib 2012. aastaks, kas 
võib eeldada, et andmikus kajastatud heide, 
keskkonda laskmine ja kaod vastavad 2015.
aastaks direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 
1 punkti a alapunktis iv sätestatud 
vähendamise ja lõpetamise kohustustele. 
Komisjon esitab kõnealust kontrolli 
käsitlevad aruanded Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule. Kui aruanne näitab, et 
tõenäoliselt vastavust ei saavutata, pakub ta 
aastaks 2013 välja EÜ asutamislepingu 
artikli 251 kohaselt vajalikud ühenduse 
meetmed.

Or. en

Selgitus

Vastavalt veepoliitika raamdirektiivi artikli 4 lõikele 1 rakendavad liikmesriigid vajalikke 
meetmeid kooskõlas artikli 16 lõigetega 1 ja 8 eesmärgiga saastust järkjärgult vähendada või 
see lõpetada. Seega ei ole vastavuse kontrollimiseks viimase tähtajani – aastani 2020 –
ootamine vastuvõetav. Selline kontrollimine tuleks läbi viia vähemalt tähtaja keskel ja juhul, 
kui kontrollimine näitab, et vastavus on ebatõenäoline, tuleks võtta ühenduse meetmed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 111
ARTIKLI 4 LÕIGE 5

5. Komisjon kontrollib, kas andmikus 5. Komisjon kontrollib 2012. aastal, kas 
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kajastatud heide, keskkonda laskmine ja 
kaod vastavad 2025. aastaks direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a 
alapunktis iv sätestatud vähendamise või
lõpetamise kohustustele.

andmikus kajastatud heide, keskkonda 
laskmine ja kaod vastavad 2015. aastaks 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti 
a alapunktis iv sätestatud vähendamise ja
lõpetamise kohustustele, ning annab 
tulemustest ja järeldustest aru 
liikmesriikidele ja Euroopa Parlamendile 
ning pakub välja vastavuse saavutamiseks 
vajalikud meetmed.

Or. en

Selgitus

Vastavalt veepoliitika raamdirektiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikele 1 tuleb vähendamise 
kohustus täita 2015. aastaks ja puudub vajadus oodata hindamisega kümme aastat.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 112
ARTIKLI 4 LÕIGE 5

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

5. Komisjon kontrollib, kas andmikus 
kajastatud heide, keskkonda laskmine ja 
kaod vastavad 2015. aastaks direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a 
alapunktis iv sätestatud vähendamise ja 
lõpetamise kohustustele.

Or. en

Selgitus

Vastavalt veepoliitika raamdirektiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikele 1 tuleb vähendamise 
kohustus täita 2015. aastaks ja puudub vajadus oodata hindamisega kümme aastat.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax

Muudatusettepanek 113
ARTIKLI 4 LÕIGE 5

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

5. Komisjon kontrollib, kas andmikus 
kajastatud heide, keskkonda laskmine ja 
kaod vastavad 2015. aastaks direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a 
alapunktis iv sätestatud vähendamise ja 
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lõpetamise kohustustele. lõpetamise kohustustele.

Or. en

Selgitus

Vastavalt veepoliitika raamdirektiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikele 1 tuleb vähendamise 
kohustus täita 2015. aastaks ja puudub vajadus oodata hindamisega kümme aastat. Komisjon 
näeb ette andmike koostamiseks vajaliku meetodi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax

Muudatusettepanek 114
ARTIKLI 4 LÕIGE 6 A (uus)

6 a. Komisjon loob aastaks ...* kõikide 
punktreostusallikate suhtes heitekontrolli 
meetodid, mis põhinevad liikmesriikide 
poolt miinimumina kasutusele võetaval 
parimal võimalikul tehnikal.
* Üks aasta pärast käesoleva direktiivi 
vastuvõtmist.

Or. en

Selgitus

Vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 lõikele 8 pidi komisjon pakkuma välja 
punktreostusallikatest pärit heite kontrolli meetodid 2006. aastaks. Kuna komisjon seda ei 
teinud, peab ta täitma nimetatud nõude vähemalt järgmise aasta jooksul. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 115
ARTIKKEL 4 A (uus)

Artikkel 4 a
Meetmed prioriteetsete ainete ja 

prioriteetsete ohtlike ainete saastuse 
vähendamiseks

1. Selleks et saavutada direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a 
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alapunkti iv kohaselt seatud eesmärki, 
milleks on prioriteetsetest ainetest ja 
prioriteetsetest ohtlikest ainetest lähtuva 
saastuse vähendamine, hoolitsevad 
liikmesriigid selle eest, et nimetatud 
direktiivi artikli 11 kohaselt kehtestatavas 
meetmeprogrammis võetaks arvesse ka 
punkt- ja hajureostusallikaid käsitlevaid 
kontrollimeetmeid ning nimetatud 
direktiiviga kindlaks määratud 
keskkonnakvaliteedi standardeid.
2. Liikmesriigid otsustavad, kas 
prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike 
ainete saastuse vähendamiseks ja 
kontrollimiseks on vaja varasemate 
meetmete elluviimise läbivaatamine või 
uute meetmete võtmine direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 alusel, ning seda 
selleks, et saavutada selles seatud 
eesmärgid. 
Komisjon teeb seejärel asjakohase 
ettepaneku ühenduse tasandil.
3. Kui prioriteetsed või prioriteetsed 
ohtlikud ained on hõlmatud teiste 
saasteaineid käsitlevate õigusaktidega
(direktiiv 91/414/EMÜ, määrus (EÜ) nr 
1907/2006 või direktiiv 96/61/EÜ), on 
käesoleva direktiivi sätted ülimuslikud 
kõikide vees esinevaid saasteaineid 
käsitlevate küsimuste suhtes.

Or. en

Selgitus

Meetmeprogrammi väljatöötamisel tuleb arvestada kontrollimeetmetega. Üksnes 
keskkonnakvaliteedi standardite määratlemine viiks tagasi reoveekäitlussüsteemide 
täiendamiseni, ilma et see pinnaveekogude kaitset parandaks. Allikate kontrollil on oluline 
mõju heite vähendamisele ning selle jätkusuutliku lähenemisega on võimalik veepoliitika 
raamdirektiivi eesmärke saavutada.

Käesoleva direktiivi alusel vee saasteainetena määratletud prioriteetsed ohtlikud ained 
peavad kuuluma kontrolli alla ja meetmete raamesse, et lõpetada veekogude saastamine 
nendega isegi juhul, kui teiste õigusaktide alusel on nende kasutamine lubatud.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 116
ARTIKKEL 4 A (uus)

Artikkel 4 a
Meetmed prioriteetsete ainete saastuse 

vähendamiseks
1. Selleks et saavutada direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a 
alapunkti iv kohaselt seatud eesmärki, 
milleks on prioriteetsetest ainetest lähtuva 
saastuse vähendamine, hoolitsevad 
liikmesriigid selle eest, et direktiivi artikli 
11 kohaselt kehtestatavas 
meetmeprogrammis võetaks arvesse ka 
punkt- ja hajureostusallikaid käsitlevaid 
kontrollimeetmeid ning nimetatud 
direktiiviga kindlaks määratud 
keskkonnakvaliteedi standardeid.
Nimetatud meetmete puhul tuleks arvestada 
asjaoluga, et looduses esinevate või 
looduslike protsesside käigus toodetud 
ainete puhul on kõigi võimalike allikate 
peatamine või järkjärguline kaotamine 
võimatu.
2. Liikmesriigid tagavad lõikes 1 nimetatud 
meetmete majandusliku elujõulisuse ja 
tehnilise teostatavuse, nagu sätestatud 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikes 4.
3. Ennekõike arvestavad liikmesriigid 
ühenduse kehtivast õigusest tulenevaid 
meetmeid.
4. Vajaduse korral peavad liikmesriigid 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 alusel 
otsustama, kas prioriteetsete ainete 
saastuse vähendamiseks ja kontrollimiseks 
on vaja varasemate meetmete elluviimise 
läbivaatamine või uute meetmete võtmine, 
et saavutada direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 
4 seatud eesmärgid. Vajaduse korral teeb 
komisjon kohase ettepaneku ühenduse 
tasandil.

Or. en
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Selgitus

Veepoliitika raamdirektiivi sätetele viidates kinnitatakse veel kord veepoliitika raamdirektiivi 
tähtsust ning käesoleva muudatusettepanekuga kõrvaldatakse igasugune segadus seoses 
„majanduslikult elujõulise ja tehniliselt teostatava” tähendusega. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Mulder ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 117
ARTIKKEL 4 A (uus)

Artikkel 4 a
Rakendamise jälgimine

Keskkonnakvaliteedi standardites 
sätestatud väärtuste sagedase ületamise 
korral tuvastavad liikmesriigid allika ja 
võtavad erinevate õigusaktide alusel vastu 
direktiivis 2000/60/EÜ sätestatud tõhusad, 
proportsionaalsed ja stimuleerivad 
meetmed, nagu näiteks artikli 11 lõikes 4 
ning kõnealuse direktiivi B osas kirjeldatud 
lisameetmed.

Or. en

Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standardites sätestatud väärtuste sagedase ületamise korral tuleb võtta 
tõhusad, proportsionaalsed ja stimuleerivad meetmed. Lisaks olemasolevatele õigusaktidele 
tuleb võimalike lahendustena mainida ka olemasolevaid lisameetmeid, kuna vabatahtlikumad, 
stimuleerivamad meetmed on sageli tõhusamad kui range õiguslik lähenemisviis. See aitab 
suurendada direktiivi kui sellise ja üleüldiselt keskkonnaalaste õigusaktide ühist alust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anne Laperrouze

Muudatusettepanek 118
ARTIKKEL 4 A (uus)

Artikkel 4 a

Komisjoni aruanne
Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 18 lõike 1 
rakendamisest aruandmise ajal viib 
komisjon läbi kõikide ühenduse õigusaktide 
sidususe ja tõhususe ning vee heale 
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kvaliteedile avaldatava otsese ning kaudse 
mõju ametliku hindamise. Nimetatud 
hindamine võimaldab võtta ühenduse 
meetmed vastu või neid nõuetekohaselt 
rakendada.

Or. fr

Selgitus

Oma ettepanekus võtta vastu direktiiv ei täpsustanud komisjon ühtegi heitekontrolli meedet 
põhjusel, et mis tahes selline meede oleks olemasolevate õigusaktide või praegu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu ees olevate ettepanekute kohaselt üleliigne. Kõnealune olukord võib 
siiski muutuda. Komisjon peaks seepärast lisaks veepoliitika raamdirektiivi artikli 18 
kohastele aruandluskohustustele põhjendama iga otsust, et välja pakkuda, vastu võtta või 
hoiduda kavandatavatest õigusaktidest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Åsa Westlund

Muudatusettepanek 119
ARTIKKEL 4 A (uus)

Artikkel 4 a
Piiriülesed probleemid

Kui liikmesriik teeb kindlaks, et teatav 
prioriteetse aine allikas on seotud 
saasteprobleemide põhjustamisega ja kui 
riigisisesed meetmed üksi ei ole piisavad 
ning saasteprobleeme on võimalik Euroopa 
tasandil tõhusamalt lahendada, võivad 
liikmesriigid kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artikliga 12 teavitada sellest 
komisjoni. Vastuseks sellisele taotlusele 
pakub komisjon ühe aasta jooksul alates 
teatise saamisest võimaluse korral välja 
mõnel olemasoleval õigusaktil põhinevad 
piisavad ühenduse meetmed.

Or. en

Selgitus

Prioriteetsed ained, mis kantakse edasi atmosfääri või jõgede kaudu, võivad liikmesriikides 
kaasa tuua suuri probleeme seoses keskkonnakvaliteedi standardite ületamisega. Riigisisesed 
meetmed ei saa mitte alati keskkonnas esinevaid kontsentratsioone piisavalt vähendada, kuna 
suuremat heidet esineb ühes või mitmes teises riigis. Sellistel juhtudel peaks liikmesriikidel 
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olema võimalus teavitada komisjoni (vastavalt direktiivi 2006/60/EÜ artiklile 12). Uurimise 
läbiviimine ja probleemiga tegelevate ühenduse meetmete väljapakkumine peaks olema 
komisjoni kohustus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 120
ARTIKKEL 4 A (uus)

Artikkel 11 (direktiiv 2000/60/EÜ)

Artikkel 4 a
Direktiivi 2000/60/EÜ muudetakse 
järgmiselt:
1. Artikkel 11 asendatakse järgmisega: 
„Artikkel 11
Iga liikmesriik tagab iga valglapiirkonna 
või tema territooriumil asuva 
rahvusvahelise valglapiirkonna osa puhul 
meetmete programmi kehtestamise, võttes 
arvesse artikliga 5 nõutud analüüside 
tulemusi ja direktiivi xx/2000/EÜ* artikli 4 
kohaselt loodud andmikke, et saavutada 
artiklis 4 kehtestatud eesmärke. Sellised 
meetmete programmid võivad viidata 
meetmetele, mis tulenevad riigisisesel 
tasandil vastu võetud õigusaktidest ja mis 
hõlmavad kogu liikmesriigi territooriumi. 
Vajaduse korral võib liikmesriik võtta vastu 
kõikide valglapiirkondade ja/või tema 
territooriumile kuuluvate rahvusvaheliste 
valglapiirkondade osade suhtes 
kohaldatavad meetmed.
______________________

* Viide kõnealusele direktiivile."

2. Artikli 18 lõige 2 asendatakse 
järgmisega: 
„e) artikli 16 või teiste asjaomaste 
ühenduse meetmete alusel välja töötatud 
mis tahes ettepanekute, kontrollimeetmete 
ja strateegiate kokkuvõte;”
3. Artiklile 18 lisatakse järgmine lõige:
„6. Kui komisjoni aruanne näitab, et 
direktiivi tervikuna või selle konkreetseid 
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sätteid, eelkõige artikli 16 kohaste 
kontrollimeetmete puhul, ei ole rakendatud, 
pakub komisjon välja ühenduse meetmed 
mitte hiljem kui **
_______________________
** 18 kuud pärast aruande avaldamist.”

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa asendatakse 
käesoleva direktiivi II lisa tekstiga.

4. Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa asendatakse 
käesoleva direktiivi II lisa tekstiga.

Or. en

Selgitus

Vajadus on prioriteetsete ainete saaste kontrolli meetmeid käsitleva andmiku uue kohustuse 
ristviite lisamiseks veepoliitika raamdirektiivi kohasesse meetmete programmi. Lisaks sellele, 
arvestades käesoleva direktiivi kohaste ühenduse saastekontrollimeetmete puudumist, tuleks 
komisjoni aruandes hinnata ka seda, kas teiste ühenduse vahenditega saavutati artikli 16 
kohased meetmed. Lõpetuseks on vaja mehhanismi, mis käivitab ühenduse meetmed juhul, kui 
aruandes leitakse, et rakendamine on ebapiisav.
.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 121
ARTIKLI 5 LÕIGE 1 A (uus)

Komisjon vaatab mitte hiljem kui ...* läbi, 
kas mõnda direktiivi 2000/60/EÜ X lisas 
loetletud prioriteetset ainet ei tuleks 
nimetada prioriteetse ohtliku ainena, ja 
teeb vastava ettepaneku.
* 12 kuud pärast määruse (EÜ) nr 1907/2006 VIII 
lisa muutmist.

Or. en

Selgitus

On leitud, et REACHi kohased püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete kriteeriumid 
on puudulikud. Need on ka jäigad ja peaaegu ühtegi püsivat, bioakumuleeruvat ja toksilist 
ainet ei ole määratletud. Kahjuks on samu kriteeriume kohaldatud direktiivi 2000/60/EÜ X 
lisa muudatuses. Komisjon peaks tegema ettepaneku X lisa läbivaatamiseks kuue kuu jooksul 
pärast REACHi kohaste püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete kriteeriumide 
muutmist.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 122
ARTIKLI 9 LÕIKE 1 ESIMENE LÕIK

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [18 kuu möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumisest]. Nad edastavad 
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste 
normide ja käesoleva direktiivi vahelise 
vastavustabeli viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid jõustavad käesoleva 
direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid 
hiljemalt [18 kuu möödumisel käesoleva 
direktiivi jõustumisest]. Liikmesriigid 
edastavad viivitamatult komisjonile nende 
sätete sisu ning neid sätteid ja edastavad 
käesolevat direktiivi puudutava 
vastavustabeli.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 123
I LISA A OSA TABELI VEERGUDE PEALKIRJAD 7 A ja 7 B(uus)

7 a) 7 b)

EQSi kohane 
elustik

EQSi kohane sete

Or. en

Selgitus

Vastavalt veepoliitika raamdirektiivi artikli 16 lõikele 7, milles sätestatakse, et komisjon 
esitab ettepanekud keskkonnakvaliteedi standardi kohta pinnavees, settes ja elustikus, ja koos 
artikli 2 lõike 3 muudatusettepanekutega 4–9 ja artikli 2 lõike 4 lõigu A (uus) 
muudatusettepanekuga 11 samalt autorilt, tuleks I lisa muuta kahe uue veeru lisamisega, mis 
viitab keskkonnakvaliteedi standardite väärtustele elustikus ja settes. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 124
I LISA A OSA TABELI RIDA 16

Komisjoni ettepanek
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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Nr Aine nimetus CASi 
number

AA-EQS 

Siseveekogud

AA-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

MAC-EQS 

Siseveekogud

MAC-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

(16) heksaklorobenseen 118-74-1 0,01 0,01 0,05 0,05

Parlamendi muudatusettepanekud
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Aine nimetus CASi 

number
AA-EQS 

Siseveekogud

AA-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

MAC-EQS 

Siseveekogud

MAC-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

(16) heksaklorobenseen 118-74-1 0,0002 0,0002 0,002 0,002

Or. en

Selgitus

Keskkonna peadirektoraadi poolt nende teenistuste vahelise konsulteerimise jaoks välja 
pakutud väärtuste sõnasõnaline ennistamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 125
I LISA A OSA TABELI RIDA 17

Komisjoni ettepanek
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Aine nimetus CASi 

number
AA-EQS 

Siseveekogud

AA-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

MAC-EQS 

Siseveekogud

MAC-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

(17) heksaklorobutadieen 87-68-3 0,1 0,1 0,6 0,6

Parlamendi muudatusettepanekud
_________________________________
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Aine nimetus CASi 

number
AA-EQS 

Siseveekogud

AA-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

MAC-EQS

Siseveekogud

MAC-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

(17) heksaklorobutadieen 87-68-3 0,03 0,03 0,04 0,04

Or. en

Selgitus

Keskkonna peadirektoraadi poolt nende teenistuste vahelise konsulteerimise jaoks välja 
pakutud väärtuste sõnasõnaline ennistamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 126
I LISA A OSA TABELI RIDA 20

Komisjoni ettepanek
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Aine nimetus CASi 

number
AA-EQS 

Siseveekogud

AA-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

MAC-EQS 

Siseveekogud

MAC-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

(20) plii ja selle ühendid 7439-92-1 7,2 7,2 ei 
kohaldata

ei kohaldata

Parlamendi muudatusettepanekud
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Aine nimetus CASi 

number
AA-EQS 

Siseveekogud

AA-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

MAC-EQS 

Siseveekogud

MAC-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

(20) plii ja selle ühendid 7439-92-1 2,1 2,1 2,8 2,8
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Or. en

Selgitus

Keskkonna peadirektoraadi poolt nende teenistuste vahelise konsulteerimise jaoks välja 
pakutud väärtuste sõnasõnaline ennistamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 127
I LISA A OSA TABELI RIDA 23

Komisjoni ettepanek
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Aine nimetus CASi 

number
AA-EQS 

Siseveekogud

AA-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

MAC-EQS 

Siseveekogud

MAC-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

(23) nikkel ja selle ühendid 7440-02-0 20 20 ei kohaldata ei 
kohaldata

Parlamendi muudatusettepanekud
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nr Aine nimetus CASi 
number

AA-EQS

Siseveekogud

AA-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

MAC-EQS

Siseveekogud

MAC-EQS

Muud 
pinnaveekogu
d

(23) nikkel ja selle ühendid 7440-02-0 3,8 3,8 13,6 13,6

Or. en

Selgitus

Keskkonna peadirektoraadi poolt nende teenistuste vahelise konsulteerimise jaoks välja 
pakutud väärtuste sõnasõnaline ennistamine.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 128
I LISA A OSA TABELI RIDA 33 A (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Aine nimetus CASi 

number
AA-EQS AA-EQS MAC-

EQS
MAC-
EQS

(33 a) vaba tsüaniid 57-12-5 50 50 100 100

Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekuga 193. Kavandatud standardid peegeldavad kalade mürgisust 
käsitlevaid andmeid ja ELi joogivee piirväärtust (nõukogu 3. novembri 1998. aasta direktiiv 
98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta) kogu tsüaniidi osas. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 129
I LISA A OSA TABELI RIDA 33 B (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Aine nimetus CASi 

number1
AA-EQS AA-EQS MAC-EQS MAC-EQS

perfluoritud ühendid (PFC)

perfluorooktaansulfonaat (PFOS) 1763-23-1

kaaliumsool 2795-39-3

ammooniumsool 29081-56-9

liitiumsool 29457-72-5

(33 
b)

dietanoolamiin (DEA) sool 70225-39-5

- - ∑=0,3 ∑=0,3
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perfluorooktaanhape (PFOA) 335-67-1

ammoonium-
perfluorooktanoaat 
(APFO)

3825-26-1

Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekuga 210. Samas, kui pikas perspektiivis PFC ühendite heide vette 
ja kaod lõpetatakse, tagatakse keskkonnakvaliteedi standardis, et aastaks 2015 piisab lihtsast 
puhastamisest, nagu kalda filtreerimine, joogivee tootmiseks Euroopa pinnaveekogudest, et 
üleujutused ei saastaks põllumajandusmaad ja et kalad võiksid olla inimtarbimiseks 
kõlbulikud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dan Jørgensen

Muudatusettepanek 130
I LISA A OSA TABELI LEGEND 2

Komisjoni ettepanek

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Aine nimetus CASi number1 AA-EQS 

21
AA-EQS 
21

MAC-
EQS 

MAC-
EQS 

21 See parameeter on aasta keskmise väärtusena väljendatud keskkonnakvaliteedi standard 
(EQS-AA). 

Parlamendi muudatusettepanekud

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Aine nimetus CASi number1 AA-EQS 

21
AA-EQS 
21

MAC-
EQS 

MAC-
EQS 

21 See parameeter on aasta keskmise väärtusena väljendatud keskkonnakvaliteedi standard 
(EQS-AA). Direktiiviga 91/414/EMÜ hõlmatud kasutustest pärinevate prioriteetsete ainete 
või saasteainete puhul toimub proovivõtt kasutusperioodi jooksul.

Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekutega 40, 52, 108 ja 109 ning eesmärk on vältida ebavajalikku 
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proovivõttu talvekuude ajal, kui pestitsiide ei kasutata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Mulder ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 131
I LISA LÕIGE 1

1. Veerud 4 ja 5: mis tahes konkreetse 
pinnaveekogu puhul nõuab EQS-AA 
järgimine seda, et veekogus asuvas igas 
esinduslikus seirepunktis aasta jooksul eri 
aegadel mõõdetud kontsentratsioonide 
aritmeetiline keskmine jääb standardist 
allapoole.

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Selgitus

Kõnealuses lõikes korratakse veel kord veepoliitika raamdirektiivis sätestatut. Veepoliitika 
raamdirektiivi artiklites täpsustatakse juba keskkonnakvaliteedi standardi rolli 
keskkonnaeesmärkide saavutamise kontekstis. Veepoliitika raamdirektiivis sätestatakse ka, 
kuidas vee seisundit tuleb jälgida. I lisa A osas sätestatakse jällegi, et keskkonnakvaliteedi 
standardid on väljendatud aasta keskmise väärtuse või suurima lubatud kontsentratsiooni 
väärtusena. I lisa C osa punktid 1 ja 2 on seega üleliigsed ja need võib välja jätta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jan Mulder ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 132
I LISA LÕIGE 2

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

välja jäetud

Or. nl

Selgitus

Kõnealuses lõikes korratakse veel kord veepoliitika raamdirektiivis sätestatut. Veepoliitika 
raamdirektiivi artiklites täpsustatakse juba keskkonnakvaliteedi standardi rolli 
keskkonnaeesmärkide saavutamise kontekstis. Veepoliitika raamdirektiivis sätestatakse ka, 
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kuidas vee seisundit tuleb jälgida. I lisa A osas sätestatakse jällegi, et keskkonnakvaliteedi 
standardid on väljendatud aasta keskmise väärtuse või suurima lubatud kontsentratsiooni 
väärtusena. I lisa C osa punktid 1 ja 2 on seega üleliigsed ja need võib välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 133
I LISA C OSA PUNKT 2 A (uus)

2 a. Veerg 7 a: mis tahes konkreetse 
pinnaveekogu puhul tähendab EQSi 
järgimine elustikus seda, et koes mõõdetud 
kontsentratsioon (märgkaal) ei tohi 
standardit ületada. Seire peab toimuma 
vähemalt üks kord aastas, välja arvatud 
juhul, kui tehniliste teadmiste ja 
eksperthinnangu alusel on õigustatud 
teistsugune ajavahemik.

Or. en

Selgitus

Veepoliitika raamdirektiivis sätestatud seirenõuded sisaldavad prioriteetsete ainete 
proovivõtu üks kord kuus, välja arvatud juhul, kui tehniliste teadmiste ja eksperthinnangu 
alusel oleksid õigustatud pikemad ajavahemikud. Kuna sete ja elustik on akumuleeruvad 
põhiained, puudub vajadus proovide võtmiseks sama sagedasti kui veest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 134
I LISA C OSA PUNKT 2 B (uus)

2 b. Veerg 7 b: mis tahes konkreetse 
pinnaveekogu puhul tähendab EQSi 
järgimine settes seda, et pinnasettes 
mõõdetud kontsentratsioon (kuivkaal) ei 
tohi standardit ületada. Seire peaks 
toimuma vähemalt üks kord kolme aasta 
tagant, välja arvatud juhul, kui tehniliste 
teadmiste ja eksperthinnangu alusel on 
õigustatud teistsugune ajavahemik.

Or. en
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Selgitus

Veepoliitika raamdirektiivis sätestatud seirenõuded sisaldavad prioriteetsete ainete 
proovivõtu üks kord kuus välja arvatud juhul, kui tehniliste teadmiste ja eksperthinnangu 
alusel oleksid õigustatud pikemad ajavahemikud. Kuna sete ja elustik on akumuleeruvad 
põhiained, puudub vajadus proovide võtmiseks sama sagedasti kui veest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek135
I LISA C OSA PUNKTI 3 ESIMENE LÕIK

3. Kui kaadmium, plii, elavhõbe ja nikkel 
(edaspidi „metallid“) välja arvata, 
väljendatakse käesolevas lisas sätestatud 
keskkonnakvaliteedi standardeid (EQS) 
üldkontsentratsioonidena veeproovi 
üldmahus. Metallide puhul viitab 
keskkonnakvaliteedi standard metalli 
kontsentratsioonile lahuse faasis, s.t 
veeproovis, mida on puhastatud filtrimisega 
läbi filtri, mille poori suurus on 0,45 µm, 
või muu samaväärse eelpuhastusmeetodiga.

3. Käesolevas lisas sätestatud 
keskkonnakvaliteedi standardeid (EQS) 
väljendatakse üldkontsentratsioonidena 
veeproovi üldmahus.

Or. en

Selgitus

Metallide biosaadavus ei ole staatiline, vaid varieerub aja jooksul erinevate tingimuste 
korral. Kalad võivad akumuleerida suuri metallikoguseid, millel võib olla fertiilsusele ja 
maimude arengule kahjulik mõju. Ka metalle tuleks seepärast väljendada 
üldkontsentratsioonina keskkonnakvaliteedi standardite osas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek136
I LISA C OSA PUNKTI 3 ESIMENE LÕIK

3. Kui kaadmium, plii, elavhõbe ja nikkel 
(edaspidi „metallid“) välja arvata, 
väljendatakse käesolevas lisas sätestatud 
keskkonnakvaliteedi standardeid (EQS) 
üldkontsentratsioonidena veeproovi 
üldmahus. Metallide puhul viitab 
keskkonnakvaliteedi standard metalli 
kontsentratsioonile lahuse faasis, s.t 

3. Käesolevas lisas sätestatud 
keskkonnakvaliteedi standardeid (EQS) 
väljendatakse üldkontsentratsioonidena 
veeproovi üldmahus.
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veeproovis, mida on puhastatud filtrimisega 
läbi filtri, mille poori suurus on 0,45 µm, 
või muu samaväärse eelpuhastusmeetodiga.

Or. en

Selgitus

Juhul, kui metalle mõõdetakse vaid kontsentratsioonis lahuse faasis, võib see kaasa tuua 
veeproovi metallisisalduse märkimisväärse alahindamise, seda enam, et heljumis esinev 
metalliosake võib muutuda biosaadavaks juhul, kui tingimused pinnavees muutuvad. 
Keskkonnakvaliteedi standardi puhul tuleks arvesse võtta kogu veeproovi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 137
I LISA C OSA PUNKTI 3 TEINE LÕIK

Kui metallide looduslikud 
taustkontsentratsioonid on
keskkonnakvaliteedi standardi väärtusest 
kõrgemad või kui karedus, pH tase või 
muud vee kvaliteedi parameetrid mõjutavad
metallide biosaadavust, võivad liikmesriigid 
seda arvestada seiretulemuste hindamisel 
keskkonnakvaliteedi standardite alusel.

Metallide puhul võetakse seiretulemuste 
hindamisel keskkonnakvaliteedi standardite 
alusel arvesse looduslikke 
taustkontsentratsioone ja asjaomaseid vee 
kvaliteedi parameetreid (karedus, pH tase, 
lahustunud orgaanilise süsiniku sisaldus), 
mis mõjutavad metallide biosaadavust. 

Or. en

Selgitus

Säte komisjoni ettepanekus ei saa tegelda nõuetekohaselt olukordadega, kus 
taustkontsentratsioonid jäävad väga vähesel määral keskkonnakvaliteedi standardi väärtusest 
allapoole. Sellistel juhtudel ei oleks asjakohane taustkontsentratsioonide mõju täiesti 
tähelepanemata jätta, kuna selline mõju võetakse täielikult arvesse juhul, kui 
taustkontsentratsioonid on vaid veidi kõrgemad ja seega ülalpool asjaomast 
keskkonnakvaliteedi standardi väärtust. Sellel põhjusel tuleb nimetatud sätet täpsemalt 
piiritleda. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 138
I LISA C OSA PUNKTI 3 TEINE LÕIK

Kui metallide looduslikud Kui vees, elustikus või settes leiduvate 
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taustkontsentratsioonid on 
keskkonnakvaliteedi standardi väärtusest 
kõrgemad või kui karedus, pH tase või muud 
vee kvaliteedi parameetrid mõjutavad 
metallide biosaadavust, võivad liikmesriigid 
seda arvestada seiretulemuste hindamisel 
keskkonnakvaliteedi standardite alusel. Kui 
nad otsustavad seda teha, on artikli 2 lõike 5 
kohaselt kehtestatud arvutusmeetodite 
kasutamine kohustuslik.

metallide looduslikud 
taustkontsentratsioonid on 
keskkonnakvaliteedi standardi väärtusest 
kõrgemad või kui karedus, pH tase või muud 
vee kvaliteedi parameetrid mõjutavad 
metallide biosaadavust, võivad liikmesriigid 
seda arvestada seiretulemuste hindamisel 
keskkonnakvaliteedi standardite alusel. Kui 
nad otsustavad seda teha, on artikli 2 lõike 5 
kohaselt kehtestatud arvutusmeetodite 
kasutamine kohustuslik.

Or. en

Selgitus

Kõnealuses muudatusettepanekus selgitatakse, et keskkonnakvaliteedi standardite väärtused 
tuleks kehtestada selle põhiaine jaoks, kus elavad kõige tundlikumad organismid: vee jaoks 
juhul, kui vee elusorganismid on kõige tundlikumad, sette jaoks juhul, kui sette 
elusorganismid on kõige tundlikumad, ja elustiku jaoks juhul, kui elustik, nt imetajad või 
inimesed on need, kes on teisese mürgistuse kaudu kõige tundlikumad. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Riitta Myller

Muudatusettepanek 139
I LISA C OSA PUNKTI 3 TEINE LÕIK

Kui metallide looduslikud
taustkontsentratsioonid on 
keskkonnakvaliteedi standardi väärtusest
kõrgemad või kui karedus, pH tase või muud 
vee kvaliteedi parameetrid mõjutavad 
metallide biosaadavust, võivad liikmesriigid 
seda arvestada seiretulemuste hindamisel 
keskkonnakvaliteedi standardite alusel. Kui 
nad otsustavad seda teha, on artikli 2 lõike 5 
kohaselt kehtestatud arvutusmeetodite 
kasutamine kohustuslik.

Keskkonnakvaliteedi standardi väärtusele 
lisatakse metallide looduslikud 
taustkontsentratsioonid. Lisaks sellele, kui
karedus, pH tase või muud vee kvaliteedi
parameetrid mõjutavad metallide 
biosaadavust, võivad liikmesriigid seda 
arvestada seiretulemuste hindamisel 
keskkonnakvaliteedi standardite alusel. Kui 
nad otsustavad seda teha, on artikli 2 lõike 5 
kohaselt kehtestatud arvutusmeetodite 
kasutamine kohustuslik. Metallide 
looduslikud taustkontsentratsioonid 
siseveekogudes ja rannikuvetes määratakse 
kindlaks, võttes eelkõige arvesse pinnast ja 
looduslikku uhtmist valglates. Liikmesriigid 
annavad oma valglate majandamise 
kavades aru metallide looduslike 
taustkontsentratsioonide ja selle kohta, 
kuidas metallide taustkontsentratsioone on 
tulemuste hindamisel võrreldes 
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keskkonnakvaliteedi standardiga arvesse 
võetud.

Or. fi

Selgitus

Metallide looduslikud taustkontsentratsioonid pinnaveekogudes ja rannikuvetes erinevad 
suuresti geograafiliste alade lõikes ELi tasandil. Metallide keskkonnakvaliteedi standardit 
tuleb arvesse võtta iga valgla puhul nende metallide osas, mis jõuavad veeni pinnasest ning 
loodusliku uhtmise tagajärjel. Selles osas, millist korda tuleks taustkontsentratsioonide 
kaasamisel keskkonnakvaliteedi standardisse metallide osas kasutada, ei ole ühisele 
teaduslikule konsensusele jõutud. Seepärast ei tohiks ELi tasandil kehtestada mingit 
õiguslikult siduvat ühtset arvutamismeetodit ja liikmesriigid peaksid vastutama komisjonile 
oma valgla majandamiskavades aru andmise eest selle kohta, kuidas metallide 
taustkontsentratsioone on tulemuste võrdlemisel keskkonnakvaliteedi standardiga arvesse on 
võetud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 140
I LISA C OSA PUNKTI 3 TEINE LÕIK

Kui metallide looduslikud
taustkontsentratsioonid on 
keskkonnakvaliteedi standardi väärtusest 
kõrgemad või kui karedus, pH tase või muud 
vee kvaliteedi parameetrid mõjutavad 
metallide biosaadavust, võivad liikmesriigid 
seda arvestada seiretulemuste hindamisel 
keskkonnakvaliteedi standardite alusel. Kui 
nad otsustavad seda teha, on artikli 2 lõike 5 
kohaselt kehtestatud arvutusmeetodite
kasutamine kohustuslik.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus

See selgitab ja ühtlustab Laperrouze’i muudatusettepanekut 6, millega muudetakse artikli 2 
lõike 3 teist lõiku, mis viitab I lisa C osa punktile 3. Selleks, et tähendus oleks selge, tuleks 
ettepanekus ja lisas kasutada sama sõnastust. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 141
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 1

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(1) 15972-50-8 204-110-8 alakloor

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(1) 15972-50-8 204-110-8 alakloor X

Or. en

Selgitus

Alakloor on pestitsiid, mis ei ole ELis enam üldiseks kasutamiseks lubatud. Alakloor on 
kantserogeen ja sellel võib olla kaladele ja teistele veeorganismidele kahjulik mõju. Alakloori 
tuleb nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks, kuna ainult heite puudumine hoiab ära 
pikaajalise kahjuliku mõju.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 142
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 1

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(1) 15972-50-8 204-110-8 alakloor
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Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(1) 15972-50-8 204-110-8 alakloor X

Or. en

Selgitus

Alakloor on pestitsiid, mis ei ole ELis enam üldiseks kasutamiseks lubatud. Alakloor on 
kantserogeen ja sellel võib olla kaladele ja teistele veeorganismidele kahjulik mõju. Alakloori 
tuleb nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks, kuna ainult heite puudumine hoiab ära 
pikaajalise kahjuliku mõju.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 143
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 3

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrasiin

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrasiin X

Or. en

Selgitus

Altrasiin alandati prioriteetseks aineks poliitilistele, mitte teaduslikel põhjendustele toetudes. 
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See on sisesekretsioonisüsteemi häiriva toimega, mis annab alust samal määral muret tunda. 
Komisjon märgib oma mõjuhinnangus, et triklorobenseeni võib ekspertide hinnangul 
nimetada „prioriteetseks ohtlikuks aineks”, sest ta „annab alust samal määral muret tunda”, 
kuid siis loobus ta „sellise otsuse võimaliku mõju tõttu” selle tegemisest”. See kahjustab 
veepoliitika raamdirektiivi algseid sätteid . Atrasiin tuleks nimetada prioriteetseks ohtlikuks 
aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 144
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 3

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrasiin

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrasiin X

Or. en

Selgitus

Atrasiin on pestitsiid, mis ei ole enam üldiseks kasutuseks lubatud, kuid mille puhul märkisid 
erinevad liikmesriigid teatavaid veel praegugi kehtivaid „hädavajalikke kasutusviise” –
näiteks kasutamiseks herbitsiidina suhkrumaisi jaoks. Atrasiinil on hormoonitaolised 
omadused ja see võiks takistada kalade fertiilsust ja kasvu. Atrasiin tuleks seetõttu nimetada 
prioriteetseks ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 145
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 3
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Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrasiin

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrasiin X

Or. en

Selgitus

Atrasiin on pestitsiid, mis ei ole enam üldiseks kasutuseks lubatud, kuid mille puhul märkisid 
erinevad liikmesriigid teatavaid veel praegugi kehtivaid „hädavajalikke kasutusviise” –
näiteks kasutamiseks herbitsiidina suhkrumaisi jaoks. Atrasiinil on hormoonitaolised 
omadused ja see võiks takistada kalade fertiilsust ja kasvu. Atrasiin tuleks seetõttu nimetada 
prioriteetseks ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 146
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 3

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrasiin

Parlamendi muudatusettepanekud
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Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrasiin X

Or. en

Selgitus

Atrasiin on liigitatud mutageenseks ja katserogeenseks aineks. See on on sissehingamisel ja 
tarbimisel ohtlik. Jätkuva kokkupuute korral ei saa välistada teatavat vähiriski. Atrasiin 
tuleks seetõttu nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 147
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 12

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etüülheksüül)ftalaat

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etüülheksüül)ftalaat X

Or. en

Selgitus

Di(2-etüülheksüül)ftalaat on suurtes kogustes toodetav tööstuskemikaal, mida kasutatakse 
peaaegu eranditult PVC pehmendamiseks. Di(2-etüülheksüül)ftalaat on keskkonnas laialt 
levinud. Di(2-etüülheksüül)ftalaat on ametlikult reproduktiivtoksiliseks liigitatud. Euroopa 
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Komisjoni tervise- ja keskkonnariskide teaduskomitee tegi kindlaks, et di(2-
etüülheksüül)ftalaat on suhteliselt püsiv aeroobses pinnases ja põhjasetetes ning väga püsiv 
anaeroobsetes tingimustes. Seetõttu tuleks di(2-etüülheksüül)ftalaat nimetada prioriteetseks 
ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax, Andres Tarand

Muudatusettepanek 148
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 12

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etüülheksüül)ftalaat

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etüülheksüül)ftalaat X

Or. en

Selgitus

Di(2-etüülheksüül)ftalaat on tööstuskemikaal, mida toodetakse ja kasutatakse laialdaselt 
plastifikaatorina plasti pehmendamiseks. Ta kuulub REACHi alla ja tuleb registreerida 3,5 
aasta jooksul. Di(2-etüülheksüül)ftalaat kahjustab viljakust ja loodet, kujutab tõsist ohtu 
kaladele ning toiduahela kaudu inimtervisele. Aine laialdase leviku tõttu keskkonnas ja ka 
kõrvalistes piirkondades saavutatud positiivsete mõõtmistulemuste tõttu tuleks di(2-
etüülheksüül)ftalaat nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks, sest see võib oma kõrge 
lipofiilsuse tõttu akumuleeruda põhjasetetes ja elustikus. OSPARi komisjon kandis di(2-
etüülheksüül)ftalaadi OSPARi prioriteetsete kemikaalide nimistusse ja aine on kantud ka 
HELCOMi Läänemerele kahjulike ainete prioriteetsetesse rühmadesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 149
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 12
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Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etüülheksüül)ftalaat

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etüülheksüül)ftalaat X

Or. en

Selgitus

Di(2-etüülheksüül)ftalaat on tööstuskemikaal, mida toodetakse ja kasutatakse laialdaselt 
plastifikaatorina plasti pehmendamiseks. Ta kuulub REACHi alla ja tuleb registreerida 3,5 
aasta jooksul. Di(2-etüülheksüül)ftalaat kahjustab viljakust ja loodet, kujutab tõsist ohtu 
kaladele ning toiduahela kaudu inimtervisele. Aine laialdase leviku tõttu keskkonnas ja ka 
kõrvalistes piirkondades saavutatud positiivsete mõõtmistulemuste tõttu tuleks di(2-
etüülheksüül)ftalaat nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks, sest see võib oma kõrge 
lipofiilsuse tõttu akumuleeruda põhjasetetes ja elustikus. OSPARi komisjon kandis di(2-
etüülheksüül)ftalaadi OSPARi prioriteetsete kemikaalide nimistusse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 150
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 12

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etüülheksüül)ftalaat

Parlamendi muudatusettepanekud
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Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etüülheksüül)ftalaat X

Or. en

Selgitus

Di(2-etüülheksüül)ftalaat on tööstuskemikaal, mida toodetakse ja kasutatakse laialdaselt 
plastifikaatorina plasti pehmendamiseks. Ta kuulub REACHi alla ja tuleb registreerida 3,5 
aasta jooksul. Di(2-etüülheksüül)ftalaat kahjustab viljakust ja loodet, kujutab tõsist ohtu 
kaladele ning toiduahela kaudu inimtervisele. Aine laialdase leviku tõttu keskkonnas ja ka 
kõrvalistes piirkondades saavutatud positiivsete mõõtmistulemuste tõttu tuleks di(2-
etüülheksüül)ftalaat nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks, sest see võib oma kõrge 
lipofiilsuse tõttu akumuleeruda põhjasetetes ja elustikus. OSPARi komisjon kandis di(2-
etüülheksüül)ftalaadi OSPARi prioriteetsete kemikaalide nimistusse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 151
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 12

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etüülheksüül)ftalaat

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-etüülheksüül)ftalaat X

Or. en

Selgitus

Vastavalt nõukogu määruses 793/93/EMÜ (olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise ja 
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kontrolli kohta) toodud riskianalüüsile kujutab di(2-etüülheksüül)ftalaat teatavat ohtu 
põhjasetete elusorganismidele, sest oma lipofiilsete omaduste tõttu akumuleerub di(2-
etüülheksüül)ftalaat põhjasetetes ja elustikus. Lisaks on di(2-etüülheksüül)ftalaat liigitatud 
reproduktiivtoksilisuselt 2. kategooriasse ja vastab seetõttu REACHi autoriseerimise
taotlemise kriteeriumidele. Di(2-etüülheksüül)ftalaat tuleks seetõttu nimetada prioriteetseks 
ohtlikuks aineks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 152
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 13

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(13) 3340-54-1 206-354-4 diuroon

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(13) 3340-54-1 206-354-4 diuroon X

Or. en

Selgitus

Diuroon on herbitsiid, mida kasutatakse laialdaselt näiteks raudtee umbrohuvabana 
hoidmiseks ja mille ELis kasutamise üldine piiramine on ikka veel menetlemisel. Diuroon on 
kantserogeense toimega, reproduktiivtoksiline ja saastab põhjavett. Seetõttu tuleks diuroon 
nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 153
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 13

Komisjoni ettepanek
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Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(13) 3340-54-1 206-354-4 diuroon

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(13) 3340-54-1 206-354-4 diuroon X

Or. en

Selgitus

Diuroon on herbitsiid, mida kasutatakse laialdaselt näiteks raudtee umbrohuvabana 
hoidmiseks ja mille ELis kasutamise üldine piiramine on ikka veel menetlemisel. Diuroon on 
kantserogeense toimega, reproduktiivtoksiline ja saastab põhjavett. Seetõttu tuleks diuroon 
nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 154
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 20

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(20) 7439-92-1 231-100-4 plii ja selle ühendid

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(20) 7439-92-1 231-100-4 plii ja selle ühendid X
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Or. en

Selgitus

Keskkonda levinud plii jääb ökosüsteemidesse sajanditeks, ta bioakumuleerub näiteks
molluskites ja on väga toksiline. OSPARi komisjon kandis plii OSPARi prioriteetsete 
kemikaalide nimistusse ja aine on kantud ka HELCOMi Läänemerele kahjulike ainete 
prioriteetsetesse rühmadesse. Plii tuleb nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks, mille heide 
ja kaod tuleks etapiviisiliselt lõpetada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax, Andres Tarand

Muudatusettepanek 155
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 20

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(20) 7439-92-1 231-100-4 plii ja selle ühendid

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(20) 7439-92-1 231-100-4 plii ja selle ühendid X

Or. en

Selgitus

Keskkonda levinud plii jääb ökosüsteemidesse sajanditeks, ta bioakumuleerub näiteks 
molluskites ja on väga toksiline. OSPARi komisjon kandis plii OSPARi prioriteetsete 
kemikaalide nimistusse ja aine on kantud ka HELCOMi Läänemerele kahjulike ainete 
prioriteetsetesse rühmadesse. Plii tuleb nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks, mille heide 
ja kaod tuleks etapiviisiliselt lõpetada.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 156
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 20

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(20) 7439-92-1 231-100-4 plii ja selle ühendid

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(20) 7439-92-1 231-100-4 plii ja selle ühendid X

Or. en

Selgitus

Plii on väga püsiv, on tehtud kindlaks, et ta bioakumuleerub molluskites ja on väga toksiline. 
OSPARi komisjon kandis plii OSPARi prioriteetsete kemikaalide nimistusse ja aine on kantud 
ka HELCOMi Läänemerele kahjulike ainete prioriteetsetesse rühmadesse. Plii tuleb nimetada 
prioriteetseks ohtlikuks aineks, mille heide ja kaod tuleks etapiviisiliselt lõpetada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 157
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 20

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(20) 7439-92-1 231-100-4 plii ja selle ühendid

Parlamendi muudatusettepanekud



PE 378.727v01-00 92/131 AM\631286ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(20) 7439-92-1 231-100-4 plii ja selle ühendid X

Or. en

Selgitus

Plii on määratluse kohaselt püsiv, on tehtud kindlaks, et ta bioakumuleerub molluskites ja on 
väga toksiline. Oma 2001. aasta hinnangus osutas komisjon, et plii vastab „prioriteetseks 
ohtlikuks aineks’’ nimetamise tingimustele, kuid ei söandanud lõpuks ainet vastavalt liigitada 
„ulatusliku sotsiaal-majandusliku mõju” tõttu. Sellist kriteeriumi veepoliitika raamdirektiivis 
prioriteetseks ohtlikuks aineks nimetamise puhul ei eksisteeri ja seetõttu ei saa seda ka 
kohaldada. Plii ja selle ühendid tuleks nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 158
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 20

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(20) 7439-92-1 231-100-4 plii ja selle ühendid

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(20) 7439-92-1 231-100-4 plii ja selle ühendid X

Or. en

Selgitus

Plii nimetati esimeses etapis prioriteetseks ohtlikuks aineks (komisjoni töödokument 
ENV/191000/01), sest oma teadaolevate olemuslike omaduste poolest on plii üks 
toksilisemaid metalle. Plii on kantud kahte rahvusvahelisse kokkuleppesse – ÜRO Euroopa 
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Majanduskomisjoni piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni raskmetallide protokolli ja 
OSPARi konventsiooni prioriteetsete kemikaalide nimistusse. Plii vastab PBT (püsiv, 
bioakumuleeruv ja toksiline) kriteeriumidele, on neuro- ja reproduktiivtoksiline. Plii tuleks 
seetõttu nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 159
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 22

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(22) 91-20-3 202-049-5 naftaleen

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(22) 91-20-3 202-049-5 naftaleen X

Or. en

Selgitus

Naftaleen on tööstuskemikaal, mida muu hulgas kasutatakse värvainete ja pigmentide 
tootmisel, kuid ka pestitsiidide koostises. Naftaleen on kantserogeense toimega ja 
neurotoksiline, kuid võib esineda ka looduses. Kuna ta avaldab veeorganismidele isegi 
väikestes kontsentratsioonides toksilist mõju, tuleb naftaleen nimetada prioriteetseks ohtlikuks 
aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 160
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 22

Komisjoni ettepanek
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Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(22) 91-20-3 202-049-5 naftaleen

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(22) 91-20-3 202-049-5 naftaleen X

Or. en

Selgitus

Naftaleen on tööstuskemikaal, mida muu hulgas kasutatakse värvainete ja pigmentide 
tootmisel, kuid ka pestitsiidide koostises. Naftaleen on kantserogeense toimega ja 
neurotoksiline, kuid võib esineda ka looduses. Kuna ta avaldab veeorganismidele isegi 
väikestes kontsentratsioonides toksilist mõju, tuleb naftaleen nimetada prioriteetseks ohtlikuks 
aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 161
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 25

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks aineks

(25) 1806-26-4 217-302-5 oktüülfenool
140-66-9 - (para-tert-oktüülfenool)

Parlamendi muudatusettepanek

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks aineks

(25) 1806-26-4 217-302-5 oktüülfenool X
140-66-9 - (para-tert-oktüülfenool) X
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Or. fr/en

Selgitus

Oktüülfenool on suhteliselt odav tööstuskemikaal. Tema kasutamine pestitsiidide 
lahustamiseks on alates 2005. aastast keelatud. Sellest hoolimata jätkub aine kasutamine 
muudel tööstuslikel eesmärkidel, ehkki oktüülfenool imiteerib tõenäoliselt östrogeene. 
OSPARi komisjon kandis oktüülfenooli OSPARi prioriteetsete kemikaalide nimistusse. 
Veeorganismidele avaldatava toksilise toime tõttu tuleks oktüülfenool nimetada prioriteetseks 
ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 162
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 25

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(25) 1806-26-4 217-302-5 oktüülfenool

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(25) 1806-26-4 217-302-5 oktüülfenool X

Or. en

Selgitus

On kindlaks tehtud, et enamik oktüülfenooli kasutamisviise on potentsiaalseks ohuks 
magevee- ja merekeskkonnale ning et oktüülfenool imiteerib tõenäoliselt östrogeene. 
Oktüülfenool tuleks seetõttu nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax, Andres Tarand

Muudatusettepanek 163
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 27

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(27) 87-86-5 231-152-8 pentaklorofenool

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(27) 87-86-5 231-152-8 pentaklorofenool (PCP) X

Or. en

Selgitus

Pentaklorofenool (PCP) on pestitsiidina ELis juba keelatud, kuid tööstuskemikaalina võib 
teda endiselt kasutada puidu töötlemisel (puidu kaitsmise protsessis) ja mõnedes muudes 
tööstuslikes protsessides. PCP on tõenäoliselt inimesele kantserogeense toimega ja imiteerib 
hormoone. OSPARi komisjon kandis PCP OSPARi prioriteetsete kemikaalide nimistusse ja 
aine on kantud ka HELCOMi Läänemerele kahjulike ainete prioriteetsetesse rühmadesse. 
Veeorganismidele avaldatava toksilise toime tõttu tuleb PCP nimetada prioriteetseks 
ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Erna Hennicot-Schoepges

Muudatusettepanek 164
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 27

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks
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(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaklorofenool

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(27) 87-86-5 231-152-8 pentaklorofenool (PCP) X

Or. en

Selgitus

Pentaklorofenool (PCP) on pestitsiidina ELis juba keelatud, kuid tööstuskemikaalina võib 
teda endiselt kasutada puidu töötlemisel (puidu kaitsmise protsessis) ja mõnedes muudes 
tööstuslikes protsessides. PCP on tõenäoliselt inimesele kantserogeense toimega ja imiteerib 
hormoone. OSPARi komisjon kandis PCP OSPARi prioriteetsete kemikaalide nimistusse ja 
aine on kantud ka HELCOMi Läänemerele kahjulike ainete prioriteetsetesse rühmadesse. 
Veeorganismidele avaldatava toksilise toime tõttu tuleb PCP nimetada prioriteetseks 
ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 165
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 27

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(27) 87-86-5 231-152-8 pentaklorofenool

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(27) 87-86-5 231-152-8 pentaklorofenool (PCP) X
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Or. en

Selgitus

Pentaklorofenool (PCP) on pestitsiidina ELis juba keelatud, kuid tööstuskemikaalina võib 
teda endiselt kasutada puidu töötlemisel (puidu kaitsmise protsessis) ja mõnedes muudes 
tööstuslikes protsessides. PCP on tõenäoliselt inimesele kantserogeense toimega ja imiteerib 
hormoone. OSPARi komisjon kandis PCP OSPARi prioriteetsete kemikaalide nimistusse ja 
aine on kantud ka HELCOMi Läänemerele kahjulike ainete prioriteetsetesse rühmadesse. 
Veeorganismidele avaldatava toksilise toime tõttu tuleb PCP nimetada prioriteetseks 
ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 166
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 29

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(29) 122-34-9 204-535-2 simasiin

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(29) 122-34-9 204-535-2 simasiin X

Or. en

Selgitus

Simasiin alandati „prioriteetseks aineks" poliitilistele, mitte teaduslikele põhjendustele 
toetudes. Simasiin on sisesekretsioonisüsteemi häiriva toimega, mis annab alust samal määral 
muret tunda. Komisjon märgib oma mõjuhinnangus, et simasiini võib ekspertide hinnangul 
nimetada „prioriteetseks ohtlikuks aineks”, sest ta „annab alust samal määral muret tunda”. 
Kuid ometi ei söandanud komisjon simasiini vastavalt liigitada „taolise otsuse potentsiaalse 
mõju tõttu”. See on veepoliitika raamdirektiivi sätete üle irvitamine. Simasiin tuleks nimetada 
prioriteetseks ohtlikuks aineks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 167
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 29

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(29) 122-34-9 204-535-2 simasiin

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(29) 122-34-9 204-535-2 simasiin X

Or. en

Selgitus

Simasiin on klassifitseeritud kantserogeenseks aineks, ta on väga toksiline veeorganismidele 
ja tal arvatakse olevat hormoone imiteeriv toime. Simasiin tuleks seetõttu nimetada 
prioriteetseks ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 168
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 31

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(31) 12002-48-1 234-413-4 triklorobenseenid

Parlamendi muudatusettepanekud
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Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(31) 12002-48-1 234-413-4 triklorobenseenid X

Or. en

Selgitus

Triklorobenseen on tõenäoliselt püsiv ja bioakumuleeruv ning ta on klassifitseeritud 
toksiliseks, mis annab alust samal määral muret tunda. Komisjon märgib oma 
mõjuhinnangus, et triklorobenseeni võib ekspertide hinnangul nimetada „prioriteetseks 
ohtlikuks aineks”, sest ta „annab alust samal määral muret tunda”. Kuid ometi ei söandanud 
komisjon triklorobenseeni vastavalt liigitada „taolise otsuse potentsiaalse mõju tõttu”. See on 
veepoliitika raamdirektiivi sätete üle irvitamine. Triklorobenseen tuleks nimetada 
prioriteetseks ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 169
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 31

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(31) 12002-48-1 234-413-4 triklorobenseenid

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(31) 12002-48-1 234-413-4 triklorobenseenid X

Or. en

Selgitus

Triklorobenseen vastab PBT (püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline) kriteeriumidele ja 
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riskianalüüs nõukogu määruses 793/93/EMÜ (olemasolevate ainete ohtlikkuse hindamise ja 
kontrolli kohta) osutab, et vesikeskkonna jaoks on vaja kasutusele võtta riskide vähendamise 
meetmed. Triklorobenseeni tuleks ka edasi uurida kui püsivat orgaanilist saasteainet (POP). 
Seetõttu tuleks triklorobenseen nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 170
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluraliin

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluraliin X

Or. en

Selgitus

Trifluraliin püsib põhjasetetes ja pinnases ning selle bioakumulatiivsuse ja toksilisuse osas 
valitseb laialdane üksmeel. Vastavalt veepoliitika raamdirektiivi artikli 2 lõikes 29 toodud 
ohtlike ainete määratlusele tuleks trifluraliin nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 171
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33

Komisjoni ettepanek
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Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks aineks

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluraliin

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks aineks

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluraliin X

Or. fr

Selgitus

Trifluraliin on laialdaselt kasutatav herbitsiid, mis on tõenäoliselt kantserogeense toimega. 
Mõnedes riikides trifluraliini kasutamine kasvab, kuid teistes riikides on see aine oma PBT 
(püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline) omaduste tõttu keelatud – trifluraliin võib püsida üle 100 
aasta – ta ohustab ökosüsteeme, sealhulgas kalu, ning järelikult ka inimtervist; aine 
kasutamise piiramine ELis on menetlemisel. OSPARi komisjon kandis trifluraliini OSPARi 
prioriteetsete kemikaalide nimistusse. Trifluraliin tuleks seetõttu nimetada prioriteetseks 
ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis

Muudatusettepanek 172
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33

Komisjoni ettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluraliin

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluraliin X



AM\631286ET.doc 103/131 PE 378.727v01-00
Freelance-tõlge

ET

Or. en

Selgitus

Trifluraliin on liigitatud PBT (püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline) aineks ja tema kasutamine 
on mõnedes riikides juba keelatud. Trifluraliin on väga bioakumuleeruv ja väga toksiline, 
tõenäoliselt inimesele kantserogeenset toimet avaldav ja sisesekretsioonisüsteemi häirivate 
omadustega. Trifluraliin tuleks seetõttu nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 173
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 a (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33a) 131-49-7 205-024-7 amidotrisoaat

Or. de

Selgitus

Amidotrisoaat on röntgenkiirtele läbipaistmatu kontrastaine, mis lahustub kergesti vees ning 
on püsiv saasteaine. Käesoleval ajal puuduvad selle aine kohta ELi tasandil 
kontrollimeetmed. Amidotrisoaati leidub märkimisväärses kontsentratsioonis Reini, Doonau 
ja Elbe jões.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 174
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 b (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________
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Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 b) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)
(*****) See prioriteetne aine tuleb uuesti üle vaadata, et teha kindlaks, kas tegemist on 
võimaliku „prioriteetse ohtliku ainega”. Komisjon teeb nõukogule ja parlamendile 
ettepaneku aine lõplikuks liigitamiseks hiljemalt 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, ilma et see piiraks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud ajagraafikut 
kontrollimeetmete ettepanekute esitamiseks komisjoni poolt.

Or. fr

Selgitus

AMPA on herbitsiid glüfosaadi peamine metaboliit ja pärineb ka tööstusallikatest. AMPA 
ohtlikkuse kohta on andmeid ebapiisavalt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 175
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 c (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 c) 25057-89-0 246-585-8 bentasoon (X)(*****)

(*****)See prioriteetne aine tuleb uuesti üle vaadata, et teha kindlaks, kas tegemist on võimaliku 
„prioriteetse ohtliku ainega”. Komisjon teeb nõukogule ja parlamendile ettepaneku aine 
lõplikuks liigitamiseks hiljemalt 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist, ilma et see 
piiraks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud ajagraafikut kontrollimeetmete ettepanekute 
esitamiseks komisjoni poolt.

Or. en

Selgitus

Bentasoon on laialdaselt kasutatav herbitsiid ja teda tuvastatakse pinnavees märkimisväärses 
kontsentratsioonis. Bentasoon on väga püsiv. Ta tuleks lisada prioriteetsete ainete nimistusse. 
Komisjon peaks tegema õigusloomega seotud ettepaneku, et teha kindlaks, kas tegemist on 
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prioriteetse ohtliku ainega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 176
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 d (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 d) 25057-89-0 246-585-8 bentasoon (X)(*****)
(*****)See prioriteetne aine tuleb uuesti üle vaadata, et teha kindlaks, kas tegemist on 
võimaliku „prioriteetse ohtliku ainega”. Komisjon teeb nõukogule ja parlamendile 
ettepaneku aine lõplikuks liigitamiseks hiljemalt 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, ilma et see piiraks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud ajagraafikut 
kontrollimeetmete ettepanekute esitamiseks komisjoni poolt.

Or. fr

Selgitus

Bentasoon on laialdaselt kasutatav herbitsiid ja teda tuvastatakse pinnavees märkimisväärses 
kontsentratsioonis. Bentasoon on väga püsiv.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 177
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 e (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 e) 80-05-7 bisfenool A (X)(*****)
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(*****)See prioriteetne aine tuleb uuesti üle vaadata, et teha kindlaks, kas tegemist on võimaliku 
„prioriteetse ohtliku ainega”. Komisjon teeb nõukogule ja parlamendile ettepaneku aine 
lõplikuks liigitamiseks hiljemalt 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist, ilma et see 
piiraks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud ajagraafikut kontrollimeetmete ettepanekute 
esitamiseks komisjoni poolt.

Or. en

Selgitus

Bisfenool A-d leidub märkimisväärses kontsentratsioonis mitmetes jõgedes, näiteks Elbes, 
Reinis ja Doonaus. Tähtis on võtta bisfenool A pinnavette laskmise, heite ja kadude suhtes 
ELi tasandil kontrollimeetmeid. Bisfenool A tuleks lisada prioriteetsete ainete nimistusse. 
Kuna bisfenool A on tõenäoliselt sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja, peaks komisjon tegema 
õigusloomega seotud ettepaneku, et teha kindlaks, kas tegemist on prioriteetse ohtliku ainega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 178
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 f (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 f) 80-05-7 201-245-8 bisfenool A

Or. de

Selgitus

Bisfenool A-d kasutatakse näiteks epoksüvaikudes (lakid, liimid). Ainet on mitmete aastate 
jooksul leitud olulistes kontsentratsioonides Elbe, Reini ja Doonau jõest. Bisfenool A avaldab 
mõju sisesekretsioonisüsteemile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 179
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 g (uus)
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Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 g) 92-88-6 202-200-5 4 4'-bifenool X

Or. fr

Selgitus

4 4'-bifenooli kasutatakse päikesekaitsekreemide valmistamisel ja desinfektsioonivahendites. 
Ta on halvasti biolagunev, omab keskmisel määral kalduvust keskkonnas bioakumuleeruda ja 
on sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja. Seetõttu tuleks 4 4'-bifenool nimetada prioriteetseks 
ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 180
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 h (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 h) 298-46-4 karbamasepiin

Or. en

Selgitus

Karbamasepiin on aktiivseks toimeaineks epilepsiaravimites. Ainet on leitud olulistes 
kontsentratsioonides jõgedest, näiteks Elbest, Reinist ja Doonaust. Karbamasepiin on väga 
kergesti vees lahustuv ja püsiv. Tähtis on võtta karbamasepiini pinnavette laskmise, heite ja 
kadude suhtes ELi tasandil kontrollimeetmeid. Karbamasepiin tuleks lisada prioriteetsete 
ainete nimistusse.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 181
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 i (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 i) 298-46-4 06-062-7 karbamasepiin

Or. de

Selgitus

Kogu ELis kasutatavat konvulsoonivastast ravimit karbamasepiini on leitud Elbe, Reini ja 
Doonau jõest olulistes kontsentratsioonides mitmete aastate jooksul. Karbamasepiin on vees 
lahustuv ja püsiv saasteaine. Seni puuduvad kõnealuse aine suhtes ELi tasandil 
kontrollimeetmed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 182
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 j (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 j) 23593-75-1 245-764-8 klotrimasool X

Or. en

Selgitus

Klotrimasool on inimmeditsiinis ja veterinaarias kasutatav fungitsiid. See on hormoone 
imiteeriv aine, mis kujutab keskkonnale tõsist ohtu. Sisesekretsioonisüsteemi häirete 
põhjustajana tuleks klotrimasool nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks, sest ta annab alust 
samal määral muret tunda. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 183
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 k (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 k) 23593-75-1 245-764-8 klotrimasool X

Or. fr

Selgitus

Klotrimasool on inimmeditsiinis ja veterinaarias kasutatav fungitsiid. See on hormoone 
imiteeriv aine, mis kujutab keskkonnale tõsist ohtu. OSPARi komisjon on kandnud 
klotrimasooli OSPARi prioriteetsete kemikaalide nimistusse. Klotrimasool tuleks seetõttu 
nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax ja Andres Tarand

Muudatusettepanek 184
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 l (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 l) 84-74-2 201-557-4 dibutüülftalaat (DBP) X

Or. en
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Selgitus

Dibutüülftalaat (DBP) on plasti pehmendaja. Ta on väga toksiline veeorganismidele ja 
kuulub reproduktiivtoksilisuselt 2. kategooriasse. OSPARi komisjon kandis DBP OSPARi 
prioriteetsete kemikaalide nimistusse ja aine on kantud ka HELCOMi Läänemerele kahjulike 
ainete prioriteetsetesse rühmadesse. Seetõttu tuleks DBP kasutamine etapiviisiliselt lõpetada. 
DBP tuleb nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks, et tagada selle heite ja kadude 
lõpetamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 185
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 m (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 m) 15307-86-5 diklofenakk

Or. en

Selgitus

Diklofenakki kasutatakse aktiivse toimeainena reumaravimites. Ainet on leitud olulistes 
kontsentratsioonides jõgedest, näiteks Elbest, Reinist ja Doonaust. Diklofenakk on väga 
kergesti vees lahustuv ja püsiv. Tähtis on võtta diklofenaki pinnavette laskmiste, heite ja 
kadude suhtes ELi tasandil kontrollimeetmeid. Diklofenakk tuleks lisada prioriteetsete ainete 
nimistusse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 186
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 n (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________
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Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 n) 15307-86-5 239-348-5 diklofenakk

Or. de

Selgitus

Kogu ELis kasutatavat reumaravimit diklofenakki on leitud Elbe, Reini ja Doonau jõest 
olulistes kontsentratsioonides mitmete aastate jooksul. Diklofenakk on vees lahustuv ja püsiv 
saasteaine. Seni puuduvad kõnealuse aine suhtes ELi tasandil kontrollimeetmed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 187
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 o (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 o) 115-32-2 204-082-0 dikofool X

Or. fr

Selgitus

Dikofool on puuviljadel kasutatav akaritsiid ja selle aine kasutamise suhtes viidi ELis 
osalised piirangud sisse juba 1979. aastal (direktiiv 79/117/EMÜ). Täieliku ärakeelamise 
otsust on oodata 2007. aastal – see võib lõpetada aine mis tahes viisil kasutamise 2010. 
aastaks. Dikofool on neurotoksiline ja tõenäoline sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja, 
põhjustab reproduktiivsushäireid ja on toksiline. Dikofool on väga toksiline 
veeorganismidele, sealhulgas sellistele kaladele nagu merihunt, Lepomis macrochirus, 
Pimephales promelas ja vikerforell, kuid ka Mysidopsis bahia, Cyprinodon variegatus ja
Crassostrea virginica embrüotele ja vastsetele. OSPARi komisjon kandis dikofooli OSPARi 
prioriteetsete kemikaalide nimistusse. Dikofool tuleks seetõttu nimetada prioriteetseks 
ohtlikuks aineks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 188
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 p (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 p) 115-32-2 204-082-0 dikofool X

Or. en

Selgitus

Dikofool on puuviljadel kasutatav akaritsiid ja selle aine kasutamise suhtes viidi ELis 
osalised piirangud sisse juba 1979. aastal (direktiiv 79/117/EMÜ). Dikofool on neurotoksiline 
ja tõenäoline sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja, põhjustab reproduktiivsushäireid ja on 
toksiline. Dikofool tuleks nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks, sest ta annab alust samal 
määral muret tunda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 189
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 q (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 q) 67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)
(*****)See prioriteetne aine tuleb uuesti üle vaadata, et teha kindlaks, kas tegemist on 
võimaliku „prioriteetse ohtliku ainega”. Komisjon teeb nõukogule ja parlamendile 
ettepaneku aine lõplikuks liigitamiseks hiljemalt 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, ilma et see piiraks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud ajagraafikut 
kontrollimeetmete ettepanekute esitamiseks komisjoni poolt.

Or. fr
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Selgitus

Nimetatud kahte komplekse moodustavat ainet on leitud paljude aastate jooksul suurtes 
kogustes tööstuslikku reovett sisaldavatest jõgedest, näiteks Reinist ja Doonaust. Nad on väga 
püsivad ja halvasti biolagunevad. Euroopa tasemel meetmed kõnealuste ainete 
vähendamiseks puuduvad täielikult.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 190
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 r (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 r) 60-00-4 200-449-4 EDTA (X)(*****)

(*****)See prioriteetne aine tuleb uuesti üle vaadata, et teha kindlaks, kas tegemist on 
võimaliku „prioriteetse ohtliku ainega”. Komisjon teeb nõukogule ja parlamendile 
ettepaneku aine lõplikuks liigitamiseks hiljemalt 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, ilma et see piiraks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud ajagraafikut 
kontrollimeetmete ettepanekute esitamiseks komisjoni poolt.

Or. fr

Selgitus

Nimetatud kahte komplekse moodustavat ainet on leitud paljude aastate jooksul suurtes 
kogustes tööstuslikku reovett sisaldavatest jõgedest, näiteks Reinist ja Doonaust. Nad on väga 
püsivad ja halvasti biolagunevad. Euroopa tasemel meetmed ainete vähendamiseks puuduvad 
täielikult.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 191
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 s (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
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Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 s) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)

(*****)See prioriteetne aine tuleb uuesti üle vaadata, et teha kindlaks, kas tegemist on võimaliku 
„prioriteetse ohtliku ainega”. Komisjon teeb nõukogule ja parlamendile ettepaneku aine 
lõplikuks liigitamiseks hiljemalt 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist, ilma et see 
piiraks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud ajagraafikut kontrollimeetmete ettepanekute 
esitamiseks komisjoni poolt.

Or. en

Selgitus

ETBE on kütuselisand. Ta on vees kergesti lahustuv ja väga püsiv. ETBE tuleks lisada 
prioriteetsete ainete nimistusse. Komisjon peaks tegema õigusloomega seotud ettepaneku, et 
teha kindlaks, kas tegemist on prioriteetse ohtliku ainega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 192
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 t (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 t) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)
(*****)See prioriteetne aine tuleb uuesti üle vaadata, et teha kindlaks, kas tegemist on 
võimaliku „prioriteetse ohtliku ainega”. Komisjon teeb nõukogule ja parlamendile 
ettepaneku aine lõplikuks liigitamiseks hiljemalt 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, ilma et see piiraks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud ajagraafikut 
kontrollimeetmete ettepanekute esitamiseks komisjoni poolt.

Or. fr
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Selgitus

ETBE on üks kütuselisandina kasutatavatest ainetest. See on olnud USAs mõnedel juhtudel 
juba mõnda aega keelatud. Probleemist ollakse teadlikud juba väga pikka aega, sest mõlemad 
ained on väga kergesti vees lahustuvad ja väga püsivad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 193
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 u (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 u) 57-12-5 vaba tsüaniid

Or. en

Selgitus

Tsüaniid on väga toksiline ja keskkonnale ohtlik, samuti on see väga toksiline 
veeorganismidele. Veeslahustuvaid tsüaniidisooli (naatriumtsüaniid) kasutatakse 
kaevandustes, eriti kullakaevandustes koos karjäärides tsüaniidi leostumisega mõnedes
liikmesriikides. 

2000. aastal heitis Baia Mare kullakaevandus Rumeenias kohalikku jõkke tsüaniidi ja 
põhjustas ühe Euroopa suurima ökoloogilise katastroofi Tisza – Doonau jõgikonnas, mujalt 
maailmast on teada ka teisi õnnetusjuhtumeid. Naatriumtsüaniid tuleks seega nimetada 
prioriteetseks aineks ja selle heide vette tuleb ära hoida. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 194
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 v (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________
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Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 v) 1071-83-6 213-997-4 glüfosaat (X)(*****)
(*****)See prioriteetne aine tuleb uuesti üle vaadata, et teha kindlaks, kas tegemist on 
võimaliku „prioriteetse ohtliku ainega”. Komisjon teeb nõukogule ja parlamendile 
ettepaneku aine lõplikuks liigitamiseks hiljemalt 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, ilma et see piiraks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud ajagraafikut 
kontrollimeetmete ettepanekute esitamiseks komisjoni poolt.

Or. fr

Selgitus

Glüfosaat on laialdaselt kasutatav herbitsiid, mida leidub pinnavees olulistes 
kontsentratsioonides. Glüfosaadi ohtlikkuse kohta puuduvad andmed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 195
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 w (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X

Or. en

Selgitus

HHCB on polütsükliline muskusaine, mida kasutatakse odavate lõhnaainete valmistamisel 
ning seda toodetakse ELis üle 1000 tonni aastas. Ta on halvasti biolagunev, bioakumuleerub 
rasvkoes ja on võimalik sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja. Seetõttu tuleks HHCB
kasutamine etapiviisiliselt lõpetada.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 196
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 x (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 x) 60166-93-0 262-093-6 jopamidool

Or. de

Selgitus

Jopamidool on röntgenkiirtele läbipaistmatu kontrastaine, mis lahustub kergesti vees ning on 
väga püsiv saasteaine. Käesoleval ajal puuduvad selle aine kohta ELi tasandil 
kontrollimeetmed. Jopamidooli leidub märkimisväärses kontsentratsioonis Reini, Doonau ja 
Elbe jões.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 197
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 y (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 y) 7085-19-0 230-386-8 mekoprop (MCPP) (X)(*****)

(*****)See prioriteetne aine tuleb uuesti üle vaadata, et teha kindlaks, kas tegemist on võimaliku 
„prioriteetse ohtliku ainega”. Komisjon teeb nõukogule ja parlamendile ettepaneku aine 
lõplikuks liigitamiseks hiljemalt 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist, ilma et see 
piiraks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud ajagraafikut kontrollimeetmete ettepanekute 
esitamiseks komisjoni poolt.
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Or. en

Selgitus

Mekoprop (MCPP) on laialdaselt kasutatav herbitsiid, mida leidub pinnavees olulistes 
kontsentratsioonides. Mekoprop on väga püsiv. See tuleks lisada prioriteetsete ainete 
nimistusse. Komisjon peaks tegema õigusloomega seotud ettepaneku, et teha kindlaks, kas 
tegemist on prioriteetse ohtliku ainega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 198
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 z (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 z) 7085-19-0 230-386-8 mekoprop (MCPP) (X)(*****)
(*****)See prioriteetne aine tuleb uuesti üle vaadata, et teha kindlaks, kas tegemist on 
võimaliku „prioriteetse ohtliku ainega”. Komisjon teeb nõukogule ja parlamendile 
ettepaneku aine lõplikuks liigitamiseks hiljemalt 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, ilma et see piiraks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud ajagraafikut 
kontrollimeetmete ettepanekute esitamiseks komisjoni poolt.

Or. fr

Selgitus

Mekoprop (MCPP) on laialdaselt kasutatav herbitsiid, mida leidub pinnavees olulistes 
kontsentratsioondes. MCPP on väga püsiv.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 199
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 aa (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
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Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 aa) 36861-47-9 253-242-6 4-metüülbensülideenkamper X

Or. en

Selgitus

4-metüülbensülideenkamprit kasutatakse päikesekaitsekreemide valmistamisel. Ta on halvasti 
biolagunev, on väga tõenäoliselt keskkonnas bioakumuleeruv ja on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustaja. 4-metüülbensülideenkamper tuleks seetõttu nimetada prioriteetseks ohtlikuks 
aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 200
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 ab (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 ab) 36861-47-9 253-242-6 4-metüülbensülideenkamper X

Or. fr

Selgitus

4-metüülbensülideenkamprit kasutatakse päikesekaitsekreemide valmistamisel. Ta on halvasti 
biolagunev, bioakumuleerub kergesti keskkonnas ja tekitab sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustusi, mis lükkavad edasi isaste rottide puberteedi saabumist ja avaldavad mõju teise 
generatsiooni reproduktiivorganitele. 4-metüülbensülideenkamper tuleks seetõttu nimetada 
prioriteetseks ohtlikuks aineks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 201
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 ac (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 ac) 81-14-1 201-328-9 muskusketoon X

Or. en

Selgitus

Muskusketoon on kosmeetikatoodete valmistamisel kasutatav lõhnaaine. Ta on halvasti 
biolagunev, bioakumuleerub kergesti keskkonnas ja tema lagunemisprodukt tekitab 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustusi. Seetõttu tuleks muskusketooni kasutamine etapiviisiliselt 
lõpetada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 202
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 ad (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 ad) 81-15-2 201-329-4 muskusksüleen X

Or. en

Selgitus

Muskusksüleen on seepide ja detergentide valmistamisel kasutatav lõhnaaine. Ta on halvasti 
biolagunev, bioakumuleerub kergesti keskkonnas ja tema lagunemisprodukt tekitab 
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sisesekretsioonisüsteemi kahjustusi. OSPARi komisjon kandis muskusksüleeni OSPARi 
prioriteetsete kemikaalide nimistusse ja aine on kantud ka HELCOMi Läänemerele kahjulike 
ainete prioriteetsetesse rühmadesse. Seetõttu tuleks muskusksüleeni kasutamine etapiviisiliselt 
lõpetada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Henrik Lax ja Andres Tarand

Muudatusettepanek 203
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 ae (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks
ohtlikuks 
aineks

(33 ae) 81-15-2 201-329-4 muskusksüleen X

Or. en

Selgitus

Muskusksüleen on seepide ja detergentide valmistamisel kasutatav lõhnaaine. Ta on halvasti 
biolagunev, bioakumuleerub kergesti keskkonnas ja tema lagunemisprodukt tekitab 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustusi. OSPARi komisjon kandis muskusksüleeni OSPARi 
prioriteetsete kemikaalide nimistusse ja aine on kantud ka HELCOMi Läänemerele kahjulike 
ainete prioriteetsetesse rühmadesse. Seetõttu tuleks muskusksüleeni kasutamine etapiviisiliselt 
lõpetada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 204
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 af (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks
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(33 af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)

(*****)See prioriteetne aine tuleb uuesti üle vaadata, et teha kindlaks, kas tegemist on võimaliku 
„prioriteetse ohtliku ainega”. Komisjon teeb nõukogule ja parlamendile ettepaneku aine 
lõplikuks liigitamiseks hiljemalt 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi jõustumist, ilma et see 
piiraks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud ajagraafikut kontrollimeetmete ettepanekute 
esitamiseks komisjoni poolt.

Or. en

Selgitus

MTBE on kütuselisand. Ta on vees kergesti lahustuv ja väga püsiv. MTBE tuleks lisada 
prioriteetsete ainete nimistusse. Komisjon peaks tegema õigusloomega seotud ettepaneku, et 
teha kindlaks, kas tegemist on prioriteetse ohtliku ainega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 205
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 ag (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 ag) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)
(*****)See prioriteetne aine tuleb uuesti üle vaadata, et teha kindlaks, kas tegemist on 
võimaliku „prioriteetse ohtliku ainega”. Komisjon teeb nõukogule ja parlamendile 
ettepaneku aine lõplikuks liigitamiseks hiljemalt 12 kuu jooksul pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist, ilma et see piiraks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud ajagraafikut 
kontrollimeetmete ettepanekute esitamiseks komisjoni poolt.

Or. fr

Selgitus

MTBE on üks kütuselisandina kasutatavatest ainetest. See on olnud Ameerika Ühendriikides 
mõnedel juhtudel juba mõnda aega keelatud. Probleemist ollakse teadlikud juba väga pikka 
aega, sest mõlemad ained on väga kergesti vees lahustuvad ja väga püsivad.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Christa Klaß

Muudatusettepanek 206
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 ah (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 ah) 81-04-9 201-317-9 Naftaleen-1,5-disulfonaat

Or. de

Selgitus

Naftaleen-1,5-disulfonaati kasutatakse keemiatööstuse sünteesimisprotsessides. Naftaleen-
1,5-disulfonaat on väga püsiv saasteaine ja seda on leitud Elbe, Reini ja Doonau jõest 
olulistes kontsentratsioonides mitmete aastate jooksul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 207
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 ai (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 ai) 5466-77-3 226-775-7 oktüül-metoksütsinnamaat X

Or. en



PE 378.727v01-00 124/131 AM\631286ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Oktüül-metoksütsinnamaati kasutatakse päikesekaitsekreemide valmistamisel ja ainet 
toodetakse Euroopas suurtes kogustes – ligikaudu 5000 tonni aastas. Ta on halvasti 
biolagunev, bioakumuleerub kergesti keskkonnas ja on arvatavasti sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustaja. Oktüül-metoksütsinnamaat tuleks seetõttu nimetada prioriteetseks ohtlikuks 
aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 208
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 aj (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 aj) 5466-77-3 226-775-7 oktüül-metoksütsinnamaat X

Or. fr

Selgitus

Oktüül-metoksütsinnamaati kasutatakse päikesekaitsekreemide valmistamisel ja ainet 
toodetakse Euroopas suurtes kogustes – ligikaudu 5000 tonni aastas. Ta on halvasti 
biolagunev, bioakumuleerub kergesti keskkonnas ja on arvatavasti sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustaja. Oktüül-metoksütsinnamaat tuleks seetõttu nimetada prioriteetseks ohtlikuks 
aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Avril Doyle

Muudatusettepanek 209
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 ak (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
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Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 ak)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

perfluoritud ühendid (PFC)

perfluorooktaansulfonaat (PFOS)
kaaliumsool
ammooniumsool
liitiumsool
dietanoolamiin (DEA) sool

perfluorooktaanhape (PFOA)
ammoonium-
perfluorooktanoaat (APFO) 

X

Or. en

Selgitus

Kõik PFC-rühma ained lagunevad keskkonnas kas PFOSideks või PFOAks, mis pole mitte 
üksnes püsivad ja bioakumuleeruvad, vaid ka vähkitekitavad. PFOSid jaPFOA enam edasi ei 
lagune. Ehkki PFOSide kasutamisele seati ELis hiljuti piirangud, kasutatakse kõiki teisi 
ühendeid edasi. PFC ühenditega saastunud vee puhastamine on väga kallis. OSPARi 
komisjon kandis juba PFOSid OSPARi prioriteetsete kemikaalide nimistusse. Kogu PFC-
rühma tuleb käsitada prioriteetsete ohtlike ainetena vees.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 210
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 al (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks
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(33 al)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

perfluoritud ühendid (PFC)

perfluorooktaansulfonaat (PFOS)
kaaliumsool
ammooniumsool
liitiumsool
dietanoolamiin (DEA) sool

perfluorooktaanhape (PFOA)
ammoonium-
perfluorooktanoaat (APFO)

X

Or. en

Selgitus

Kõik PFC-rühma ained lagunevad keskkonnas kas PFOSideks või PFOAks, mis pole mitte 
üksnes püsivad ja bioakumuleeruvad, vaid ka vähkitekitavad. PFOSid jaPFOA enam (edasi) 
ei lagune. Ehkki PFOSide kasutamisele seati ELis hiljuti piirangud, kasutatakse kõiki teisi 
ühendeid edasi. PFC ühenditega saastunud vee puhastamine on väga kallis. OSPARi 
komisjon kandis juba PFOSid OSPARi prioriteetsete kemikaalide nimistusse. Kogu PFC-
rühma tuleb käsitada prioriteetsete ohtlike ainetena vees.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 211
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 am (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 am) ei kohaldata ei kohaldata perfluorooktaan-sulfonaadid X

Or. en

Selgitus

Euroopa Komisjoni tervise- ja keskkonnariskide teaduskomitee (SCHER) on kindlaks teinud, 
et perfluorooktaan-sulfonaadid (PFOSid) on väga püsivad, väga bioakumuleeruvad ja 
toksilised. Ehkki enamik perfluorooktaan-sulfonaatide kasutusviise tuleb 2008. aastaks 
järkjärgult lõpetada, jätkatakse praegu mõnede väga problemaatiliste kasutusviiside 
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(kroomiga teostatavad pindamistööd) lubamist. Suured PFOSide kogused on olemas ka 
varudena (eriti tuletõrje vahtkustutites) ja nende kasutamiseks on antud aega 42 kuud. 
Pinnavee kõnealuse aine eest kaitsmise eesmärgil on oluline nimetada PFOSid prioriteetseks 
ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 212
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 an (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 an) ei kohaldata ei kohaldata perfluorooktaanhape ja selle 
ühendid

X

Or. en

Selgitus

Perfluorooktaanhappe (PFOA) ja selle ühendite riskiprofiil sarnaneb PFOSi omaga (väga 
püsiv, väga bioakumuleeruv, toksiline). PFOA on juba viinud pinnavee märkimisväärse 
saastumiseni. Pinnavee kõnealuse aine eest kaitsmise eesmärgil on oluline nimetada PFOA 
prioriteetseks ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 213
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 ao (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 ao) 1763-23-1 217-179-8 PFOS X



PE 378.727v01-00 128/131 AM\631286ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Or. fr

Selgitus

PFOS (perfluorooktaan-sulfonaat) on püsiv ja bioakumuleeruv kantserogeen, mille 
tööstuslikku kasutamist on ELis hiljuti piirama hakatud. Saastatud vee, setete, pinnase ja 
uuesti vee puhastamine saastest on väga kallis. OSPARi komisjon kandis PFOSi OSPARi 
prioriteetsete kemikaalide nimistusse. PFOS tuleks seetõttu nimetada prioriteetseks ohtlikuks 
aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 214
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 ap (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 ap) 124495-18-7 -- kinoksüfeen (5,7-dikloro-4-(p-
fluorofenoksü)kinoliin)

X

Or. en

Selgitus

Kinoksüfeen on fungitsiid, mida kasutatakse lühikese külvikorraga suuremahuliste 
põllukultuuride kasvatamisel. Ta vastab püsiva orgaanilise saasteaine (POP) kriteeriumidele.
Seetõttu tuleks kinoksüfeen nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 215
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 aq (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________
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Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 aq) 124495-18-7 -- kinoksüfeen (5,7-dikloro-4-(p-
fluorofenoksü)kinoliin)

X

Or. fr

Selgitus

Kinoksüfeen on fungitsiid, mida kasutatakse lühikese külvikorraga suuremahuliste 
põllukultuuride kasvatamisel. Ta vastab püsiva orgaanilise saasteaine (POP) kriteeriumidele, 
kuid teadusliku aluseta poliitilise otsusega lubati kinoksüfeen siiski ELi turule. Püsiva 
orgaanilise saasteaine omaduste tõttu tuleks kinoksüfeen nimetada prioriteetseks ohtlikuks 
aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Margrete Auken

Muudatusettepanek 216
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 ar (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 ar) 79-94-7 201-236-9 tetrabromobisfenool A (TBBP-
A)

X

Or. en

Selgitus

TBBP-A on hormoone imiteerivate omadustega tööstuskemikaal. Sisesekretsioonisüsteemi
kahjustajana tuleks ta nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks, sest ta annab alust samal 
määral muret tunda.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 217
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 as (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 as) 79-94-7 201-236-9 tetrabromobisfenool A (TBBP-
A)

X

Or. fr

Selgitus

TBBP-A on hormoone imiteerivate omadustega (sisesekretsioonisüsteemi kahjustav) 
tööstuskemikaal, mis kujutab suurt ohtu kaladele, inimtervisele ja keskkonnale. OSPARi 
komisjon kandis TBBP-A OSPARi prioriteetsete kemikaalide nimistusse. TBBP-A tuleks 
seetõttu nimetada prioriteetseks ohtlikuks aineks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Chris Davies

Muudatusettepanek 218
II LISA

Direktiivi 2000/60/EÜ X lisa rida 33 at (uus)

Parlamendi muudatusettepanekud
__________________________________

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33 at) 21145-77-7 244-240-6 tonaliid (AHTN) X

Or. en

Selgitus

Tonaliid on polutsükliline muskusaine, mida kasutatakse odavate lõhnaainete valmistamisel. 
Ta on halvasti biolagunev, bioakumuleerub rasvkoes ja on võimalik sisesekretsioonisüsteemi 
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kahjustaja. Seetõttu tuleks tonaliidi kasutamine etapiviisiliselt lõpetada.


