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Muudatusettepanek 87
Õigusloomega seotud resolutsiooni projekt

Euroopa Parlament lükkab komisjoni ettepaneku tagasi.

Or. de

Selgitus

Ettepanek rikub subsidiaarsuse põhimõtet ja on seotud ülemäärase bürokraatiaga. Lisaks ei 
arvestata kehtivate Euroopa õigusaktide meetmetega. Piiritlemist seoses ELi õigusaktidega ei 
ole tehtud. Euroopa õiguse alusel heakskiidetud meetmetele heidetakse ette, et need viivad 
mulla kahjustumiseni. Lisaks on ette nähtud – ilma Euroopa Parlamendita – ühtlustamine 
mullasaaste ohtude hindamisel. (Schnellhardt jt)

Direktiiv rikub lepingutingimusi ja sekkub liikmesriikide subsidiaarsusesse. (Ulmer)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 88
Õigusloomega seotud resolutsiooni projekti lõige 1

1. lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

Or. nl

Selgitus

Mullapoliitika on piiriüleselt asjakohane vaid piiratud ulatuses. Subsidiaarsuse aspektist 
lähtuvalt tuleb suuremat rõhku panna riiklikule mullapoliitikale. Lisaks on 
proportsionaalsuse seisukohast direktiiv liiga kaalukas vahend kõnealuse poliitika jaoks. 
Seetõttu tuleks piirduda mullakaitse teemastrateegiaga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 89
Õigusloomega seotud resolutsiooni projekti lõige 2

2. nõuab moratooriumi veel kindlaksmääramata tähtaja jooksul, eesmärgiga teha 
kindlaks mullakaitse teemastrateegia mõju, et pakkuda nõnda liikmesriikidele 
võimalust töötada välja või parandada mullapoliitikat; märgib, et pärast nimetatud 
tähtaega saab kontrollida, kui oluline või vajalik on mullakaitse direktiiv;

Or. nl

Selgitus

Soovitatakse kindlaks määrata moratoorium, nii et liikmesriigid saavad rakendada 
mullapoliitikat mullakaitse teemastrateegia alusel. Hiljem tuleks kontrollida, kas direktiiv on 
vajalik või asjakohane. Siiski on võimalik võtta praeguse direktiivi ettepaneku väärtuslikke 
seisukohti üle teemastrateegiasse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 90
Õigusloomega seotud resolutsiooni projekti lõige 2 a (uus)

2 a. kutsub üles võtma praeguses ettepanekus võtta vastu mullakaitse direktiiv 
sisalduvaid üksikuid asjakohaseid suundumusi üle mullakaitse teemastrateegiasse;
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Or. nl

Selgitus

Soovitatakse kindlaks määrata moratoorium, nii et liikmesriigid saavad rakendada 
mullapoliitikat mullakaitse teemastrateegia alusel. Hiljem tuleks kontrollida, kas direktiiv on 
vajalik või asjakohane. Siiski on võimalik võtta praeguse direktiivi ettepaneku väärtuslikke 
seisukohti üle teemastrateegiasse.

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 91
Pealkiri ja volitused

– Ettepanek: – Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA
NÕUKOGU DIREKTIIV,

NÕUKOGU DIREKTIIV,

millega luuakse mullakaitse raamistik ja 
muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ

millega luuakse mullakaitse raamistik ja 
muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst) (EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA 
LIIDU NÕUKOGU,

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget
1,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse 
asutamislepingut, eriti selle artikli 175 lõiget 
2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut, võttes arvesse komisjoni ettepanekut,
võttes arvesse Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomitee arvamust,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi 
arvamust, võttes arvesse Euroopa 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust; 

võttes arvesse Regioonide Komitee 
arvamust,

võttes arvesse Regioonide Komitee 
arvamust, 

toimides asutamislepingu artiklis 251 
sätestatud korras4,
ning arvestades järgmist: ning arvestades järgmist:
4 […]
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Or. de

Selgitus

Nice’i lepingu muutmise tõttu tuleb artikli 175 lõikes 2 sätestatud otsustamismenetlust
kohaldada „meetmetele, mis käsitlevad(…) majandamist”. Maakasutust käsitletakse 
käesolevas direktiivi ettepanekus muu hulgas artiklites 4 (ettevaatusabinõud), 5 (pinnase 
katmine), 6 jj (ohuga alade kindlakstegemine), 9 (mulla saastamise vältimine) ja 13 
(tervendamine). Seetõttu peab kohaldama selleks ettenähtud otsustamismenetlust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 92
Põhjendus 4

(4) Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule mullakaitse teemastrateegia 
kohta on määratletud kaheksa peamist 
degradeerumisprotsessi, mis ohustavad 
Euroopa Liidu muldasid. Need on erosioon, 
orgaanilise ainese kadu, saastumine, 
sooldumine, tihenemine, mulla bioloogilise 
mitmekesisuse kadu, pinnase katmine, 
maalihked ja üleujutused. Teaduse andmed 
mulla bioloogilise mitmekesisuse ja selle 
omaduste kohta on veel liiga piiratud 
selleks, et lisada käesolevasse direktiivi 
erisätted bioloogilise mitmekesisuse 
kaitsmise kohta. Üleujutuste vältimist ja 
nende mõju leevendamist käsitletakse 
ettepanekus võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv üleujutusohu hindamise 
ja ohjeldamise kohta.

(4) Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile 
ja nõukogule mullakaitse teemastrateegia 
kohta on määratletud üheksa peamist 
degradeerumisprotsessi, mis ohustavad 
Euroopa Liidu muldasid. Need on erosioon, 
orgaanilise ainese kadu, saastumine, 
sooldumine, tihenemine, mulla bioloogilise 
mitmekesisuse kadu, pinnase katmine, 
kõrbestumine, maalihked ja üleujutused. 
Teaduse andmed mulla bioloogilise 
mitmekesisuse ja selle omaduste kohta on 
veel liiga piiratud selleks, et lisada 
käesolevasse direktiivi erisätted bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmise kohta. Üleujutuste 
vältimist ja nende mõju leevendamist 
käsitletakse ettepanekus võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
üleujutusohu hindamise ja ohjeldamise 
kohta.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 93
Põhjendus 6

(6) Ühenduse õigusaktid, näiteks jäätmete, 
kemikaalide, tööstussaaste vältimise ja 
kontrolli, kliimamuutuse, vee, 
põllumajanduse ja maaelu arengu 

(6) Ühenduse õigusaktid, näiteks jäätmete, 
kemikaalide, tööstussaaste vältimise ja 
kontrolli, kliimamuutuse, vee, 
põllumajanduse ja maaelu arengu 
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valdkondades, sisaldavad mõningaid 
mullakaitse sätteid, ent need ei ole ette 
nähtud kaitsma kõiki muldi kõikide 
degradatsiooniprotsesside eest ega ole 
selleks ka piisavad. Järelikult on vaja 
sidusat ja tõhusat õigusraamistikku, 
millega kehtestatakse ühised põhimõtted ja 
eesmärgid mulla kaitsmiseks ja säästlikuks 
kasutamiseks ühenduses.

valdkondades aitavad juba kaasa 
mullakaitsele ning täiendavad kõnealust 
raamistikku, millega kehtestatakse ühised 
põhimõtted ja eesmärgid mulla kaitsmiseks 
ja säästlikuks kasutamiseks ühenduses.

Or. en

Selgitus

Maakasutust ja mullakaitset on juba käsitletud kehtivates ELi õigusaktides. Käeolevas 
raamistikus tuleb heaks kiita kõik praegused jõupingutused tõhusa mulla majandamise 
strateegia rakendamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 94
Põhjendus 10

(10) Kuna kavandatavate meetmete 
eesmärki, nimelt ühise mullakaitse 
raamistiku loomist, ei suuda liikmesriigid 
eraldi saavutada, siis – arvestades 
probleemi ulatust ja tulenevaid järeldusi 
muude ühenduse õigusaktide suhtes, mis 
käsitlevad looduskaitset, veekaitset, 
toiduohutust, kliimamuutust ja 
põllumajandust ning ühishuvi valdkondi, 
nagu inimeste tervise kaitse – on parem 
tegutseda ühenduse tasandil, seepärast võib 
ühendus võtta meetmeid, arvestades 
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõtet. Nimetatud 
artikliga sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärgi saavutamiseks 
vajalikust kaugemale.

(10) Kuna mulla saastamisel on tõsised 
tagajärjed looduskaitse, veekaitse, 
toiduohutuse, kliimamuutuste ja 
põllumajanduse valdkondades ning teistes 
ühishuvi valdkondades, nagu inimeste 
tervise kaitse – on hädavajalik seada 
mullapoliitika valdkonnas ühenduse 
eesmärgid. Liikmesriikidel peab siiski 
säilima vabadus kujundada oma poliitika 
ise. Kõnealune avatud 
kooskõlastamismeetod on piisav alus 
Euroopa mullapoliitika edasiarendamisele. 
Nagu teemastrateegias esitatud, kutsutakse 
liikmesriike üle võtma meetmeid riigi 
tasandil. Kui viie aasta pärast selgub, et 
eesmärke ei ole saavutatud, teeb komisjon 
ettepaneku lisameetmete kohta.

Or. nl

Selgitus

Direktiivi vastuvõtmine ei ole proportsionaalne, sest on olemas lai valik mullakaitse eeskirju, 
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nagu näiteks veepoliitika raamdirektiiv, nitraatide direktiiv ja Natura 2000 paketi meetmed. 
Avatud kooskõlastamismeetod on siinjuures kohasem, kuna selle abil sõnastatakse küll ühised 
eesmärgid, kuid samas jäetakse liikmesriikidele rohkem mänguruumi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 95
Põhjendus 11 a (uus)

(11 a) Ühise põllumajanduspoliitika 
vahekokkuvõttega tuleb luua meetmed, 
mille eesmärk on mulla viljakuse, 
orgaanilise ainese sisalduse ja 
süsinikdioksiidi sidumisvõimsuse 
säilitamine ja parandamine.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 96
Põhjendus 13

(13) Linnade vohamise ja mitme 
majandussektori suureneva maavajaduse 
tõttu hoogustub ühenduses pinnase katmine 
ning seetõttu on mulda vaja kasutada 
säästlikumalt. Pinnase katmise piiramiseks 
on vaja sisse viia kohased meetmed, näiteks 
endiste tööstusalade taastamine, et 
vähendada rohealade kadumist. Pinnase 
katmise puhul peab liikmesriik ette nägema 
sellise ehitus- ja drenaažitehnika, mis 
võimaldab säilitada võimalikult paljud mulla 
funktsioonid.

(13) Linnade vohamise ja mitme 
majandussektori suureneva maavajaduse 
tõttu hoogustub ühenduses pinnase katmine 
ning seetõttu on mulda vaja kasutada 
säästlikumalt. Pinnase katmise piiramiseks 
on vaja sisse viia kohased meetmed, näiteks 
endiste tööstusalade taastamine, et 
vähendada rohealade kadumist. Pinnase 
katmise puhul peab liikmesriik ette nägema 
sellise ehitus- ja drenaažitehnika, mis 
võimaldab säilitada võimalikult paljud mulla 
funktsioonid. Linnapiirkondades tuleb 
julgustada spetsiaalse keskkonnasõbraliku 
ehitustehnika ja -toodete kasutamist 
sillutamisel.

Or. en

Selgitus

Linnapiirkondades on sillutamisel negatiivne mõju; seetõttu tuleb kõnealuse mõju vältimiseks 
kasutada kättesaadavaid uusi keskkonnasõbralikke tehnikaid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 97
Põhjendus 13

(13) Linnade vohamise ja mitme 
majandussektori suureneva maavajaduse 
tõttu hoogustub ühenduses pinnase katmine 
ning seetõttu on mulda vaja kasutada 
säästlikumalt. Pinnase katmise piiramiseks 
on vaja sisse viia kohased meetmed, näiteks 
endiste tööstusalade taastamine, et 
vähendada rohealade kadumist. Pinnase 
katmise puhul peab liikmesriik ette nägema 
sellise ehitus- ja drenaažitehnika, mis 
võimaldab säilitada võimalikult paljud mulla 
funktsioonid.

(13) Linnade vohamise ja mitme 
majandussektori suureneva maavajaduse 
tõttu hoogustub ühenduses pinnase katmine 
ning seetõttu on mulda vaja kasutada 
säästlikumalt. Pinnase katmise piiramiseks 
on vaja sisse viia kohased meetmed, näiteks 
endiste tööstusalade taastamine, et 
vähendada rohealade kadumist. Liikmesriik 
peab looma soodustused tööstuspiirkonna 
ja linna ruumilisele arengule, mis peab 
toimuma kohtades, mida juba kasutatakse 
tööstuslikel või linnaga seotud eesmärkidel, 
ning peab piirama rohealade kasutamist 
ehitusmaana. Liikmesriik peab samuti 
tagama, et maakasutuse planeerimise 
reguleerivad raamistikud soodustavad 
tervendamist, ning peab kaaluma 
kiirendatud loamenetlusi tervendamise 
planeerimiseks. Pinnase katmise puhul peab 
liikmesriik ette nägema sellise ehitus- ja 
drenaažitehnika, mis võimaldab säilitada 
võimalikult paljud mulla funktsioonid.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Muudatusettepanek 98
Põhjendus 13 a (uus)

(13 a) Et vältida puutumata maa 
kasutamist, pinnase katmist ja 
mullafunktsioonide vähenemist, peab 
tööstuslik ja linna ruumiline planeerimine 
toimuma eelistatavalt kohtades, mida on 
minevikus kasutatud või kasutatakse 
praegu tööstuse asukohana või 
linnaplaneerimiseks.

Or. en
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Selgitus

Uute linnade või tööstusliku ruumi planeerimine ei peaks võimaluse korral hõlmama 
puutumata maad, vaid kohti, mida juba kasutatakse. Seeläbi välditakse puutumata maa 
kasutamist ja kiirendatakse juba kasutatud alade tervendamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 99
Põhjendus 13 a (uus)

(13 a) Mulla hapestumine on ühenduse 
teatavates osades oluline probleem, mida 
tuleb käsitleda. Seetõttu peab liikmesriik 
kohaste meetmete abil tagama, et 
lubamatud maakasutustavad ei põhjusta 
mulla pH väärtuse vähenemist. Samal ajal 
ei tohi muuta sellise mulla omadusi, mis on 
looduslikult happeline (nt turvaväljad) või 
on spetsiifiliseks looduslikuks elupaigaks.

Or. en

Selgitus

Mulla hapestumine on oluline probleem ühenduse teatavates osades ja seda tuleb käesolevas 
direktiivis käsitleda. Liikmesriik peab võtma kohased meetmed tagamaks, et lubamatud 
maakasutustavad ei põhjusta pH väärtuse vähenemist. Ei tohi muuta mulla omadusi, mis on 
looduslikult happelised või on spetsiifiliseks looduslikuks elupaigaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 100
Põhjendus 14

(14) Sihipärane ja tõhus mullakaitsepoliitika 
peab põhinema teadmisel, kus toimub mulla 
degradatsioon. On teada, et mõned 
degradatsiooniprotsessid, nagu erosioon, 
orgaanilise ainese kadu, tihenemine, 
sooldumine ja maalihked, toimuvad vaid 
teatud aladel, mida sellised protsessid kõige 
enam ohustavad. Seepärast on vaja 
kõnealused ohualad kindlaks teha.

(14) Sihipärane ja tõhus mullakaitsepoliitika 
peab põhinema teadmisel, kus toimub mulla 
degradatsioon. On teada, et mõned 
degradatsiooniprotsessid, nagu erosioon, 
orgaanilise ainese kadu, tihenemine, 
sooldumine, hapestumine ja maalihked, 
toimuvad vaid teatud aladel, mida sellised 
protsessid kõige enam ohustavad. Seepärast 
on vaja kõnealused ohualad kindlaks teha.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 101
Põhjendus 17

(17) Liikmesriigid vastutavad meetmete 
rakendamise eest kõige sobivamal tasandil, 
püstitades ohtude vähendamise eesmärgid ja 
töötades välja meetmeprogrammid nende 
eesmärkide saavutamiseks.

(17) Liikmesriigid vastutavad meetmete 
rakendamise eest kõige sobivamal tasandil, 
püstitades ohtude vähendamise eesmärgid ja 
töötades välja meetmeprogrammid nende 
eesmärkide saavutamiseks. Kõnealused 
meetmed peavad täies mahus arvesse võtma 
direktiivide 1999/31/EÜ ja 1996/61/EÜ 
eesmärke.

Or. de

Selgitus

Mõlemad direktiivid võtavad juba arvesse mullakaitse aspekte. Tuleb vältida topelteeskirju 
või täiendavaid menetlusi heakskiidetud lisade puhul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 102
Põhjendus 18 a (uus)

(18 a) Mitmed ELi direktiivid on seotud 
maakasutuse ja ruumilise planeerimisega. 
Siinkohal on tegemist muu hulgas 
linnukaitse ja looduslike elupaikade 
direktiiviga, veepoliitika raamdirektiivi ja 
selle tütardirektiividega, nitraatide 
direktiiviga ning direktiiviga müra ja õhu 
kvaliteedi kohta. Kohalikud ja 
piirkondlikud ametiasutused peavad üha 
suuremal määral arvestama ELi 
direktiividega. Direktiivid ei ole sageli 
mõistlikult omavahel kooskõlastatud, mille 
tagajärjeks on see, et kohati tekivad 
vastuolud eesmärkide osas, ja erinevalt on 
sätestatud aruandluskohustused. Küsitav ei 
ole ELi direktiivide väärtus, kuid siiski ei 
jäta direktiivid kohalikele ja piirkondlikele 
ametiasutustele võimalust ise prioriteete 
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seada. Seeläbi kahaneb ülesannete sisu 
riigi tasandil pelgalt rakenduskohustustele. 
Oleks mõistlik, kui ühenduse õigusega 
jäetakse kohalikule ja piirkondlikule 
poliitikale enam mänguruumi oma 
prioriteetide kindlaksmääramiseks. Seetõttu 
on vaja kõikehõlmavat õiguslikku 
raamistikku, mis hõlmab maakasutust ja 
ruumilist planeerimist. Kõnealuses 
raamistikus tuleb muuta rangemaks 
aruandluskohustusi ja jätta liikmesriikidele 
võimalus määrata kindlaks oma 
prioriteedid. Selle eelduseks oleks, et teised 
riigid selle all ei kannata ning saavutatakse 
seatud eesmärgid.

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 103
Põhjendus 19

(19) Käesolev direktiiv peaks kaasa aitama 
samaaegsete degradatsiooniprotsesside 
tulemusel kulgeva kõrbestumise ja mulla 
bioloogilise mitmekesisuse kadumise 
peatamisele ning tugevdama koostööd ÜRO 
kõrbestumise vastu võitlemise konventsiooni 
ja bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni, 
millega ühendus on ühinenud, elluviimisel 
ning see muudab kõnealuste rahvusvaheliste 
keskkonnakokkulepete täitmise tõhusamaks.

(19) Käesolev direktiiv peaks kaasa aitama 
samaaegsete degradatsiooniprotsesside 
tulemusel kulgeva kõrbestumise ja mulla 
bioloogilise mitmekesisuse ja orgaanilise 
ainese sisalduse kadumise peatamisele ning 
tugevdama koostööd ÜRO kõrbestumise 
vastu võitlemise konventsiooni ja 
bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni, 
millega ühendus on ühinenud, elluviimisel 
ning see muudab kõnealuste rahvusvaheliste 
keskkonnakokkulepete ja kehtivate 
ühenduse eeskirjade täitmise tõhusamaks.

Or. de

Selgitus

Mulla huumusesisalduse säilitamine on äärmiselt oluline meede erosiooni ja kõrbestumise 
vastu. Mulla struktuuri saab jätkusuutlikult tugevdada mullaparandusainete kasutamise abil, 
millega viiakse orgaanilist ainest mulda tagasi.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Muudatusettepanek 104
Põhjendus 21 a (uus)

(21 a) Liikmesriik peab võtma kohaseid 
meetmeid julgustamaks piisava kindlustuse 
või muude rahaliste vahendite ja turgude 
väljatöötamist, et pakkuda tõhusat katet 
käesolevas direktiivis sätestatud 
tervendamiskohustusele.

Or. en

Selgitus

Seni ei ole rakendatud tervendamismeetmeid ega ole tekkinud tervendamisvaldkond, kuna 
panga- ja kindlustussektor ei ole osalenud tervendamise rahastamises. Kõnealuse valdkonna 
areng soodustaks tervendamist ja teeks seega head keskkonnale. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 105
Põhjendus 22

(22) Mullasaastest inimeste tervisele ja 
keskkonnale tuleneva ohu vältimiseks ja 
piiramiseks peavad liikmesriigid tegema 
kindlaks, millised alad on nende arvates 
olulise ohu alad. Arvestades tõenäoliselt 
saastatud alade suurt arvu, on nende 
kindlakstegemiseks vaja süstemaatilist 
järkjärgulist lähenemist. Saastatud alade 
kindlakstegemise jälgimiseks on vaja 
koostada ajakava.

(22) Mullasaastest inimeste tervisele ja 
keskkonnale tuleneva ohu vältimiseks ja 
piiramiseks peavad liikmesriigid tegema 
kindlaks, millised alad on nende arvates 
olulise ohu alad. Arvestades tõenäoliselt 
saastatud alade suurt arvu, on nende 
kindlakstegemiseks vaja süstemaatilist 
lähenemist. Saastatud alade
kindlakstegemise jälgimiseks on vaja 
koostada ajakava.

Or. en

Selgitus

Järkjärguline lähenemine viitab klassikalisele lähenemisviisile, mille etapid on järgmised: i) 
võimalike saastatud alade loetelu koostamine koos tähtsuse järjekorra määramisega; ii) kõigi 
alade veelkordne uurimine, kusjuures tuleb täpselt kindlaks määrata, millised alad esimesena 
tervendada tuleb. Mõnede liikmesriikide kogemused näitavad, et see ei ole mitte alati kõige 
tõhusam meetod. Palju tõhusamaks on osutunud keskendumine tõukejõududele (näiteks 
maavalduse üleandmine, ehitusload jne), kusjuures maaomanikud või maakasutajad 
kontrollivad, kas nende maal on teostatud ohtlikku tegevust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 106
Põhjendus 23

(23) Saastatud alade kindlakstegemise 
hõlbustamiseks ja ühtse lähenemisviisi 
tagamiseks tuleb koostada ühtne loetelu 
tegevustest, mis suure tõenäosusega võivad 
mulda saastada. Mulda saastada võivate 
tegevuste kõnealust ühtset loetelu võib 
täiendada muude riigi tasandil koostatud 
põhjalikumate loeteludega.

(23) Saastatud alade kindlakstegemise 
hõlbustamiseks ja ühtse lähenemisviisi 
tagamiseks on kasulik koostada ühtne 
loetelu tegevustest, mis kõrge tõenäosusega 
võivad mulda saastada. Liikmesriik võib 
täiendada kõnealust loetelu riigi tasandil 
koostatud põhjalikumate loeteludega.

Or. en

Selgitus

Kaheldakse kavandatud ühise loetelu mõttekuses. Kasulik võib olla soovitusliku loetelu ja 
teabevahetusplatvormi olemasolu liikmesriikide vahel tegevuste kohta, mis suure 
tõenäosusega võivad mulda saastada. Kõnealune meetod pakub liikmesriikidele suuremat 
paindlikkust kahel viisil: i) asjaomane liikmesriik saab keskenduda tema jaoks olulistele 
tegevustele; ii) kui mullauuringud näitavad, et teataval loetletud tegevusel on hinnatust 
väiksem võimalus mulda saastada, võib selle loetelust välja jätta. See ei ole võimalik, kui 
loetelu kujutab endast kohustuslikku loetelu direktiivi lisas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 107
Põhjendus 24

(24) Saastatud alade kindlakstegemine peab
kajastuma riigi saastatud alade loetelus, 
mida ajakohastatakse korrapäraselt ja mis 
tehakse üldsusele kättesaadavaks. Arvesse 
tuleb võtta iga liikmesriigi varasemaid ja 
käimasolevaid jõupingutusi saastatud alade 
kindlakstegemiseks.

(24) Saastatud alade kindlakstegemine tuleb
teha üldsusele tutvumiseks kättesaadavaks. 
Arvesse tuleb võtta iga liikmesriigi 
varasemaid ja käimasolevaid jõupingutusi 
saastatud alade kindlakstegemiseks.

Or. en

Selgitus

Loomulikult peab üldsus pääsema juurde teabele saastatud alade kohta, kuid kaheldakse 
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siiski vajaduses „riigi saastatud alade loetelu” järele. Mõnedes liikmesriikides on 
keskkonnapoliitika valdkonnas pädevad piirkonnad ja mitte liikmesriik. Iga register võib 
vastata kõnealusele vajadusele, kuid selle nimeks ei pea tingimata olema „saastatud alade 
loetelu”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 108
Põhjendus 25

(25) Saastatud alade kiire kindlakstegemise 
hõlbustamiseks peab sellise ala omanik või 
võimalik ostja, kus ametlike dokumentide, 
nagu riiklike registrite või katastrite alusel
on toimunud või toimub mulda saastav 
tegevus, esitama pädevale asutusele ja, enne 
tehingu lõpuleviimist, tehingu teisele 
osalisele mulla seisundi kohta kogu 
asjakohase teabe. Kõnealuse teabe esitamine 
ajal, kui kavandatakse tehingut maaga, aitab 
kiirendada saastatud alade loetelu 
koostamist. See teavitab ka võimalikku 
ostjat mulla seisundist ja võimaldab tal 
valida teadlikult.

(25) Saastatud alade kiire kindlakstegemise 
hõlbustamiseks peab sellise ala omanik või 
võimalik ostja, kus on toimunud või toimub 
mulda saastav tegevus, esitama pädevale 
asutusele ja, enne tehingu lõpuleviimist, 
tehingu teisele osalisele mulla seisundi kohta 
kogu asjakohase teabe. Kõnealuse teabe 
esitamine ajal, kui kavandatakse tehingut 
maaga, aitab kiirendada saastatud alade 
loetelu koostamist. See teavitab ka 
võimalikku ostjat mulla seisundist ja 
võimaldab tal valida teadlikult.

Or. en

Selgitus

Isegi kui riiklikud registrid ei sisalda teavet (näiteks ebaseaduslike prügilate puhul), on teave 
mulla kvaliteedi kohta maaostjale väga oluline. Kui maa müüja on teadlik sellisest 
(ebaseaduslikust) tegevusest, peab ta sellest ostjat teavitama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 109
Põhjendus 26

(26) Arvestades põhimõtet, et saastaja 
maksab, peaks liikmesriik tagama, et 
võetaks meetmed tema territooriumil asuvate 
saastatud alade tervendamiseks.

(26) Arvestades põhimõtet, et saastaja 
maksab, peaks liikmesriik tagama, et 
võetaks meetmed tema territooriumil asuvate
saastatud alade tervendamiseks. Liikmesriik 
peab looma oma riikliku vastutussüsteemi 
korra juhtude jaoks, kus vastutus 
tervendamise või osalise tervendamise 
rahastamise eest läheb ühelt potentsiaalselt 
vastutavalt isikult üle teisele.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 110
Põhjendus 26

(26) Arvestades põhimõtet, et saastaja 
maksab, peaks liikmesriik tagama, et 
võetaks meetmed tema territooriumil
asuvate saastatud alade tervendamiseks.

(26) Arvestades põhimõtet, et saastaja 
maksab, peaks liikmesriik tagama, et 
võetaks meetmed tema piirkonnas asuvate 
saastatud alade tervendamiseks.

Or. en

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides on mullaseaduse valdkonnas pädevad piirkondlikud ametiasutused, 
mitte riik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 111
Põhjendus 27

(27) Tuleb vastu võtta riiklik
tervendamisstrateegia, milles püstitakse 
tervendamise eesmärgid ja koostatakse 
järjekord, mille alusel hakatakse alasid 
tähtsuse järjekorras tervendama.

(27) Tuleb vastu võtta 
tervendamisstrateegia, milles püstitakse 
tervendamise eesmärgid ja koostatakse 
järjekord, mille alusel hakatakse alasid 
tähtsuse järjekorras tervendama.

Or. en

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides on mullaseaduse valdkonnas pädevad piirkondlikud ametiasutused, 
mitte riik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 112
Põhjendus 28

(28) Kui saastajat ei leita, kui teda ei saa 
saastamise eest riigi või ühenduse

(28) Kui saastajat ei leita, kui teda ei saa 
saastamise eest riigi või ühenduse 
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õigusaktide alusel vastutusele võtta või teda 
ei saa sundida tervendamiskulusid kandma, 
langeb sellelt saastatud alalt, mida 
kujundlikult nimetatakse vaeslaps-alaks, 
inimeste tervisele ja keskkonnale lähtuva 
ohu vähendamise kohustus liikmesriigile. 
Seepärast peaksid liikmesriigid seadma sisse 
erilised rahastamismehhanismid, et tagada 
piisav rahastusallikas kõnealuste alade 
tervendamiseks.

õigusaktide alusel vastutusele võtta või teda 
ei saa sundida tervendamiskulusid kandma, 
peab liikmesriik sellelt saastatud alalt, mida 
kujundlikult nimetatakse vaeslaps-alaks, 
inimeste tervisele ja keskkonnale lähtuva 
ohu vähendamiseks töötama välja meetmed. 
Seepärast peaksid liikmesriigid seadma sisse 
erilised rahastamismehhanismid, et tagada 
piisav rahastusallikas kõnealuste alade 
tervendamiseks.

Or. en

Selgitus

Mõnes riigis ei ole mitte saastaja, vaid maaomanik või maakasutaja see, kellel lasub
tervendamiskohustus, välja arvatud juhul, kui asjaomane isik suudab tõestada oma vastavust 
mitmetele nõuetele. Isegi kui vastutajat ei leita või teda ei saa sundida kulusid kandma, ei ole 
kõnealune ala vaeslaps-ala. Seetõttu peab liikmesriikidel olema lubatud panna 
tervendamiskohustus maaomanikule.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 113
Põhjendus 28 a (uus)

(28 a) Käesolev direktiiv ei mõjuta 
ühenduse eelarvet. Direktiivis ettenähtud 
meetmete võtmiseks ei asutata mitte ühtki 
uut ELi fondi.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 114
Põhjendus 29

(29) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
aprilli 2004. aasta direktiivis nr 
2004/35/EÜ keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
kõrvaldamise kohta on sätestatud, et pädev 
asutus võib nn vaeslaps-aladel rakendada 
tervendamismeetmeid vaid äärmisel juhul. 
Seetõttu on kõnealust direktiivi vaja muuta, 
et viia see vastavusse käesolevas direktiivis 

välja jäetud
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kehtestatud tervendamiskohustustega.
____________
1 ELT L 143, 30.4.2004, lk 56.

Or. en

Selgitus

Ei ole vaja muuta direktiivi 2004/35/EÜ, mis käsitleb pinnasele tekitatud kahju pärast 2007. 
aasta aprilli. Kõnealuse direktiivi muutmisel oleks palju ulatuslikum mõju kui lihtsalt pakkuda 
nn viimast abinõu vaeslaps-alade jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 115
Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Käesoleva direktiivi eesmärk on luua 
raamistik, et kaitsta mulda, säilitada mulla 
funktsioonid ning vastavalt 
ettevaatuspõhimõttele vältida mulla 
degradeerumist ja leevendada selle mõju. 
Kõnealune raamistik peab looma või 
aitama täita järgmisi keskkonnaalaseid, 
majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi 
funktsioone:

Or. de

Selgitus

Artikli 1 lõige 1 on sõnastatud liiga üldiselt selle tagamiseks, et riigi pädevad asutused 
oleksid suutelised täitma oma mullapoliitika keskse rolliga seotud kohustusi. Seetõttu tehakse 
ettepanek üldisema sõnastuse kohta, mis on vahetult seotud ettevaatuspõhimõttega. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 116
Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Käesoleva direktiiviga luuakse säästva 
kasutamise raamistik mulla jaoks, mis on 
taastumatu loodusvara ja mis on aluseks
järgmistele keskkonnaalastele, 
majanduslikele, sotsiaalsetele ja 



AM\685115ET.doc 17/126 PE390.761v03-00
Freelance-tõlge

ET

sotsiaalseid ja kultuurilisi funktsioone: kultuurilistele funktsioonidele:

Or. de

Selgitus

Mullafunktsioonide all tuleb arvesse võtta tööstuslikku kasutamist.

Muudatusettepanek 117

Tehnilistel põhjustel välja jäetud

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 118
Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav osa

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

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

Or. en

Selgitus

Muld on omaette ökosüsteem, mis vajab kaitset. Mulla puhvervõime, näiteks selle võime 
neutraliseerida hapestumist, on oluline mullafunktsioon. Kui muld ei ole piisavalt kaitstud ja 
puhvervõime on kadunud, põhjustab see toitainete kadu, mikroorganismide ja taimede juurte 
kahjustumist, samuti põhjavee kahjustumist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 119
Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav osa

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

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

Selgitus

Mulla looduslike funktsioonide ja kasutusfunktsioonide vahel tuleb saavutada tasakaal, 
eelkõige tuleb ära nimetada avalik ja majanduslik kasutamine. Nimetus „toorainehoidla” on 
täpsem, sest ei tohi tugineda üksnes looduslikule „esilekerkimisele”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi, Guido Sacconi

Muudatusettepanek 120
Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
raamistik, et kaitsta mulda ökosüsteemina, 
parandada degradeerunud mulla kvaliteeti 
ja säilitada ning taastada mulda ja selle 
vastavat võimet täita järgmisi 
keskkonnaalaseid, majanduslikke, 
sotsiaalseid ja kultuurilisi funktsioone:

Or. en

Selgitus

Muld on ökosüsteem, mis vajab kaitset. Mulla säästvale kasutamisele konkreetse viitamise 
abil rõhutatakse, et olles käesoleva direktiivi peamisteks eesmärkideks, ei tohi 
keskkonnaalased, majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised funktsioonid olla vastuolus 
mulla säästva kasutamisega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 121
Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav osa

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

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

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse direktiivi eesmärki.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey ja Glenis Willmott

Muudatusettepanek 122
Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
raamistik, mille eesmärk on, võttes arvesse 
liikmesriikide riiklikke ja poliitilisi tavasid, 
kaitsta mulda ja säilitada mulla võimet täita 
järgmisi keskkonnaalaseid, majanduslikke, 
sotsiaalseid ja kultuurilisi funktsioone:

Or. en

Selgitus

Seeläbi vastatakse subsidiaarsuse põhimõttele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Glenis Willmott

Muudatusettepanek 123
Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
raamistik, et kaitsta mulda ja säilitada mulla 
võimet täita järgmisi keskkonnaalaseid, 
majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi 
funktsioone, kusjuures kohaldatavate 
funktsioonide ulatus oleneb konkreetsetel 
juhtudel mulla asukohast ja eelnevast 
kasutamisviisist:

Or. en

Selgitus

Muld ei paljasta kõiki oma võimalikke funktsioone igal pool ning see ei ole ka vajalik. Näiteks 
„puistepinnas”, mis on sageli tööstuse lähteplatvormiks, peab omama teistsuguseid 
funktsioone kui põllumajanduslik muld. Käesoleva muudatusettepanekuga täpsustatakse, et 
mullafunktsioonid kindlakstehtud alal, mis on kooskõlas riskipõhise lähenemisviisiga, on 
need, mis on olulised mulla eesmärgipäraseks kasutamiseks, mitte kogu ulatuse jaoks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 124
Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav osa
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1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
raamistik, et kaitsta mulda ja säilitada mulla 
võimet täita järgmisi keskkonnaalaseid, 
majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi
funktsioone:

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
raamistik, et kaitsta mulda, mida tuleb veele 
sarnaselt käsitleda ühisomandina, säilitada 
mulla võimet täita järgmisi 
keskkonnaalaseid, majanduslikke, 
sotsiaalseid ja kultuurilisi funktsioone:

Or. it

Selgitus

Mullakaitse ja meetmed mulla degradatsiooniprotsesside kõrvaldamiseks on sarnaselt Maa 
veeressursside kaitsemeetmetele liikmesriikide pädevuses, kusjuures muld kui ühisomand 
peab säilima tulevaste põlvede jaoks, nagu nõudis Euroopa Parlament hiljuti oma 
teemakohases resolutsioonis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 125
Artikli 1 lõike 1 sissejuhatav osa 1 a (uus)

Vastavalt käesolevale direktiivile on mullal 
järgmised funktsioonid:
1 a. Looduslikud funktsioonid:

Or. en

Selgitus

Mullafunktsioonide uuesti liigitamine vastavalt Alpi konventsiooni pinnasekaitse protokollile. 
Tuleb luua tasakaal mulla looduslike ja kasutusfunktsioonide vahel.

Mullakaitse multifunktsionaalsust saab säilitada üksnes piirangute abil maakasutuse osas, 
sest mulla mis tahes viisil kasutamine mõjutab või halvendab mulla teisi funktsioone. Tööstus-
ja majandustegevusega seotud piirkonnad tuleb ära märkida punkti 3 a mullafunktsiooniga 
aladena. Lisaks tuleb kasutada kohasemat mõistet „toorainehoidla”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 126
Artikli 1 lõike 1 punkt –a (uus)

–a) elukeskkond ja elupaik loomadele, 
taimedele ja mullaorganismidele;

Or. de
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Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Hoppenstedti muudatusettepaneku selgitust. 
seoses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 127
Artikli 1 lõike 1 punkt –a (uus)

–a) elu ja bioloogilise mitmekesisuse alus;

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Haugi muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 128
Artikli 1 lõike 1 punkt a 

a) biomassi tootmine, sealhulgas 
põllumajanduses ja metsanduses,

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa 1 a (uus) puudutava Seeberi muudatusettepaneku 
selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 129
Artikli 1 lõike 1 punkt a 

a) biomassi tootmine, sealhulgas 
põllumajanduses ja metsanduses,

a) elu alus, elukeskkond taimedele ja 
loomadele ning bioloogilise mitmekesisuse 
alus;

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Krahmeri muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 130
Artikli 1 lõike 1 punkt a 

a) biomassi tootmine, sealhulgas 
põllumajanduses ja metsanduses,

a) biomassi tootmine,

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Seeberi muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 131
Artikli 1 lõike 1 punkt b 

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

b) talletamine, filtreerimine ja muundamine,

Or. en

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa 1 a (uus) puudutava Seeberi muudatusettepaneku 
selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 132
Artikli 1 lõike 1 punkt b

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

b) toitainete, looduslike ainete ja vee 
talletamine, puhverdamine, filtreerimine ja 
muundamine; vihmavee infiltratsioon ja 
põhjaveehoidlate täitmine,

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 133
Artikli 1 lõike 1 punkt b
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• b) toitainete, muude ainete ja vee 
talletamine, filtreerimine ja muundamine,

b) toitainete, muude ainete ja vee 
talletamine, filtreerimine, puhverdamine, 
hapestumise neutraliseerimine ja 
muundamine ning selle tagajärjel 
kaasaaitamine põhja- ja pinnavee heale 
kvaliteedile; suurte üleujutuste tõenäosuse 
vähendamine,

Or. en

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Seeberi muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Muudatusettepanek 134
Artikli 1 lõike 1 punkt b

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

b) toitainete, muude ainete ja vee 
talletamine, filtreerimine ja muundamine, 
samuti põhjaveevarude säilitamine,

Or. en

Selgitus

Mullakaitse on tihedalt seotud põhjaveevarude säilitamisega (kooskõlas direktiiviga 
2006/118/EÜ). Looduses on setete teke väga oluline mullafunktsioon elu ja maakoore 
loodusliku dünaamika jaoks ning võib mängida tõhusat rolli rannikualade erosiooni vastu 
võitlemisel, olles samas majanduslikult väärtuslik materjal (liiva, kruusa ja muu materjali 
allikas) ning oluline põllumajandusallikas (viljakad jõesetted).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange ja 
Neil Parish

Muudatusettepanek 135
Artikli 1 lõike 1 punkt c

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

c) elukeskkond ja elupaik loomadele, 
taimedele ja mullaorganismidele,

Or. de
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Selgitus

Mulla bioloogilise mitmekesisuse kaitse ei tohiks olla siduva raamdirektiivi sisuks, ennekõike 
seetõttu, et mulla bioloogilise mitmekesisuse ja selle muutumise kohta looduslikel või 
antropogeensetel põhjustel puuduvad piisavad teaduslikud andmed. Seega ei ole võimalik 
hinnata sellise kaitse mõju ja usaldusväärne kontroll ei ole võimalik. Selle asemel 
nimetatakse mulda kaitstavaks väärtuseks loomade, taimede ja mullaorganismide 
elukeskkonna ja elupaigana.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 136
Artikli 1 lõike 1 punkt c

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

c) biomassi tootmise alus põllumajanduses 
ja metsanduses,

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Krahmeri muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 137
Artikli 1 lõike 1 punkt d

• d) inimeste ja inimtegevuse 
füüsiline ja kultuurikeskkond,

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa 1 a (uus) puudutava Seeberi muudatusettepaneku 
selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 138
Artikli 1 lõike 1 punkt d 

d) inimeste ja inimtegevuse füüsiline ja d) inimeste ja inimtegevuse füüsiline ja 
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kultuurikeskkond, kultuurikeskkond, sealhulgas linnad, 
infrastruktuur ning muu avalik või 
majanduslik kasutamine,

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Hoppenstedti muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 139
Artikli 1 lõike 1 punkt d 

d) inimeste ja inimtegevuse füüsiline ja 
kultuurikeskkond,

d) inimeste ja inimtegevuse, sealhulgas 
linnade ja infrastruktuuride, füüsiline ja 
kultuurikeskkond,

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Krahmeri muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 140
Artikli 1 lõike 1 punkt e

• e) tooraineallikas, välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa 1 a (uus) puudutava Seeberi muudatusettepaneku 
selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 141
Artikli 1 lõike 1 punkt e 

e) tooraineallikas, e) toorainehoidla ning asukoht 
transpordile, varustamisele ja 
jäätmekäitlusele ning muule tööstuslikule, 
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majanduslikule ja avalikule kasutamisele,

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Krahmeri muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 142
Artikli 1 lõike 1 punkt e 

e) tooraineallikas, e) toorainehoidlate kasutamine,

Or. de

Selgitus

Mulla degradeerumine eranditult looduslikel põhjustel ei tohiks jääda direktiivi 
reguleerimisalasse, kuna paljudel juhtudel ei ole liikmesriikide poolt tagatud
tegutsemisvõimalusi. Siduvaks punktiks peaks olema inimtegevus, mida tuleb arvesse võtta 
lisaks looduslikele põhjustele. Meetmed peavad eranditult tuginema lubatud tulevasele 
kasutamisele ja mitte igasugusele kasutamisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese ja Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 143
Artikli 1 lõike 1 punkt e 

e) tooraineallikas, e) toorainehoidlate kasutamine

Or. de

Selgitus

Artikli 1 lõike 1 punktis e nimetatud funktsioon „tooraineallikas” põhjustab vääriti mõistmist. 
Nimetus „toorainehoidla” on kohasem. Lisaks ei tohi tugineda üksnes tooraine looduslikule 
leidumisele, vaid arvesse tuleb võtta ka toorainehoidlate kasutamist inimeste poolt. (Liese)

Mullakaitse funktsioonide täpsustamine: mõiste „tooraineallikas” põhjustab vääriti 
mõistmist, loetelusse tuleb lisada sissejuhatavas lauses nimetatud majanduslikud ja 
sotsiaalsed funktsioonid (vt Saksamaa mullakaitseseaduse artikli 2 lõike 2 kolmandat lõiku). 
(Nassauer)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 144
Artikli 1 lõike 1 punkt e 

e) tooraineallikas, e) toorainehoidla,

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Haugi muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 145
Artikli 1 lõike 1 punkt e 

e) tooraineallikas, e) toorainehoidla,

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Hoppenstedti muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 146
Artikli 1 lõike 1 punkt e a (uus)

e a) elamu- ja puhkeala;

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa 1 a (uus) puudutava Nassaueri muudatusettepaneku 
selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 147
Artikli 1 lõike 1 punkt e b (uus)

e b) põllumajandusliku ja metsandusliku 
kasutamise ala,

Or. de



PE390.761v03-00 28/126 AM\685115ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa 1 a (uus) puudutava Nassaueri muudatusettepaneku 
selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 148
Artikli 1 lõike 1 punkt e c (uus)

e c) muu majandusliku ja avaliku 
kasutamise, transpordi, varustamise ja 
jäätmekäitluse ala;

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa 1 a (uus) puudutava Nassaueri muudatusettepaneku 
selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 149
Artikli 1 lõike 1 esimene b lõik (uus)

g) geoloogilise ja arheoloogilise pärandi 
säilitamine.

1 b. Geoloogilise ja arheoloogilise pärandi 
säilitamine.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa 1 a (uus) puudutava Seeberi muudatusettepaneku 
selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 150
Artikli 1 lõike 1 esimene c lõik (uus)

1 c. Funktsioonid:
a) toorainehoidla ja tööstusliku, 
majandusliku ja avaliku kasutamise, 
transpordi, varustamise ja turustamise ning 
reovee- ja jäätmekäitluse ala;
b) inimeste ja inimtegevuse füüsiline ja 
kultuurikeskkond;
c) biomassi tootmine, sealhulgas 
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põllumajanduses ja metsanduses.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa 1 a (uus) puudutava Seeberi muudatusettepaneku 
selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Muudatusettepanek 151
Artikli 1 lõike 1 punkt g

g) geoloogilise ja arheoloogilise pärandi 
säilitamine.

g) geoloogilise, kultuuri- ja arheoloogilise 
pärandi säilitamine.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 1 lõike punkti b puudutava Prodi/Guidoni muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 152
Artikli 1 lõike 1 punkt g 

g) geoloogilise ja arheoloogilise pärandi 
säilitamine.

g) geoloogilise, geomorfoloogilise ja 
arheoloogilise pärandi säilitamine.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Seeberi muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 153
Artikli 1 lõike 1 punkt g 

g) geoloogilise ja arheoloogilise pärandi 
säilitamine.

g) geoloogilise, geomorfoloogilise ja 
arheoloogilise pärandi säilitamine.

Or. de
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Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Krahmeri muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 154
Artikli 1 lõike 1 punkt g a (uus)

g a) avaliku ja majandusliku kasutamise 
ala.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Haugi muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Muudatusettepanek 155
Artikli 1 lõike 1 punkt g a (uus)

g a) setete allikas.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 1 lõike punkti b puudutava Prodi/Guidoni muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 156
Artikli 1 lõige 1 a (uus)

1 a. Sel eesmärgil tuleb liikmesriikide abiga 
ja nende nõusolekul määrata kindlaks 
ühtsed Euroopa näitajad mulla kvaliteedi 
kohta, mille abil tagatakse 
mullafunktsioonide jälgimine ja nende 
säilitamine kliimatsüklis.

Or. it
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Selgitus

Kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega peavad liikmesriigid osalema ühtsete Euroopa 
kvaliteedinäitajate määratlemisel, mida kasutavad kõik ühiselt indeksina ehitatavuse või 
mitte-ehitatavuse puhul, et kaitsta kogu ühenduses mulla orgaanilisi omadusi ja järgida 
tõhusat kliimamuutuste vastu võitlemise ja kliimamuutuste leevendamise poliitikat.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 157
Artikli 1 lõike 1 teine lõik 

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui 
inimtekkelisi mulla 
degradeerumisprotsesse, mis kahjustavad 
mulla võimet täita kõnealuseid funktsioone. 
Nimetatud meetmed hõlmavad kõnealuste 
protsesside mõju leevendamist ning 
degradeerunud muldade taastamist ja 
tervendamist tasemeni, mis vastab vähemalt 
tänasele ja heakskiidetud tulevasele
kasutamisviisile.

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, mille eesmärk on võimaluse 
korral vältida mulla looduslike 
funktsioonide püsivat, tõsist ja olulist 
inimtekkelist mõjutamist või siis hoida 
vältimatuid mõjusid võimalikult 
minimaalsena või viia muld pärast 
kasutamist seisundisse, mis võimaldab 
mulla teisi funktsioone. Nimetatud 
meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade taastamist ja tervendamist 
tasemeni, mis vastab kasutamisviisile.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Krahmeri muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange ja 
Neil Parish

Muudatusettepanek 158
Artikli 1 lõike 1 teine lõik 

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui
inimtekkelisi mulla 
degradeerumisprotsesse, mis kahjustavad
mulla võimet täita kõnealuseid funktsioone. 
Nimetatud meetmed hõlmavad kõnealuste 
protsesside mõju leevendamist ning 
degradeerunud muldade taastamist ja 

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida ja vähendada
inimtekkelist mulla seisundi pidevat ja 
olulist halvenemist, mis kahjustab mulla 
võimet täita kõnealuseid funktsioone. 
Nimetatud meetmed hõlmavad kõnealuste 
protsesside mõju leevendamist ning 
degradeerunud muldade taastamist ja 
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tervendamist tasemeni, mis vastab vähemalt 
tänasele ja heakskiidetud tulevasele 
kasutamisviisile.

tervendamist tasemeni, mis vastab tänasele 
ja tulevasele lubatud kasutamisviisile. 
Meetmete koostamisel tuleb nimetatud 
funktsioonid omavahel tasakaalustada.

Or. de

Selgitus

Lisaks vältimisele kuulutatakse direktiivi sisuks ka mulla degradeerumise vähendamine, kuna 
vältimine ei ole paljudel juhtudel võimalik või on ebaproportsionaalne. Lisaks hõlmatakse 
vaid püsivad ja olulised mulla degradatsiooniprotsessid, et liikmesriikide pädevaid asutusi ei 
koormataks rakendamisel ebavajalike ülesannetega.

Loomulikud põhjused jäetakse välja, ennekõike seepärast, et paljudel juhtudel ei ole võimalik 
arvestada kulusid või puuduvad tegutsemisvõimalused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 159
Artikli 1 lõike 1 teine lõik 

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui
inimtekkelisi mulla degradeerumisprotsesse, 
mis kahjustavad mulla võimet täita 
kõnealuseid funktsioone. Nimetatud 
meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade taastamist ja tervendamist 
tasemeni, mis vastab vähemalt tänasele ja
heakskiidetud tulevasele kasutamisviisile.

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida inimtekkelisi mulla 
degradeerumisprotsesse, võttes arvesse 
loomulikke põhjuseid, mis mõjutavad 
oluliselt mulla võimet täita kõnealuseid 
funktsioone. Nimetatud meetmed hõlmavad 
kõnealuste protsesside mõju leevendamist 
ning degradeerunud muldade taastamist ja 
tervendamist tasemeni, mis vastab vähemalt 
tänasele ja lubatud tulevasele 
kasutamisviisile.

Or. de

Selgitus

Mulla degradeerumine eranditult loomulikel põhjustel ei peaks kuuluma direktiivi 
reguleerimisalasse. Siduvaks punktiks peaks olema inimtegevus, mida tuleb arvesse võtta 
lisaks loomulikele põhjustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 160
Artikli 1 lõike 1 teine lõik
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Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui 
inimtekkelisi mulla degradeerumisprotsesse, 
mis kahjustavad mulla võimet täita 
kõnealuseid funktsioone. Nimetatud 
meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade taastamist ja tervendamist 
tasemeni, mis vastab vähemalt tänasele ja
heakskiidetud tulevasele kasutamisviisile.

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida inimtekkelisi mulla 
degradeerumisprotsesse, võttes arvesse 
loomulikke põhjuseid, mis kahjustavad
mulla võimet täita kõnealuseid funktsioone. 
Nimetatud meetmed hõlmavad kõnealuste 
protsesside mõju leevendamist ning 
degradeerunud muldade taastamist ja 
tervendamist tasemeni, mis vastab vähemalt 
tänasele ja lubatud tulevasele 
kasutamisviisile. 

Or. de

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Haugi muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 161
Artikli 1 lõike 1 teine lõik 

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui
inimtekkelisi mulla degradeerumisprotsesse, 
mis kahjustavad mulla võimet täita 
kõnealuseid funktsioone. Nimetatud 
meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade taastamist ja tervendamist 
tasemeni, mis vastab vähemalt tänasele ja
heakskiidetud tulevasele kasutamisviisile.

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida inimtekkelisi mulla 
degradeerumisprotsesse, mis mõjutavad 
mulla võimet täita kõnealuseid funktsioone. 
Nimetatud meetmed hõlmavad kõnealuste 
protsesside mõju leevendamist ning 
degradeerunud muldade taastamist ja 
tervendamist tasemeni, mis vastab vähemalt 
tänasele ja lubatud tulevasele 
kasutamisviisile.

Or. de

Selgitus

Mulla degradeerumine eranditult loomulikel põhjustel ei peaks kuuluma direktiivi 
reguleerimisalasse. Siduvaks punktiks peaks olema inimtegevus, mida tuleb arvesse võtta 
lisaks loomulikele põhjustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer ja Peter Liese

Muudatusettepanek 162
Artikli 1 lõike 1 teine lõik 
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Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui
inimtekkelisi mulla degradeerumisprotsesse, 
mis kahjustavad mulla võimet täita 
kõnealuseid funktsioone. Nimetatud 
meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade taastamist ja tervendamist 
tasemeni, mis vastab vähemalt tänasele ja
heakskiidetud tulevasele kasutamisviisile.

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida inimtekkelisi mulla 
degradeerumisprotsesse, võttes arvesse 
loomulikke põhjuseid, mis mõjutavad 
oluliselt mulla võimet täita kõnealuseid 
funktsioone. Nimetatud meetmed hõlmavad 
kõnealuste protsesside mõju leevendamist 
ning degradeerunud muldade taastamist ja 
tervendamist tasemeni, mis vastab vähemalt 
tänasele ja lubatud tulevasele 
kasutamisviisile.

Or. de

Selgitus

Artikli 1 eesmärk peab kuuluma keskkonnavastutuse direktiivi reguleerimisalasse (direktiiv 
2004/35/EÜ). Mõiste „approved future use” tõlget ei võetud sõna-sõnalt üle ja võib 
kahtlustada, et nüüdsest tuginetakse kõigile tulevastele kasutusalastele muudatustele, mille 
raames elustatakse taas tervendamiskohustused. Seepärast tehakse ettepanek võtta üle 
sõnastus keskkonnavastutuse direktiivi saksakeelsest tõlkest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 163
Artikli 1 lõike 1 teine lõik 

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui
inimtekkelisi mulla degradeerumisprotsesse, 
mis kahjustavad mulla võimet täita 
kõnealuseid funktsioone. Nimetatud 
meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade taastamist ja tervendamist 
tasemeni, mis vastab vähemalt tänasele ja
heakskiidetud tulevasele kasutamisviisile.

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida inimtekkelisi mulla 
degradeerumisprotsesse, võttes arvesse 
loomulikke põhjuseid, mis mõjutavad mulla 
võimet täita kõnealuseid funktsioone. 
Nimetatud meetmed hõlmavad kõnealuste 
protsesside mõju leevendamist ning 
degradeerunud muldade taastamist ja 
tervendamist tasemeni, mis vastab vähemalt 
tänasele ja lubatud tulevasele 
kasutamisviisile.

Or. de

Selgitus

Mulla degradeerumine eranditult loomulikel põhjustel ei tohiks kuuluda direktiivi 
reguleerimisalasse, kuna paljudel juhtudel ei ole liikmesriikide poolt tagatud 
tegutsemisvõimalusi. Siduvaks punktiks peaks olema inimtegevus, mida tuleb arvesse võtta 
lisaks loomulikele põhjustele. Meetmed peavad eranditult tuginema lubatud tulevasele 
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kasutamisele ja mitte igasugusele kasutamisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 164
Artikli 1 lõike 1 teine lõik 

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui
inimtekkelisi mulla degradeerumisprotsesse, 
mis kahjustavad mulla võimet täita 
kõnealuseid funktsioone. Nimetatud 
meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade taastamist ja tervendamist 
tasemeni, mis vastab vähemalt tänasele ja
heakskiidetud tulevasele kasutamisviisile.

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida inimtekkelisi mulla 
püsivaid, tõsiseid ja olulisi
degradeerumisprotsesse, võttes arvesse 
loomulikke põhjuseid, mis kahjustavad
mulla võimet täita kõnealuseid funktsioone. 
Nimetatud meetmed hõlmavad kõnealuste 
protsesside mõju leevendamist ning 
degradeerunud muldade taastamist ja 
tervendamist tasemeni, mis vastab vähemalt
tänasele ja heakskiidetud tulevasele 
kasutamisviisile.

Or. de

Selgitus

Kõnealustele mullafunktsioonidele ei saa alati samaaegselt vastata; üks kasutusfunktsioon 
võib teist funktsiooni ajutiselt välistada. Mulla degradeerumise püsivus ja olulisus on väga 
oluline meetmete vajaduse jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 165
Artikli 1 lõike 1 teine lõik 

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui
inimtekkelisi mulla degradeerumisprotsesse, 
mis kahjustavad mulla võimet täita 
kõnealuseid funktsioone. Nimetatud 
meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade taastamist ja tervendamist 
tasemeni, mis vastab vähemalt tänasele ja 
heakskiidetud tulevasele kasutamisviisile.

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida inimtekkelisi mulla 
degradeerumisprotsesse, mis kahjustavad
mulla võimet täita kõnealuseid funktsioone. 
Nimetatud meetmed hõlmavad kõnealuste 
protsesside mõju leevendamist ning 
degradeerunud muldade taastamist ja 
tervendamist tasemeni, mis vastab vähemalt 
tänasele ja heakskiidetud tulevasele 
kasutamisviisile. Meetmed peavad olema 
proportsionaalsed ja asjakohased ning need 
tuleb luua nii, et säilib omandiõiguse 
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põhiõigus.

Or. de

Selgitus

Lõikes 2 esitatud tekst on kooskõlas kehtivate direktiividega. Direktiiv peaks keskenduma 
inimtekkelistele probleemidele, kuna loomulikke põhjuseid saab vaid piiratult mõjutada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 166
Artikli 1 lõike 1 teine lõik 

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui 
inimtekkelisi mulla degradeerumisprotsesse, 
mis kahjustavad mulla võimet täita 
kõnealuseid funktsioone. Nimetatud 
meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade taastamist ja tervendamist 
tasemeni, mis vastab vähemalt tänasele ja 
heakskiidetud tulevasele kasutamisviisile.

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui 
inimtekkelisi mulla degradeerumisprotsesse, 
mis kahjustavad mulla võimet täita 
kõnealuseid funktsioone. Nimetatud 
meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade taastamist ja tervendamist 
nullilähedaseks või loodusliku 
taustkontsentratsioonini.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 1 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Breyeri/Musacchio/Guidoni 
muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij

Muudatusettepanek 167
Artikli 1 lõike 1 teine lõik 

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui 
inimtekkelisi mulla degradeerumisprotsesse, 
mis kahjustavad mulla võimet täita 
kõnealuseid funktsioone. Nimetatud 
meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade taastamist ja tervendamist 
tasemeni, mis vastab vähemalt tänasele ja 

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui 
inimtekkelisi mulla degradeerumisprotsesse, 
mis kahjustavad mulla võimet täita 
kõnealuseid funktsioone. Nimetatud 
meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade kvaliteedi parandamist tasemeni, 
mis vastab tänasele ja heakskiidetud
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heakskiidetud tulevasele kasutamisviisile. tulevasele kasutamisviisile.

Or. en

Selgitus

Vältimaks ebarealistlikke püüdlusi mulla taastamiseks tasemeni enne põlluharimist või isegi 
tsivilisatsiooni teket ning tagamaks, et objektiivsed standardid sätestatakse kõigis 
liikmesriikides sarnastel tasanditel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 168
Artikli 1 lõike 1 teine lõik 

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui 
inimtekkelisi mulla degradeerumisprotsesse, 
mis kahjustavad mulla võimet täita 
kõnealuseid funktsioone. Nimetatud 
meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade taastamist ja tervendamist 
tasemeni, mis vastab vähemalt tänasele ja 
heakskiidetud tulevasele kasutamisviisile.

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida ja leevendada nii 
loomulikke kui inimtekkelisi mulla 
degradeerumisprotsesse, mis kahjustavad 
mulla võimet täita kõnealuseid funktsioone. 
Nimetatud meetmed hõlmavad kõnealuste 
protsesside mõju leevendamist ning 
degradeerunud muldade taastamist ja 
tervendamist tasemeni, mis vastab vähemalt 
tänasele ja heakskiidetud tulevasele 
kasutamisviisile.

Or. en

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala kindlaksmääramisel tuleb vältida artikli 1 sõnastust, mis jätab vale 
mulje, justkui saaks mulla degradeerumisprotsesse alati ja igal juhul täielikult vältida. 
Direktiivis tuleb arvesse võtta asjaolu, et mitmetel juhtudel saab mulla 
degradeerumisprotsesse äärmisel juhul leevendada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 169
Artikli 1 lõike 1 teine lõik 

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui 
inimtekkelisi mulla degradeerumisprotsesse, 
mis kahjustavad mulla võimet täita 
kõnealuseid funktsioone. Nimetatud 

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida ja leevendada nii 
loomulikke kui inimtekkelisi mulla 
degradeerumisprotsesse, mis kahjustavad 
mulla võimet täita kõnealuseid funktsioone. 
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meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade taastamist ja tervendamist 
tasemeni, mis vastab vähemalt tänasele ja 
heakskiidetud tulevasele kasutamisviisile.

Nimetatud meetmed hõlmavad kõnealuste 
protsesside mõju leevendamist ning 
degradeerunud muldade taastamist ja 
tervendamist tasemeni, mis vastab vähemalt 
tänasele ja heakskiidetud tulevasele 
kasutamisviisile.

Or. en

Selgitus

Direktiivi reguleerimisala kindlaksmääramisel tuleb vältida artikli 1 sõnastust, mis jätab vale 
mulje, justkui saaks mulla degradeerumisprotsesse alati ja igal juhul täielikult vältida. 
Direktiivis tuleb arvesse võtta asjaolu, et mitmetel juhtudel saab mulla 
degradeerumisprotsesse äärmisel juhul leevendada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 170
Artikli 1 lõike 1 teine lõik 

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui 
inimtekkelisi mulla degradeerumisprotsesse, 
mis kahjustavad mulla võimet täita 
kõnealuseid funktsioone. Nimetatud 
meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade taastamist ja tervendamist 
tasemeni, mis vastab vähemalt tänasele ja 
heakskiidetud tulevasele kasutamisviisile.

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed, et vältida nii loomulikke kui 
inimtekkelisi mulla degradeerumisprotsesse, 
mis kahjustavad mulla võimet täita 
kõnealuseid funktsioone. Nimetatud 
meetmed hõlmavad kõnealuste protsesside 
mõju leevendamist ning degradeerunud 
muldade taastamist ja tervendamist 
tasemeni, mis vastab vähemalt tänasele ja 
heakskiidetud tulevasele säästvale
kasutamisviisile.

Or. en

Selgitus

Seega selgitatakse, et direktiiviga püüeldakse mulla säästva kasutamise poole.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey ja Glenis Willmott

Muudatusettepanek 171
Artikli 1 lõike 1 teine a lõik (uus)

Meetmed vältimiseks, leevendamiseks, 
taastamiseks ja tervendamiseks on 
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kohustuslikud vaid piiriüleste probleemide 
korral.

Or. en

Selgitus

Seeläbi vastatakse subsidiaarsuse põhimõttele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 172
Artikli 1 lõige 2

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

2. Käesolevas direktiivis käsitletakse mulda, 
mis moodustab maakoore pindmise kihi, kui 
see on artikli 1 lõikes 1 nimetatud 
funktsioonide kandja, välja arvatud veeteed 
ja põhjavesi, nagu need on määratletud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 2 lõikes 2.

Or. de

Selgitus

1. Lisatakse mullakaitse funktsionaalne viide.

2. Veeteed kuuluvad veepoliitika raamdirektiivi reguleerimisalasse ja peavad seetõttu samuti 
kuuluma erandsätte alla.

3. Õigusaktide kattuvust ja vastuolulisust tuleb vältida ning tuleb luua selge piir kehtivate 
direktiivide vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Jutta Haug, Anja 
Weisgerber ja Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 173
Artikli 1 lõige 2

2. Käesolevas direktiivis käsitletakse mulda, 
mis moodustab maakoore pindmise kihi ja 
asub aluspõhjakivimi ja maapinna vahel, 
välja arvatud põhjavesi, nagu see on 
määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

2. Käesolevas direktiivis käsitletakse mulda, 
mis moodustab maakoore pindmise kihi ja 
asub aluspõhjakivimi ja maapinna vahel, 
kaasa arvatud vedelad koostisosad 
(mullalahus) ja gaasilised koostisosad 
(mullaõhk), välja arvatud põhjavesi, nagu 
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direktiivi 2000/60/EÜ artikli 2 lõikes 2. see on määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ artikli 2 
lõikes 2, ja veeteed.

Or. de

Selgitus

Reguleerimisala peaks lisaks mullale sisaldama ka selle gaasilisi (mullaõhk) ja vedelaid 
koostisosi (mullalahus), et vältida lünki õigusaktides ja piiritlemisprobleeme (muu hulgas 
veepoliitika raamdirektiiv (direktiiv 2000/60/EÜ)). (EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1) (Ulmer + 
Jeggle)

Mulla kõikehõlmav määratlemine õnnestub vaid siis, kui täpsustatakse, et mulla all peetakse 
silmas samuti vedelaid ja gaasilisi koostisosi. (Haug)

Direktiivi reguleerimisalas tuleb seetõttu täpsustada, et mulla mõiste alla kuuluvad ka selle 
vedelad koostisosad (mullalahus), mida ei hõlmata veepoliitika raamdirektiivis (direktiiv 
2000/60/EÜ), et vältida lünki õigusaktides ja piiritlemisprobleeme. Sama kehtib mulla 
gaasiliste koostisosade (mullaõhk) kohta, mis seni ei olnud Euroopa õiguses samuti 
reguleeritud. Täpsustatakse, et veeteed on hõlmatud veepoliitika raamdirektiivi sätetes. 
(Weisgerber/Ulmer)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 174
Artikli 1 lõige 2

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

2. Käesolevas direktiivis käsitletakse mulda, 
nagu see on määratletud artiklis 2. 
Põhjavesi, nagu see on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 2 lõikes 2, hõlmatakse 
direktiiviga 2006/118/EÜ.

Or. en

Selgitus

Mulda, mis moodustab maakoore pindmise kihi ning asub lähtekivimi ja maapinna vahel, ei 
saa lahutada põhjaveest, mis on poorse mulla koostisosa. Seetõttu ei saa põhjavett direktiivist 
täielikult välja jätta, vaid on vaja selget viidet kehtivatele ühenduse õigusaktidele.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer ja Peter Liese

Muudatusettepanek 175
Artikli 1 lõige 2

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

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

Or. de

Selgitus

Direktiivi reguleerimisalas tuleb seetõttu täpsustada, et mulla mõiste alla kuuluvad ka selle 
vedelad koostisosad (mullalahus), mida ei hõlmata veepoliitika raamdirektiivis (direktiiv 
2000/60/EÜ), et vältida lünki õigusaktides ja piiritlemisprobleeme.

Sama kehtib mulla gaasiliste koostisosade (mullaõhk) kohta, mis seni ei olnud Euroopa 
õiguses samuti reguleeritud.

Täpsustatavalt juhitakse tähelepanu sellele, et veeteed on hõlmatud veepoliitika 
raamdirektiivi sätetes. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 176
Artikli 1 lõige 2

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

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

Or. nl

Selgitus

Muld, mis asub pinnavee ja setete all, kuulub veepoliitika raamdirektiivi alla (2000/60/EÜ). 
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Nende muldade või setete saastamise ennetamine on juba veepoliitika raamdirektiivi sisuks. 
Eri direktiivide kohaldamine samale sisule põhjustab ebaselgust ja ei aita kaasa paremale 
keskkonnakaitsele. Käesolev muudatus on seega kooskõlas parema, lihtsustatud õigusloome 
põhimõttega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 177
Artikli 1 lõige 2

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

2. Käesolevas direktiivis käsitletakse mulda, 
mis moodustab maakoore pindmise kihi, kui 
see on lõikes 1 nimetatud 
mullafunktsioonide kandja, välja arvatud 
põhjavesi, nagu see on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 2 lõikes 2, ja veeteed.

Or. de

Selgitus

Mulla ruumiline/teaduslik määratlemine ei tundu olevat asjakohane, kuna käesolevas 
direktiivis on olulised kõik mulla funktsionaalsed komponendid. Selgitavalt juhitakse 
tähelepanu sellele, et veeteed on hõlmatud veepoliitika raamdirektiivi sätetes ja samas ei ole 
hõlmatud mullakaitse raamdirektiivi reguleerimisalas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Esther De Lange ja 
Neil Parish

Muudatusettepanek 178
Artikli 1 lõige 2

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

2. Käesolevas direktiivis käsitletakse mulda, 
mis moodustab maakoore pindmise kihi ja 
asub aluspõhjakivimi ja maapinna vahel, kui 
see on käesolevas artiklis nimetatud 
funktsioonide kandja, välja arvatud 
põhjavesi, nagu see on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 2 punktis 2, ja veeteed.

Or. de
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Selgitus

Direktiivi reguleerimisala piiratakse juhtumitega, mille korral muld on käesolevas artiklis 
nimetatud funktsioonide kandja.

Veeteed kuuluvad veepoliitika raamdirektiivi reguleerimisalasse ja on seetõttu mullakaitse 
raamdirektiivist välja jäetud, et vältida topelteeskirju.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 179
Artikli 1 lõige 2

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

2. Käesolevas direktiivis käsitletakse mulda, 
mis moodustab maakoore pindmise kihi ja 
asub lähtekivimi ja maapinna vahel, kui see 
on lõikes 1 osutatud funktsioonide kandja,
välja arvatud põhjavesi, nagu see on 
määratletud direktiivi 2000/60/EÜ artikli 2 
lõikes 2, ja veeteed.

Or. de

Selgitus

Muld tuleb direktiivi reguleerimisalas hõlmata vaid siis, kui see on tõepoolest artikli 1 lõikes 
1 osutatud mullafunktsioonide kandja. Muuhulgas tuleks lisaks põhjaveele välja arvata ka 
veeteed, kuna need on hõlmatud ELi veepoliitika raamdirektiivis. 

Lisaks tuleb mõiste „aluspõhjakivim” asendada erialaselt täpsema mõistega „lähtekivim”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 180
Artikli 1 lõige 2

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

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

Or. nl
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Selgitus

Muld, mis asub pinnavee ja setete all, kuulub veepoliitika raamdirektiivi alla (2000/60/EÜ). 
Nende muldade või setete saastamise ennetamine on juba veepoliitika raamdirektiivi sisuks. 
Erinevate direktiivide kohaldamine samale sisule põhjustab ebaselgust ja ei aita kaasa 
paremale keskkonnakaitsele. Käesolev muudatus on seega kooskõlas parema, lihtsustatud 
õigusloome põhimõttega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 181
Artikli 1 lõige 2

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

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

Or. en

Selgitus

Ilma kõnealuse lisanduseta jäetakse enamik geoloogilisest pärandist mullakaitse direktiivist 
välja.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 182
Artikli 1 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui mullakaitse sätted on Euroopa 
ühenduse teistes õigusaktides olemas, 
tühistavad need käesoleva direktiivi sätted. 
Eelkõige kehtib see tegevuste puhul, mis on 
hõlmatud direktiivi 1996/61/EÜ saaste 
kompleksse vältimise ja kontrollimise 
kohta, direktiivi 2006/12/EÜ jäätmete kohta 
ning selle tütardirektiivide (eelkõige 
direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta), 
direktiivi 2006/21/EÜ kaevandustööstuse 
jäätmete käitlemise kohta, direktiivi 
91/414/EMÜ taimekaitsevahendite 
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turuleviimise kohta või direktiivi 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, ja selle tütardirektiivide 
reguleerimisalas, kui need sisaldavad 
sätteid mullakaitse kohta.

Or. de

Selgitus

1. Lisatakse mullakaitse funktsionaalne viide.

2. Veeteed kuuluvad veepoliitika raamdirektiivi reguleerimisalasse ja peavad seetõttu samuti 
kuuluma erandsätte alla.

3. Õigusaktide kattuvust ja vastuolulisust tuleb vältida ning tuleb luua selge piir kehtivate 
direktiivide vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Peter Liese

Muudatusettepanek 183
Artikli 1 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui mullakaitse sätted on Euroopa 
ühenduste teistes õigusaktides olemas, 
tühistavad need käesoleva direktiivi sätted. 
See kehtib eelkõige järgmiste direktiivide 
puhul: direktiiv 1996/61/EÜ saaste 
kompleksse vältimise ja kontrollimise 
kohta, direktiiv 1996/82/EÜ ohtlike 
ainetega seotud suurõnnetuste ohu 
ohjeldamise kohta, direktiiv 2006/12/EÜ 
jäätmete kohta ning selle tütardirektiivid 
(eelkõige direktiiv 1999/31/EÜ prügilate 
kohta), direktiiv 2006/21/EÜ 
kaevandustööstuse jäätmete käitlemise 
kohta, direktiiv 91/414/EMÜ 
taimekaitsevahendite turuleviimise kohta ja 
direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, ja selle tütardirektiivid.

Or. de
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Selgitus

Vastuoluliste sätete vältimiseks ning menetluse lihtsustamiseks on vaja sätet, mis piiritleb 
käesoleva direktiivi reguleerimisala selgelt teiste ELi direktiivide reguleerimisalaga, eelkõige 
jäätmete raamdirektiiv (1975/442/EMÜ), prügilate direktiiv (1999/31/EÜ), 
taimekaitsevahendite direktiiv (91/414/EÜ), direktiiv kaevandustööstuse jäätmete käitlemise 
kohta (2006/21/EÜ) ning direktiiv saaste kompleksse vältimise ja kontrollimise kohta 
(1996/61/EÜ). 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish

Muudatusettepanek 184
Artikli 1 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui sätted mullakaitse kohta on 
Euroopa Ühenduse teistes õigusaktides 
olemas, tühistavad need käesoleva direktiivi 
sätted. Eelkõige kehtib see tegevuste puhul, 
mis on hõlmatud järgmistes
reguleerimisalades: direktiiv 1996/61/EÜ 
saaste kompleksse vältimise ja 
kontrollimise kohta, direktiiv 2006/12/EÜ 
jäätmete kohta ning selle tütardirektiivid 
(eelkõige direktiiv 1999/31/EÜ prügilate 
kohta), direktiiv 2006/21/EÜ 
kaevandustööstuse jäätmete käitlemise 
kohta, direktiiv 91/414/EMÜ 
taimekaitsevahendite turuleviimise kohta, 
direktiiv 2001/18/EÜ geneetiliselt 
muundatud organismide tahtliku 
keskkonda viimise kohta, määrus 
1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja 
sööda kohta, määrus (EMÜ) nr 2092/91 
põllumajandustoodete 
mahepõllundustootmise ning 
põllumajandustoodete ja toiduainete puhul 
sellele viitavate märgiste kohta või direktiiv 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, ning selle 
tütardirektiivid.

Or. de

Selgitus

Uues lõikes 3 reguleeritakse piiritlemist kehtivate õigusaktidega, mis sisaldavad sätteid 
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mullakaitse kohta. See on vajalik õigusaktide kattuvuse ja vasturääkivuse vältimiseks ning 
õigusliku selguse ja õiguskindluse seisukohast.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 185
Artikli 1 lõige 2 a (uus)

2 a. Käesolev direktiiv ei kehti aladele, 
mille puhul enne [direktiivi 
ülevõtmiskuupäev] koostöös pädevate 
asutustega võeti meetmed tervendamiseks 
või viidi tervendamine läbi, nii et need alad 
ei ole ohtlikud inimestele ja keskkonnale.

Or. de

Selgitus

Direktiiv peab sisaldama sätet rakendamistähtaja kohta, et pakkuda õiguskindlust võetud 
meetmete puhul neile, kes on tervendamismeetmeid juba võtnud, ja et tagada kindluse kaitse. 
Uus nõue oleks ebaproportsionaalne.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 186
Artikli 1 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui mullakaitse sätted on Euroopa 
Ühenduse teistes õigusaktides olemas, 
tühistavad need käesoleva direktiivi. See 
kehtib eelkõige järgmiste direktiivide 
puhul: direktiiv 1996/61/EÜ saaste 
kompleksse vältimise ja kontrollimise 
kohta, direktiiv 96/82/EÜ ohtlike ainetega 
seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise 
kohta, direktiiv 2006/12/EÜ jäätmete kohta 
ning selle tütardirektiivid, direktiiv 
2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete 
käitlemise kohta, direktiiv 91/414/EMÜ 
taimekaitsevahendite turuleviimise kohta ja 
direktiiv 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, ja selle tütardirektiivid.
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Or. de

Selgitus

Vasturääkivate sätete vältimiseks ning menetluse lihtsustamiseks on vaja sätet, mis piiritleb 
käesoleva direktiivi reguleerimisala selgelt teiste ELi direktiivide reguleerimisalast.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 187
Artikli 1 lõige 2 b (uus)

2 b. Artiklid 4–14 ei kehti aladele, mille 
kasutamine on lubatud või heaks kiidetud 
vastavalt ühenduse kehtivatele eeskirjadele 
või mida liikmesriigid kontrollivad 
jooksvalt. See kehtib eelkõige siis, kui 
teistes Euroopa Ühenduse õigusaktides on 
olemas sätted mullakaitse kohta. Need 
tühistavad käesoleva direktiivi. 
Kui on põhjendatud alust kahtluseks, et 
nende alade mullad võivad varasema (või 
ajaloolise) kasutuse tagajärjel olla osaliselt 
saastatud ohtlike ainetega, kohaldatakse 
nende osade suhtes artikleid 10 ja 11.

Or. de

Selgitus

Käesoleva direktiivi ja teiste mullaga seotud direktiivide vahele tuleb tõmmata selge piir, et 
vältida topeltsätteid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish

Muudatusettepanek 188
Artikli 1 lõige 2 b (uus)

2 b. Lubatud väetiste ja 
mullaparandusainete kasutamine 
väetamise või mullaomaduste parandamise 
eesmärgil ei kuulu käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse. See kehtib samuti, kui 
kõnealused ained on toodetud 
väljaheidetest, põhust või teistest 
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looduslikest, ohututest põllumajanduslikest 
või metsamaterjalidest, biojäätmetest või 
setetest ning kui kõnealuseid materjale 
kasutatakse energiatootmises ja neid ei ole 
sealjuures muudetud nii, et nende 
laotamine mullale kahjustab keskkonda või 
inimeste tervist.

Or. de

Selgitus

Uus lõige 4 on vajalik õigusaktide kattuvuse ja vasturääkivuse vältimiseks ning õigusliku 
selguse ja õiguskindluse seisukohast.

Lõikes 4 reguleeritakse selgelt, et mullakaitse raamdirektiiv ei kehti väetiste kasutamisele. 
Vastasel korral muutuks küsitavaks Euroopa Ühenduse ja liikmesriikide konkreetsete 
õigusaktide raames leitud tasakaal mullakaitse vajaduse ja muude tähtsate vajaduste vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt ja Jutta Haug

Muudatusettepanek 189
Artikli 2 punkt 1

(1) pinnase katmine – mulla jäädav katmine 
läbitungimatu materjaliga,

(1) pinnase katmine – mulla pealispinna
jäädav katmine läbitungimatu materjaliga,

Or. de

Selgitus

Täpsustamine, et katmine on seotud pealispinnaga. Mõiste „pinnas” on sügavuse osas 
erinevalt tõlgendatav. (Hoppenstedt)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Muudatusettepanek 190
Artikli 2 punkt 1 a (uus)

(1 a) muld – looduslik aine, mis sisaldab 
tahkeid (mineraal- ja orgaanilisi aineid), 
vedelaid, gaasilisi aineid ning 
elusorganisme, mida leidub maapinnal, mis 
täidab ruumi ja mida iseloomustavad 
horisondid või kihid, mida saab eristada 
teistest algmaterjalidest ja/või mida 
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iseloomustab võime toetada juurdunud 
taimi loomulikus keskkonnas. Mulla 
ülempiiriks on atmosfäär, madalvesi või 
taimestik. Mulla alumiseks piiriks on 
tavaliselt bioloogilise tegevuse alumine piir. 
Kõnealune piir võib ulatuda süvakivimite ja 
põhjavee kihtideni, olenevalt 
keskkonnaohtudest, mille vastu tuleb 
võidelda.

Or. en

Selgitus

Mulla mõiste määratlust on vaja, et määrata kindlaks käesoleva direktiivi ühine 
kohaldamisala ning vältida ebakindlust ja äravahetamist teiste ELi direktiivide sisuga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 191
Artikli 2 punkt 2

(2) ohtlikud ained – ained või valmistised 
nõukogu direktiivi 67/548/EÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
1999/45/EÜ tähenduses.

(2) ohtlikud ained – ained või valmistised 
nõukogu direktiivi 67/548/EÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
1999/45/EÜ tähenduses, sealhulgas ained, 
millel on püsivad, bioakumuleeruvad ning 
toksilised omadused või väga püsivad ja 
väga bioakumuleeruvad omadused, ning 
radioaktiivsed ained.

Or. en

Selgitus

Dioksiinid ja furaanid ei ole selgesõnaliselt hõlmatud kemikaalide õigusaktis, millele 
viidatakse (kuna need on kõrvalsaadused). Siiski on need vaja lisada käesoleva direktiivi 
reguleerimisalasse, et vastata Stockholmi konventsiooni (püsivate orgaaniliste saasteainete 
konventsioon) artikli 6 sätetele seoses püsivate orgaaniliste saasteainetega saastunud alade 
kindlaksmääramisega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 192
Artikli 2 punkt 2
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(2) ohtlikud ained – ained või valmistised 
nõukogu direktiivi 67/548/EÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
1999/45/EÜ tähenduses.

(2) ohtlikud ained – ained või valmistised 
nõukogu direktiivi 67/548/EÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
1999/45/EÜ tähenduses, kui need võivad 
kahjustada artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioone.

Or. de

Selgitus

Ohtlike ainete määratlus peab olema seotud artiklis 1 osutatud mullafunktsioonidega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 193
Artikli 2 punkt 2

(2) ohtlikud ained – ained või valmistised 
nõukogu direktiivi 67/548/EÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
1999/45/EÜ tähenduses.

(2) ohtlikud ained – ained või valmistised 
nõukogu direktiivi 67/548/EÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
1999/45/EÜ tähenduses, kui need avaldavad 
kahjulikku mõju mullafunktsioonidele ja 
neid on võimalik usaldusväärselt 
analüüsida.

Or. de

Selgitus

Mitte kõik käesolevas direktiivis nimetatud ained ei kahjusta automaatselt mulda. Seetõttu ei 
tule arvesse võtta mitte aine loomulikke omadusi, vaid asjaolu, kas need ained avaldavad 
tõepoolest kahjulikku mõju mullafunktsioonidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 194
Artikli 2 punkt 2

(2) ohtlikud ained – ained või valmistised 
nõukogu direktiivi 67/548/EÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
1999/45/EÜ tähenduses.

(2) ohtlikud ained – ained või valmistised 
nõukogu direktiivi 67/548/EÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
1999/45/EÜ tähenduses, millel võib olla 
kahjulik toime inimeste tervisele, 
keskkonnale ja mullafunktsioonidele.
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Or. en

Selgitus

Tuleb selgelt viidata kahjulikule toimele inimeste tervisele, keskkonnale ja 
mullafunktsioonidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 195
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) maakasutajad – isikud, kes otseselt või 
kaudselt avaldavad mõju mullale või 
kavandavad või annavad loa mulla 
mõjutamiseks.

Or. de

Selgitus

Mõiste „maakasutaja” on ettevaatusabinõu raames oluline ning tuleb seetõttu määratleda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer ja Peter Liese

Muudatusettepanek 196
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) maakasutajad – isikud, kes otseselt või 
kaudselt avaldavad mõju mullale või 
kavandavad või annavad loa mulla 
mõjutamiseks.

Or. de

Selgitus

Artiklites 1 ja 2 ei ole selgelt määratletud keskseid mõisteid, mille peavad liikmesriigid 
kindlaks määrama kooskõlas olemasolevate määratlustega. Sisalduvad mõisted lisatakse 
artiklisse 2 ja neid täiendatakse määratlustega, mis on keskendunud Saksamaa 
mullakaitseseadusele. 

Siinkohal näib olevat kohane selgitada lõikes 4, et „kasutatavad jäätmehoidlad” kuuluvad 
edaspidigi eranditult jäätmeseaduse alla.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 197
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) oht – ökosüsteemi ja/või inimeste 
tervise kahjustamise prognoositav määr või 
tõenäosus mulla degradeerumise tulemusel.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peab sisaldama ohu mõistet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 198
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) oht – hõlmab kõrbestumise ohtu.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 199
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) geoloogiline pärand – muld, 
geomorfoloogilised ja geoloogilised 
objektid ning protsessid.

Or. en

Selgitus

Seega selgitatakse, et geoloogiline pärand hõlmab samuti mullapärandit ja geomorfoloogilist 
pärandit ja võib seega hõlmata protsesse, mis on väärtuslikud kõnealuse pärandi jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 200
Artikli 2 punkt 2 a (uus)
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(2 a) saastatud ala – ala, mille kohta on 
tõendatud, et ennekõike inimtekkelisi 
aineid esineb maapinnal või mullas sellisel 
määral, et kõnealune ala on liikmesriigi 
arvates, võttes arvesse ala tänast ja tulevast 
heakskiidetud kasutamisviisi, ohtlik 
inimeste tervisele ja keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Seeläbi vähendatakse võimalikku konflikti, kus saaste on põhjustanud samal alal nii 
inimtegevus kui ka looduslikud tegurid, ning tagatakse, et nõuetekohaselt tehakse kindlaks, 
millisest allikast on pärit suurim saaste.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio 
ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 201
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) saastatud ala – ala, mille kohta on 
tõendatud, et inimtekkelisi ohtlikke aineid 
esineb seal sellisel määral, et see ala on 
väga ohtlik inimeste tervisele või 
keskkonnale. Kõnealuse ohu hindamisel 
võetakse arvesse maa praegust ja 
heakskiidetud tulevast kasutusviisi.

Or. en

Selgitus

Saastatud alade mõiste määratlus tuleb paigutada siia ja mitte artiklisse 10. (Sornosa 
Martínez)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 202
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) mullasaaste – maapinnal või mullas 
(või ehitistes) selliste inimtekkeliste ainete 
olemasolu, mis otseselt või kaudselt 
mõjutavad mulla kvaliteeti sel määral, et 
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see on liikmesriigi arvates väga ohtlik või 
võib olla väga ohtlik inimeste tervisele või 
keskkonnale. 

Or. en

Selgitus

Tuleb kiita heaks mõiste „mullasaaste” määratluse lisamine, kuna see hõlmab kahte olulist 
kaalutlust. Esiteks sätestatakse, et ainete olemasolu iseenesest ei kujuta ohtu. Ohuga on tegu 
vaid siis, kui see mõjutab mullakvaliteeti. Teiseks rõhutatakse, et liikmesriikidel on vaja 
teatavat mänguruumi ohu hindamiseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 203
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) saastatud ala – ala, mille kohta on 
tõendatud, et seal on muld saastatud.

Or. en

Selgitus

Kiidetakse heaks mõiste „saastatud ala” määratluse lisamine siia. Kõnealune määratlus võib 
olla lühike, eeldusel, et „mullasaaste” on eelnevalt määratletud (vt Brepoelsi 
muudatusettepanekut „mullasaaste” määratluse kohta).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Muudatusettepanek 204
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) mullasaaste – maapinnal või mullas 
(või ehitistes) selliste inimtekkeliste ainete 
olemasolu, mis otseselt või kaudselt 
mõjutavad mulla kvaliteeti sel määral, et 
see on liikmesriigi arvates väga ohtlik või 
võib olla väga ohtlik inimeste tervisele või 
keskkonnale. Saastatud ala – ala, mille 
kohta on tõendatud, et seal on muld 
saastatud.

Or. en
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Selgitus

Mulla saastamise määratlust on vaja, et vältida äravahetamist ja probleeme teiste mullaga 
seotud õigusaktidega. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 205
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) mulla saastamine –
mullafunktsioonide kahjustamine ohtlike 
ainete poolt, mis põhjustavad ohtu, tõsiseid 
puudusi või tõsist koormust üksikisikule või 
üldsusele.

Or. de

Selgitus

Mullasaaste määratlemine on vajalik, et luua ühtne lähtepositsioon liikmesriikidele. 
Määratlus on lisaks seotud artikli 9 (uus) muudatusettepanekuga, mis lisatakse komisjoni 
ettepaneku III peatüki asemel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 206
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) varasemad saastatud alad – alad, 
mille kohta on tõendatud, et minevikus 
toimunud inimtegevuse tagajärjel tekkinud 
aineid esineb seal sellisel määral, et 
liikmesriigi arvates on kõnealune ala ohtlik 
inimeste tervisele ja keskkonnale. 

Or. de

Selgitus

Artikli 10 mõiste tuleb nihutada määratluste jaoks ettenähtud artiklisse 2. Lisaks peab mõiste 
olema seotud üksnes varasemate saastatud aladega (vt artikli 10 muudatusettepanekut).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer ja Peter Liese

Muudatusettepanek 207
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) saastatud alad – kasutuselt 
kõrvaldatud jäätmekäitlusjaamad, 
kasutuselt kõrvaldatud või käitatavate 
rajatiste maad ning muud maad, millel 
käideldakse, hoitakse või ladustatakse 
jäätmeid ja kus käsitletakse või on 
käsitletud keskkonnaohtlikke tooteid, ja mis 
on ohtlikud inimeste tervisele või 
keskkonnale;

Or. de

Selgitus

Vt artikli 2 punkti a puudutava Sommeri/Liese muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer ja Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 208
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) saastatud alad – kasutuselt 
kõrvaldatud jäätmekäitlusjaamad, 
kasutuselt kõrvaldatud rajatiste maad ning 
muud maad, millel käideldi, hoiti või 
ladustati jäätmeid ja kus käsitleti 
keskkonnaohtlikke tooteid, ning mis on 
ohtlikud inimeste tervisele või keskkonnale;

Or. de

Selgitus

Direktiivis sisalduvad mõisted võetakse kokku ja täiendatakse artiklis 2. Siinjuures näib 
olevat kohane mainida lõikes 4 selgelt „kasutuselt kõrvaldatud jäätmekäitlusjaamu” 
selgitamaks, et „käitatavad jäätmekäitlusjaamad” kuuluvad edaspidigi eranditult 
jäätmeseaduse alla.

Tervendamisvõimaluste laiendamine, et võtta kohaseid kaitse- ja piiravaid meetmeid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 209
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) saastatud ala – ala, mille kohta on 
tõendatud, et inimtekkelisi aineid esineb 
maapinnal või mullas sellisel määral, et 
kõnealune ala on liikmesriigi arvates, 
võttes arvesse ala tänast ja tulevast 
heakskiidetud kasutamisviisi, ohtlik 
inimeste tervisele ja keskkonnale, kus 
tervendamiskohustus on välja kuulutatud 
ja kõnealune kohustus on muutunud ka 
siduvaks.

Or. de

Selgitus

Esialgne definitsioon ei ole piisavalt ulatuslik; see peaks hõlmama ka tervendamiskohustuse 
aspekti.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter 
Liese ja Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 210
Artikli 2 punkt 2 c (uus)

(2 c) Tervendamismeetmed
a) saasteainete eemaldamine või 
vähendamine (saastest puhastamise 
meetmed);
b) saasteainete leviku pikaajaline 
takistamine või vähendamine ilma 
saasteaineid eemaldamata (tagavad 
meetmed);
c) mulla füüsikaliste, keemiliste või 
bioloogiliste omaduste kahjulike 
muudatuste kõrvaldamine või 
vähendamine;

Or. de
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Selgitus

Artiklites 1 ja 2 puudusid seni selged määratlused direktiivi kesksetele mõistetele ning mulla 
kõige tähtsamatele peamistele ohtudele (muuhulgas „saastatud alad”). Liikmesriigid peavad 
kõnealused määratlused kindlaks määrama ühiselt ja vastavalt kehtivatele määratlustele. 
(Weisgerber/Ulmer)

Vt artikli 2 punkti a puudutava Ulmeri + Jeggle muudatusettepaneku selgitust.

Vt artikli 2 punkti a puudutava Sommeri/Liese muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter 
Liese ja Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 211
Artikli 2 punkt 2 d (uus)

(2 d) kaitse- ja piirangumeetmed – muud 
meetmed, mis takistavad või vähendavad 
ohtu inimeste tervisele või keskkonnale, 
eelkõige kasutamispiirangud.

Or. de

Selgitus

Lisaks direktiivi ettepanekus käsitletud erinevatele tervendamisvõimalustele, nagu saastest 
puhastamine ja kindlustamine, tuleb arvesse võtta ka teisi võimalusi, näiteks sobivaid kaitse-
ja piirangumeetmeid. (Weisgerber/Ulmer)

Vt artikli 2 lõiget 2 a (uus) puudutava Jeggle muudatusettepaneku selgitust.

Vt artikli 2 lõiget 2 a (uus) puudutava Sommeri/Liese muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 212
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) orgaanilise ainese kadu – mulla 
orgaanilise osa pidev vähenemine 
mineraliseerumise tõttu süsinikdioksiidiks.

Or. de
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Selgitus

Vaja on määratleda mõiste „orgaanilise ainese kadu”. Vastasel korral tuleks näiteks 
toorainekaevandused liigitada vastavalt artiklile 6 tulevikus ohualadena, kuna nimetatud 
aladel toimub mulla ja tooraine kaevandamise tõttu „orgaanilise ainese kadu”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 213
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) hapestumine – mulla pH väärtuse 
vähenemine inimtegevuse tagajärjel.

Or. en

Selgitus

Teiste muudatusettepanekutega lisatakse hapestumise mõiste direktiivi. Seetõttu tuleb lisada 
hapestumise mõiste määratlus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 214
Artikli 3 lõige 1

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

Kui mõne valdkonna jaoks väljatöötatav 
poliitika võib hoogustada või pidurdada 
mulla degradeerumist ja kui töötatakse välja 
meetmed mullafunktsioonide kaitseks, 
julgustatakse liikmesriiki järgima 
terviklikku ja süsteemset lähenemist, mis 
tagab, et kehtivate direktiivide asjaomased 
sätted on kindlaks määratud ja neid on 
arvesse võetud.

Or. en

Selgitus

Tekst toetab mullakaitsemeetmete väljatöötamist, mis võimaldab samas liikmesriikidel 
iseseisvalt kindlaks määrata, millised alad vajavad nende arvates tähelepanu ja kontrollimist. 
Kehtivate ELi õigusaktide kontrollimine ja nendele vastamine on hädavajalik. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 215
Artikkel 3

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

Kui mõne valdkonna jaoks väljatöötatav 
poliitika võib hoogustada või pidurdada 
mulla degradeerumist, uurib, kirjeldab ja 
hindab liikmesriik selle mõju mulla 
degradeerumisele. 

Liikmesriik avalikustab kõnealused 
tulemused.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb tagada paindlikkus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 216
Artikli 3 esimene lõik

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

Kui mõne valdkonna, eriti piirkonna või 
linna ruumilise planeerimise, transpordi, 
energeetika, põllumajanduse, maaelu 
arendamise, metsanduse, toorainete 
kaevandamise, kaubanduse ja tööstuse, 
tootepoliitika, turismi, kliimamuutuse, 
keskkonna, looduse ja maastiku valdkonna 
jaoks väljatöötatav poliitika, mis ei kuulu 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 
2001. aasta direktiivi 2001/42/EÜ (teatavate 
kavade ja programmide keskkonnamõju
hindamise kohta)1 reguleerimisalasse ja 
mis võib hoogustada või pidurdada mulla 
degradeerumist, uurib ja võtab liikmesriik 
arvesse selle mõju mulla degradeerumisele.
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_____________
1 EÜT L 197, 21.7.2001, lk 30.

Or. en

Selgitus

Tuleb vältida täiendavaid ametlikke menetlusi ja avalikustamisi, mis jäävad väljapoole 
kehtivat keskkonnamõju strateegilist hindamist (direktiiv 2001/42/EÜ) ja keskkonnamõju 
hindamist (direktiiv 85/337/EMÜ).

Abstraktsed sätted mullakaitse kohta ei tohi muuta küsitavaks konkreetseid sätteid teiste 
valdkondade õigusaktides.

Aruandekohustus ei paku lisandväärtust ja võib seetõttu välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 217
Artikkel 3

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

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

Liikmesriik avalikustab kõnealused 
tulemused.

Or. de

Selgitus

Piisab juba olemasoleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (direktiiv 2001/42/EÜ) ning 
keskkonnamõju hindamise (85/337/EMÜ) ametlikest menetlustest ja avalikustamisest. 
Lisakulud ei ole sel põhjusel asjakohased. Ebamäärased sätted mullakaitse kohta ei tohi 
tühistada teiste valdkondade õigusaktide konkreetseid sätteid.

Bioloogiliselt lagundatavate jäätmete käitlus hõlmab kõiki põhimeetmeid orgaanilise ainese 
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tootmiseks ja tarnimiseks, mida võib viia mulda huumuse tootmiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter 
Liese ja Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 218
Artikkel 3

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

Kui mõne valdkonna, eriti piirkonna või 
linna ruumilise planeerimise, transpordi, 
energeetika, põllumajanduse, maaelu 
arendamise, metsanduse, toorainete 
kaevandamise, kaubanduse ja tööstuse, 
tootepoliitika, turismi, kliimamuutuse, 
keskkonna, looduse ja maastiku valdkonna 
jaoks väljatöötatav poliitika võib hoogustada 
mulla degradeerumist, uurib liikmesriik 
vastavalt direktiividele 2001/42/EÜ ja 
85/337/EMÜ selle mõju mulla 
degradeerumisele.

Liikmesriik avalikustab kõnealused 
tulemused.

Or. de

Selgitus

Artikli 3 terviklikku lähenemist, mis näeb ette mullakaitse arvessevõtmist teistes 
poliitikavaldkondades, rakendatakse juba kehtivate õigusaktidega, näiteks keskkonnamõju 
hindamine kavade puhul või keskkonnamõju strateegiline hindamine kavade ja programmide 
puhul, samuti otsetoetuskavade sätetega. Täiendavad nõuded, eelkõige mõju kirjeldamine ja 
hindamine ning tulemuste täiendav avalikustamine ei ole vajalikud ja põhjustavad 
ebavajalikku bürokraatiat.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 219
Artikli 3 teine a lõik (uus)

Komisjon hindab kuni 1. juunini 2009 
direktiive, mis mõjutavad maakasutust ja 
ruumilist planeerimist, pöörates eelkõige 
tähelepanu võimalikele konfliktidele 
eesmärkide osas, erinevatele 
aruandluskohustustele ning mänguruumile 
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kohalike ja piirkondlike demokraatlike 
ametiasutuste jaoks. Vajaduse korral teeb 
komisjon ettepaneku maakasutuse 
raamdirektiivi kohta, mis hõlmab kõiki 
kehtivaid direktiive, mis mõjutavad mulla ja 
ruumi kasutamist. Nimetatud 
raamdirektiividega käivitatakse algatused, 
et vajaduse korral muuta rangemaks 
kehtivate direktiivide sisu ning pakkuda 
kohalikele ja/või piirkondlikele 
demokraatlikele ametiasutustele enam 
mänguruumi, eeldusel, et teised 
liikmesriigid selle tõttu ei kannata. 

Or. nl

Selgitus

ELi keskkonnakaitse direktiivid on teinud suuri edusamme. Tähtis on see, et säiliks piisav 
poliitiline tugi ELi direktiivide jaoks. Seetõttu tuleks proovida lahendada probleeme, mis 
tekivad tegelikkuses, ja pakkuda kohalikele demokraatlikele ametiasutustele võimalikult palju 
mänguruumi. Kõnealust mänguruumi toetatakse siiski alles siis, kui teised liikmesriigid selle 
tõttu ei kannata ega kanna kahjusid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish

Muudatusettepanek 220
Artikkel 4

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

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et 
vältida ja vähendada artikli 1 lõikes 1 
osutatud mullafunktsioonide püsivaid, 
olulisi ja teaduslikult tõendatud kahjustusi, 
kui need on proportsionaalsed, et tagada 
mulla kaitse, mulla talitlusvõime ja 
kasutusvõimalused erinevateks 
eesmärkideks ning mulla kättesaadavus 
tulevastele põlvkondadele.

Or. de

Selgitus

Ettevaatuspõhimõtte korral peab säilima nõuete proportsionaalsus. Ka mullafunktsioonide 
täitmise takistamise miinimumini viimine võetakse eesmärgiks, kuna kõnealuste mõjude täielik 
vältimine ettevaatusabinõude abil ei ole mõnel juhul võimalik.
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Põllumajanduses tagatakse ettevaatus headest tavadest kinnipidamise ning eeskirjade 
kohaldamise abil, mis võetakse vastu vastavalt artiklile 5 seoses määruse (EÜ) nr 1782/2003 
IV lisaga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 221
Artikkel 4

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

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed 
kooskõlas käesoleva direktiivi 
eesmärkidega, kui need on 
proportsionaalsed, et tagada mulla kaitse, 
talitlusvõime ja kasutusvõimalused 
erinevatel eesmärkidel ning mulla 
kättesaadavus tulevastele põlvkondadele.

Or. de

Selgitus

Praeguse artikli 4 asemel peab säilima säte ettevaatuse kohta, nii et liikmesriikidele jääb 
piisav paindlikkus otsustamisel, kellele panna peale ettevaatuskohustus; ettevaatuskohustus 
mulla puhul tuleb lisada riiklike õigusaktide võrreldavatesse sätetesse. Seetõttu tuleb 
kohustada liikmesriike võtma vajalikke meetmeid, et tagada mulla kaitse, talitlusvõime ja 
kasutusvõimalused ning mulla kättesaadavus tulevastele põlvkondadele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 222
Artikkel 4

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

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et 
vältida ja vähendada artikli 1 lõikes 1 
osutatud mullafunktsioonide püsivaid ja 
olulisi kahjustusi, kui need on 
proportsionaalsed, et tagada mulla kaitse, 
mulla talitlusvõime ja kasutusvõimalused 
erinevatel eesmärkidel ning mulla 
kättesaadavus tulevastele põlvkondadele.

Or. de

Selgitus

Ettevaatuspõhimõte sõnastatakse nii, et hõlmatakse üksnes püsivad ja olulised kahjustused, 
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ning ei esitata ebaproportsionaalseid nõudmisi. Ka mullafunktsioonide mõjutamise 
vähendamine võetakse eesmärgiks, kuna kõnealuste mõjude täielik vältimine 
ettevaatusabinõude abil ei ole mõnel juhul võimalik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 223
Artikkel 4

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

Liikmesriik võtab vajalikud õigus- ja 
haldusmeetmed, et tagada artikli 1 lõikes 1 
osutatud mullafunktsioonide kaitset.
Ettevaatusabinõude võtmise kohustuse 
täitmise abil välditakse kahjulikku mõju 
mullale või viiakse see miinimumini.
Ettevaatusabinõud on meetmed, mis on 
proportsionaalsed ning mis võtavad arvesse 
nende kulutasuvust, tehnilist teostatavust 
ning mulla tänast ja tulevast kasutamisviisi.
Liikmesriik vastutab kõnealuste meetmete 
kontrolli eest.

Or. en

Selgitus

Oleks mõistlik valida üldisem sõnastus vastavalt Alpi konventsiooni pinnasekaitse protokolli 
artikli 2 lõikele 1, et tagada ettevaatusabinõude rakendamise paindlikkus igas liikmesriigis.
Ettevaatusabinõud mulla kahjulike mõjude ennetamiseks peavad olema teostatavad ja 
proportsionaalsed ning võtma arvesse mulla tänast ja tulevast kasutamisviisi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 224
Artikkel 4

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

Liikmesriik tagab, et iga maakasutaja, kelle 
tegevus võib kahjustada üht või enamat
artikli 1 lõikes 1 osutatud mullafunktsiooni 
püsivalt ja oluliselt, korraldab oma 
tegevuse selliselt, et kõnealuseid kahjustusi 
välditakse või vähemalt vähendatakse.

Or. de
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Selgitus

Liikmesriikidel peab säilima paindlikkus ettevaatusabinõude viisi osas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 225
Artikkel 4

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

Liikmesriik tagab, et iga maakasutaja, kelle 
tegevus liikmesriigi arvates võiks oluliselt 
takistada artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide täitmist, võtab
ettevaatusabinõusid kahjuliku mõju 
vältimiseks või viimiseks miinimumini, kui 
see on seoses maa kasutamise eesmärgiga 
samuti proportsionaalne.

Or. de

Selgitus

Direktiivi ettepaneku artiklis 4 reguleeritud maakasutajate kohustuses võtta 
ettevaatusabinõusid kahjuliku mõju vältimiseks mullale peab arvesse võtma 
proportsionaalsust maa kasutamise eesmärgiga, kuna ka maa eesmärgipärasel kasutamisel 
võidakse teatud tingimustel takistada mullafunktsioonide täitmist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer ja Peter Liese

Muudatusettepanek 226
Artikkel 4

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

Liikmesriik tagab, et iga maakasutaja, kelle 
tegevuse puhul võib põhjendatult eeldada, et 
see võib oluliselt takistada artikli 1 lõikes 1 
osutatud mullafunktsioonide täitmist, on 
kohustatud kasutama ettevaatusabinõusid 
kahjuliku mõju vältimiseks või viimiseks 
miinimumini, kui see on samuti 
proportsionaalne maa kasutamise 
eesmärgiga.

Or. de
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Selgitus

Artiklis 4 reguleeritud maakasutajate kohustuse puhul tuleb arvesse võtta proportsionaalsust 
kasutamise eesmärgiga. Ka eesmärgipärase kasutamise korral võidakse takistada 
mullafunktsioonide täitmist. Lisaks tuleb hõlmata üksnes tegevused, mis mõjutavad mulda 
ruumiliselt, pikaajaliselt või kompleksselt. Keeleliseks ühtlustamiseks tuginetakse läbivalt 
mullafunktsioonide täitmise takistamise kriteeriumile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 227
Artikkel 4

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

Liikmesriik tagab, et iga maakasutaja, kelle 
tegevuse puhul võib põhjendatult eeldada, et 
see võib takistada artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide täitmist, on kohustatud 
kasutama ettevaatusabinõusid kahjuliku 
mõju vältimiseks või viimiseks 
miinimumini, kui see on samuti 
proportsionaalne maa kasutamise 
eesmärgiga.

Or. de

Selgitus

Maakasutajate reguleeritud kohustuse puhul võtta ettevaatusabinõusid kahjuliku mõju 
vältimiseks mullale peab arvesse võtma proportsionaalsust maa kasutamise eesmärgiga, kuna 
ka maa eesmärgipärasel kasutamisel võidakse teatud tingimustel takistada 
mullafunktsioonide täitmist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 228
Artikkel 4

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

Liikmesriik tagab, et iga maakasutaja, kelle 
tegevuse puhul võib põhjendatult eeldada, et 
see võib takistada artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide täitmist, on kohustatud 
kasutama ettevaatusabinõusid kahjuliku 
mõju vältimiseks või viimiseks 
miinimumini, kui see on samuti 
proportsionaalne maa kasutamise 
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eesmärgiga.

Or. de

Selgitus

Maakasutajate kohustuse puhul võtta ettevaatusabinõusid kahjuliku mõju vältimiseks mullale 
peab arvesse võtma proportsionaalsust maa kasutamise eesmärgiga, kuna ka maa 
eesmärgipärasel kasutamisel võidakse teatud tingimustel takistada mullafunktsioonide 
täitmist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 229
Artikkel 4

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

Liikmesriik tagab, et iga maakasutaja, kelle 
tegevuse puhul võib põhjendatult eeldada, et 
see võib takistada artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide täitmist, on kohustatud 
kasutama ettevaatusabinõusid kahjuliku 
mõju vältimiseks või viimiseks 
miinimumini, kui see on samuti 
proportsionaalne maa kasutamise 
eesmärgiga.

Or. de

Selgitus

Maakasutajate reguleeritud kohustuse puhul võtta ettevaatusabinõusid kahjuliku mõju 
vältimiseks mullale peab arvesse võtma proportsionaalsust maa kasutamise eesmärgiga, kuna 
ka maa eesmärgipärasel kasutamisel võidakse teatud tingimustel takistada 
mullafunktsioonide täitmist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 230
Artikkel 4

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

Liikmesriik tagab, et iga maakasutaja, kelle 
tegevuse puhul võib eeldada, et see võib 
püsivalt, oluliselt ja tõsiselt takistada artikli 
1 lõikes 1 osutatud mullafunktsioonide 
täitmist, on kohustatud kasutama 
ettevaatusabinõusid kahjuliku mõju 
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miinimumini. vältimiseks või võimaluse korral viimiseks 
miinimumini. Ettevaatusabinõudena 
tulevad kõne alla vaid sellised meetmed, 
mille korral võimalik kasu 
mullafunktsioonidele ja majanduslik kulu 
meetmete võtmiseks on omavahel 
proportsionaalsed.

Or. de

Selgitus

1. Täpsustatakse, et mullakahjustuste vältimine või vähendamine ei ole alati võimalik, kuna 
mullakahjustused võivad tekkida ajutiselt, näiteks toorainete kaevandamisel. Seetõttu tuleks 
ettevaatusabinõusid võtta üksnes mullafunktsioonide täitmise püsiva, olulise ja tõsise 
takistamise korral.

2. Nõutud ettevaatusabinõud peavad ökoloogilisest ja majanduslikust seisukohast olema 
proportsionaalsed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 231
Artikkel 4

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

1. Liikmesriik tagab, et iga maakasutaja, 
kelle tegevuse puhul võib põhjendatult 
eeldada, et see võib oluliselt ja püsivalt
takistada artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide täitmist, on kohustatud 
kasutama proportsionaalseid
ettevaatusabinõusid kahjuliku mõju 
vältimiseks, viimiseks miinimumini või
leevendamiseks, juhul kui see on tehniliselt 
teostatav ja kulutasuv, võttes arvesse tänast 
ja tulevast heakskiidetud kasutamisviisi.

Or. en

Selgitus

Arvestades artiklis 1 osutatud mulla majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi funktsioone, ei 
ole alati võimalik vältida ajutisi kahjulikke mõjusid looduslikele mullafunktsioonidele. Seda 
tuleb tekstis täpsustada. Lisaks tohib ettevaatusabinõusid nõuda üksnes siis, kui kardetakse 
olulist ja püsivat kahjustamist. Lisaks peavad kahjulike mõjude vältimiseks või miinimumini 
viimiseks võetavad meetmed olema tehniliselt teostatavad ja kulutasuvad, nagu on sätestatud 
artiklis 8.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 232
Artikkel 4

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

Liikmesriik tagab, et iga maakasutaja, kelle 
tegevuse puhul võib põhjendatult eeldada, et 
see võib oluliselt ja püsivalt takistada artikli 
1 lõikes 1 osutatud mullafunktsioonide 
täitmist, on kohustatud kasutama 
ettevaatusabinõusid kahjuliku mõju 
vältimiseks või viimiseks miinimumini, kui 
see on tehniliselt teostatav ja kulutasuv.

Or. en

Selgitus

Arvestades artiklis 1 osutatud mulla majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi funktsioone, ei 
ole alati võimalik vältida ajutisi kahjulikke mõjusid looduslikele mullafunktsioonidele. Seda 
tuleb tekstis täpsustada. Lisaks tohib ettevaatusabinõusid nõuda üksnes siis, kui kardetakse 
olulist ja püsivat kahjustamist. Lisaks peavad kahjulike mõjude vältimiseks või miinimumini 
viimiseks võetavad meetmed olema tehniliselt teostatavad ja kulutasuvad, nagu on sätestatud 
artiklis 8. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 233
Artikkel 4

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

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

Or. en

Selgitus

Ettevaatusabinõude võtmise abil takistatakse kõnealust kahjulikku mõju.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Muudatusettepanek 234
Artikkel 4

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

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

Or. en

Selgitus

Kontrollimine on samuti oluline, vältimaks artikli 1 lõikes 1 osutatud mullafunktsioonide 
täitmise takistamist. Paljudel juhtudel on tervendamiskulud veeretatud ühiskonna kaela, s.t et 
neid kulusid kannab üldsus ja mitte saastaja. Seetõttu peab liikmesriik võtma kasutusele 
sätted, mille alusel isikud, kes teostavad tegevust, mis võib põhjustada ohtlike ainete viimist 
maapinnale, peavad looma piisavad rahalised reservid, et toetada tulevasi 
tervendamiskulusid. See oleks kooskõlas põhimõttega „saastaja maksab”.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 235
Artikkel 4

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

Liikmesriik tagab, et iga maakasutaja, kelle 
tegevuse puhul võib põhjendatult eeldada, et 
see võib oluliselt takistada artikli 1 lõikes 1 
osutatud mullafunktsioonide täitmist, on 
kohustatud kasutama ettevaatusabinõusid 
kahjuliku mõju vältimiseks või viimiseks 
miinimumini, kusjuures kulud peavad 
majandusele olema siiski vastuvõetavad.

Or. fr

Selgitus

Kuna see võib olla seotud suurte kuludega, tuleb kindlasti lisada majanduslikult 
vastuvõetavate kulude mõiste. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi ja Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 236
Artikli 4 esimene a lõik (uus)

Liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et 
soodustada: 
a) esiteks territoriaalsete ressursside 
säästvat kasutamist;
b) teiseks mulla saastamise vältimist;
c) kolmandaks, kui saastamine on 
toimunud, tervendamist mulla esialgse 
seisundini;
d) kui kõnealune tervendamine ei ole 
võimalik, kuna tervendamiskulud on 
ebaproportsionaalselt suured või 
tervendamine on tehniliselt teostamatu, 
tervendamist tasemeni, mis vastab vähemalt 
parimale võimalikule kasutamisviisile.

Or. en

Selgitus

Vaja on lisada samad üldpõhimõtted, mis kohalduvad keskkonnakaitse raamdirektiividele –
näiteks jäätmete raamdirektiiv, millega sätestatakse jäätmekäitluse hierarhia või põhimõtted 
– samuti mullakaitse poliitilisse raamistikku. Seda kahjuks komisjoni ettepanekus tehtud ei 
ole.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Muudatusettepanek 237
Artikli 4 esimene a lõik (uus)

Liikmesriik peab kehtestama eeskirjad 
tagamaks, et inimesed, kes teostavad 
tegevust, mis võib põhjustada ohtlike ainete 
viimist maapinnale või mulda, loovad 
piisavad rahalised reservid, et toetada 
nende tegevusega seotud tulevasi 
tervendamiskulusid.

Or. en
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Selgitus

Vt artiklit 4 puudutava Prodi/Andria muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish

Muudatusettepanek 238
Artikli 4 esimene a lõik (uus)

Põllumajanduses täidetakse 
ettevaatuskohustust headest tavadest 
kinnipidamise ning eeskirjade kohaldamise 
abil, mis võetakse vastu vastavalt määruse 
(EÜ) nr 1782/2003 artiklile 5 seoses selle 
IV lisaga.

Or. de

Selgitus

Ettevaatuspõhimõtte korral peab säilima nõuete proportsionaalsus. Ka mullafunktsioonide 
täitmise takistamise miinimumini viimine võetakse eesmärgiks, kuna kõnealuste mõjude täielik 
vältimine ettevaatusabinõude abil ei ole mõnel juhul võimalik.

Põllumajanduses tagatakse ettevaatus headest tavadest kinnipidamise ning eeskirjade 
kohaldamise abil, mis võetakse vastu vastavalt artiklile 5 seoses määruse (EÜ) nr 1782/2003 
IV lisaga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 239
Artikkel 5

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks rakendab 
liikmesriik kohaseid meetmeid, et piirata
pinnase katmist või, kus katmine on 
möödapääsmatu, leevendada selle mõju, 
kasutades eelkõige ehitustehnikat ja –
tooteid, millega saab säilitada võimalikult 
paljud kõnealustest funktsioonidest.

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks rakendab 
liikmesriik kohaseid meetmeid, et vältida
pinnase katmist, ja seab kahe aasta jooksul 
alates [ülevõtmise kuupäev] kvantitatiivsed 
eesmärgid, et piirata pinnase katmist, ning 
peab võtma kohaseid meetmeid kõnealuste 
eesmärkide saavutamiseks. Kui pinnase 
katmine on toimunud, peab liikmesriik
leevendama selle mõju, kasutades eelkõige 
ehitustehnikat ja -tooteid, millega saab 
säilitada võimalikult paljud kõnealustest 
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funktsioonidest.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et pinnase katmine on pöördumatu, peavad eesmärgid olema suuremad. Pinnase 
katmine on Euroopas väga tõsine probleem. Tuleb võtta vastu jõuline strateegia, et piirata 
pinnase katmist eesmärkide abil, mis on vähemalt sama ambitsioonikad nagu Saksamaal 
kehtivad eesmärgid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 240
Artikkel 5

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks rakendab 
liikmesriik kohaseid meetmeid, et piirata 
pinnase katmist või, kus katmine on 
möödapääsmatu, leevendada selle mõju, 
kasutades eelkõige ehitustehnikat ja –
tooteid, millega saab säilitada võimalikult 
paljud kõnealustest funktsioonidest.

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks rakendab 
liikmesriik kohaseid meetmeid, et piirata 
pinnase katmist, sealhulgas näiteks 
kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete eesmärkide 
seadmise abil, või, kus katmine on 
möödapääsmatu, viia selle mõju 
miinimumini, kasutades eelkõige 
ehitustehnikat ja -tooteid, millega saab 
säilitada võimalikult paljud kõnealustest 
funktsioonidest.

Or. en

Selgitus

Eesmärkide seadmine on kasulik mullakaitse vahend.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer ja Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 241
Artikkel 5

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks rakendab 
liikmesriik kohaseid meetmeid, et piirata 
pinnase katmist või, kus katmine on 
möödapääsmatu, leevendada selle mõju, 
kasutades eelkõige ehitustehnikat ja –
tooteid, millega saab säilitada võimalikult 

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks rakendab 
liikmesriik kohaseid meetmeid, et piirata 
pinnase katmist vajaliku tasemeni ja, kus 
katmist tehakse, vähendada mõju 
võimalikult paljude mullafunktsioonide 
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paljud kõnealustest funktsioonidest. säilitamise abil.

Or. de

Selgitus

Pinnase katmise piiramise või vähendamise eesmärk vajaliku tasemeni on asjakohane. 
Mullafunktsioonide sidumine ehitustehnika ja -toodetega ei näi olevat usaldusväärne. 
Erandsätted võtavad arvesse asjaolu, et nõutavate ettevaatus- ja tervendamismeetmete korral 
on pinnase katmine vältimatu, näiteks seoses põhjavee kaitsega. (Nassauer)

Liiga jäigad eesmärgid pinnase katmise piiramiseks ei vii eesmärgini. Muudatused tagavad 
liikmesriikidele vajaliku paindlikkuse. (Hoppenstedt)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 242
Artikkel 5

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks rakendab 
liikmesriik kohaseid meetmeid, et piirata 
pinnase katmist või, kus katmine on 
möödapääsmatu, leevendada selle mõju, 
kasutades eelkõige ehitustehnikat ja –
tooteid, millega saab säilitada võimalikult 
paljud kõnealustest funktsioonidest.

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks rakendab 
liikmesriik, kui see on asjakohane, kohaseid 
meetmeid, et piirata pinnase katmist vajaliku 
tasemeni, või, kus katmine on 
möödapääsmatu, leevendada selle mõju, 
kasutades eelkõige tehnikat ja tooteid, 
millega saab säilitada võimalikult paljud 
kõnealustest funktsioonidest.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidel peab säilima paindlikkus sobivate meetmete osas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Peter 
Liese ja Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 243
Artikkel 5

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks rakendab 
liikmesriik kohaseid meetmeid, et piirata 
pinnase katmist või, kus katmine on 
möödapääsmatu, leevendada selle mõju, 

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks rakendab 
liikmesriik, kui see on asjakohane, kohaseid 
meetmeid, et piirata pinnase katmist või, kus 
katmine on möödapääsmatu, leevendada 
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kasutades eelkõige ehitustehnikat ja –
tooteid, millega saab säilitada võimalikult 
paljud kõnealustest funktsioonidest.

selle mõju, kasutades eelkõige ehitustehnikat 
ja -tooteid, millega saab säilitada võimalikult 
paljud kõnealustest funktsioonidest.

Or. de

Selgitus

Üldised eesmärgid ja meetmed pinnase katmise piiramiseks ei vii eesmärgini. Lisaks 
nimetatud ehitustehnika ja -toodete nõudele tuleb arvesse võtta muid meetmeid pinnase 
katmise piiramiseks üksikutel juhtudel, võttes arvesse asjakohasust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Muudatusettepanek 244
Artikkel 5

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks rakendab 
liikmesriik kohaseid meetmeid, et piirata 
pinnase katmist või, kus katmine on 
möödapääsmatu, leevendada selle mõju, 
kasutades eelkõige ehitustehnikat ja –
tooteid, millega saab säilitada võimalikult 
paljud kõnealustest funktsioonidest.

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks rakendab 
liikmesriik kohaseid meetmeid, et piirata 
pinnase katmist või, kus katmine on 
möödapääsmatu, leevendada selle mõju, 
kasutades eelkõige ehitustehnikat ja –
tooteid, millega saab säilitada võimalikult 
paljud kõnealustest funktsioonidest. 
Kõnealusel eesmärgil peab liikmesriik 
hõlbustama tööstuslikku ja linna ruumilist 
planeerimist eelistatavalt aladel, mida 
minevikus või praegu on kasutatud või 
kasutatakse tööstuse asukohana või 
linnaplaneerimiseks.

Or. en

Selgitus

Uus linna- või tööstuslik planeerimine peab eelistatavalt toimuma aladel, mis on juba 
hõlmatud ruumilises planeerimises. Seeläbi välditakse puutumata maa kasutamist ja 
kiirendatakse vajaduse korral juba kasutatud alade tervendamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 245
Artikkel 5

Artikli 1 lõikes 1 osutatud Artikli 1 lõikes 1 osutatud 



PE390.761v03-00 78/126 AM\685115ET.doc
Freelance-tõlge

ET

mullafunktsioonide säilitamiseks rakendab 
liikmesriik kohaseid meetmeid, et piirata 
pinnase katmist või, kus katmine on 
möödapääsmatu, leevendada selle mõju, 
kasutades eelkõige ehitustehnikat ja –
tooteid, millega saab säilitada võimalikult 
paljud kõnealustest funktsioonidest.

mullafunktsioonide säilitamiseks rakendab 
liikmesriik kohaseid meetmeid, et piirata 
pinnase katmist või, kus katmine on 
möödapääsmatu, leevendada selle mõju, 
kasutades eelkõige ehitustehnikat ja –
tooteid, millega saab säilitada võimalikult 
paljud kõnealustest funktsioonidest. 
Liikmesriik peab edendama investeeringuid 
mahajäetud tööstusaladesse ja julgustama 
spetsiaalse ja keskkonnasõbraliku 
ehitustehnika ja -toodete kasutamist 
sillutamisel, et leevendada pinnase katmise 
kahjulikku mõju ja aspekte.

Or. en

Selgitus

Linna- ja tööstusliku maakasutamisega kaasneb pinnase katmine. Seetõttu tuleb võtta 
kohaseid meetmeid, et leevendada kõnealust kahjulikku mõju.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 246
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

Siinkohal on välja jäetud ettevaatus- ja 
tervendamismeetmed.

Or. de

Selgitus

Vt artiklit 5 puudutava Nassaueri muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish

Muudatusettepanek 247
Artikkel 6

II peatükk välja jäetud
Ohtude vältimine ja leevendamine ning 

mulla tervendamine
Esimene jagu
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Ohualade kindlakstegemine
Artikkel 6

Erosiooni-, orgaanilise ainese kao, 
tihenemis-, sooldumis- ja maalihke ohuga 

alade kindlakstegemine
1. Viie aasta jooksul, alates [ülevõtmise 
kuupäev], teeb liikmesriik sobival tasandil 
kindlaks oma territooriumi alad (edaspidi 
„ohualad“), mille puhul on veenvaid 
tõendeid või põhjendatud alust kahtluseks, 
et seal on toimunud või võib lähitulevikus 
toimuda üks või mitu järgmistest mulla 
degradatsiooniprotsessidest:
a) vee- või tuuleerosioon,
b) orgaanilise ainese kadu mulla 
orgaanilise osa, välja arvatud taimede ja 
loomade kõdunemata jäägid, nende osalise 
lagunemise saadused ja mulla biomass, 
pideva vähenemise tõttu,
c) tihenemine lasuvustiheduse suurenemise 
ja mulla poorsuse vähenemise tõttu,
e) sooldumine lahustuvate soolade 
kogunemise tõttu,
f) maalihked mulla- ja kivide mõõduka või 
suure kiirusega allamäge liikumise tõttu.
Ohualade kindlakstegemisel arvestab 
liikmesriik iga vaadeldava 
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
lisas loetletud kriteeriume ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada 
kasvuhoonegaaside keskkonda heitmist ja 
kõrbestumist. 
2. Vastavalt lõikele 1 kindlakstehtud 
ohualad avalikustatakse ja vaadatakse läbi 
vähemalt iga kümne aasta järel.

Or. de

Selgitus

Mulla kaitse võimalike ohtude eest on tähtis ülesanne, mida mitmete Euroopa õigusaktide abil 
juba otseselt või kaudselt (vastavalt direktiivi ettepanekule) täidetakse. Lisaks on ühise 
põllumajanduspoliitika reformi ja konkreetselt otsetoetuskavade abil tagatud, et kõik
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põllumajanduspiirkonnad hoitakse heas põllumajanduslikus ja ökoloogilises seisundis, kuna 
vastasel korral ähvardab karistusena otsetoetuste kärpimine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish

Muudatusettepanek 248
II peatüki pealkiri

II peatükk II peatükk

Ohtude vältimine ja leevendamine ning 
mulla tervendamine

Maakasutuse hea tava

Or. de

Selgitus

Artiklites 6–8 ja I lisas sisalduv ohualade lähenemisviis asendatakse kohustusega võtta 
kasutusele ulatuslikud sätted maakasutuse hea tava kohta.

Ohualade lähenemisviisi tõttu tekkinud halduskoormus ei ole maaomanike erahuvi – säilitada 
oma mullad – kontekstis proportsionaalne. See on vastuolus Euroopa Ülemkogu otsusega, 
mille kohaselt tuleb 2012. aastaks vähendada halduskoormust 25% võrra.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 249
II peatüki pealkiri

II peatükk II peatükk

Ohtude vältimine ja leevendamine ning 
mulla tervendamine

Mullakaitse ja mullakaitse meetmete 
prioriteedid

Or. de

Selgitus

Mullakaitse peaks olema positiivse mainega. Eesmärgid ei peaks tooma kaasa mitte üksnes 
ohualade kindlakstegemist üksikasjalikul tasandil, vaid viima mullakaitse prioriteetideni.

I lisas loetletud kriteeriumid (mullaliik, pinnakate ja maakasutus jne) toovad kaasa ohualad 
maa-ala tasandil, kuna need erinevad kõnealusel tasandil. Kõnealused kriteeriumid 
põhjustavad ajamahukat ja kulukat kindlakstegemist ning vajavad ressursse.

Mullakaitse, mis on keskendunud üksnes valupunktidele, ei mõjuta keskkonnanähtusi 
(kliimamuutused jne) positiivselt.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 250
II peatüki esimese jao pealkiri

ESIMENE JAGU ESIMENE JAGU

OHUALADE KINDLAKSTEGEMINE MULLAKAITSE PRIORITEEDID

Or. de

Selgitus

Vt II peatüki pealkirja puudutava Seeberi muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 251
Artikli 6 pealkiri

Erosiooni-, orgaanilise ainese kao, 
tihenemis-, sooldumis- ja maalihke ohuga 

alade kindlakstegemine

Mulla degradeerumise hindamine

Or. de

Selgitus

Sätetega ei võeta arvesse liikmesriikide poolt riiklike sätete alusel tehtud kulutusi.

I lisas loetletud kriteeriumid ei eksisteeri liikmesriikides ja piirkondades ulatuslikult. Kuna 
direktiivi esialgses ettepanekus soovitud alade nimetamise kriteeriumid ja mõõtkava ei sobi, 
tuleb sätted tagasi lükata. (Jeggle)

Direktiivi II peatükis ei võeta arvesse liikmesriikide poolt riiklike sätete alusel tehtud kulutusi 
ja erinevaid standardeid. Nimetatud võimalikud ohud erinevad piirkonniti tugevalt, nii et 
hindamine tuleb läbi viia kohalikul tasandil. Üldine n-ö häbimärgistamine „ohualana” ei 
vasta enamasti tegelikele tingimustele. Liikmesriigid peavad ise määrama kindlaks, millisel 
haldustasandil ja geograafilises suurusjärgus hindamine läbi viiakse. (Weisgerber/Ulmer)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 252
Artikli 6 pealkiri
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Erosiooni-, orgaanilise ainese kao, 
tihenemis-, sooldumis- ja maalihke ohuga 

alade kindlakstegemine

Mullaseisundi halvenemise 
kindlakstegemine

Or. de

Selgitus

Asjakohaselt tuleb arvesse võtta liikmesriikide poolt juba tehtud kulutusi, samuti 
liikmesriikide otsustamistasandeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 253
Artikli 6 pealkiri

Erosiooni-, orgaanilise ainese kao, 
tihenemis-, sooldumis- ja maalihke ohuga 

alade kindlakstegemine

Mullakaitse prioriteetide kindlakstegemine

Or. de

Selgitus

Vt II peatüki pealkirja puudutava Seeberi muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 254
Artikli 6 pealkiri

Erosiooni-, orgaanilise ainese kao, 
tihenemis-, sooldumis- ja maalihke ohuga

alade kindlakstegemine

Prioriteetsete alade kindlakstegemine, mis 
vajavad erikaitset erosiooni, orgaanilise 
ainese kao, sooldumise ja maalihke eest

Or. en

Selgitus

Negatiivne mõiste „ohualad” tuleb välja jätta ja asendada mõistega „prioriteetsed alad”. 
Tihenemist on äärmiselt keeruline kindlaks määrata ja see võib olla nii looduslik kui ka 
inimtekkeline, eriti põllumajanduses. Suuremat selgust on vaja selle määratluse ja mõju osas.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 255
Artikli 6 pealkiri

Erosiooni-, orgaanilise ainese kao, 
tihenemis-, sooldumis- ja maalihke ohuga 

alade kindlakstegemine

Erosiooni-, orgaanilise ainese kao, 
tihenemis-, sooldumis-, maalihke ja 

geoloogilise pärandi kao ohuga alade 
kindlakstegemine

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexandru-Ioan Morţun ja Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 256
Artikli 6 pealkiri

Erosiooni-, orgaanilise ainese kao, 
tihenemis-, sooldumis- ja maalihke ohuga 

alade kindlakstegemine

Erosiooni-, orgaanilise ainese kao, 
tihenemis-, sooldumis-, maalihke ja 

hapestumise ohuga alade kindlakstegemine

Or. en

Selgitus

Hapestumine on üks peamistest mullale avalduvatest ohtudest ja see tuleb konkreetselt ära 
mainida. (Mortun)

Hapestumine ohustab muldasid, seega tuleb kindlaks teha ohualad. (Hegyi) 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 257
Artikli 6 pealkiri

Erosiooni-, orgaanilise ainese kao, 
tihenemis-, sooldumis- ja maalihke ohuga 

alade kindlakstegemine

Erosiooni-, orgaanilise ainese kao, 
tihenemis-, kõrbestumis-, sooldumis- ja 
maalihke ohuga alade kindlakstegemine

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Muudatusettepanek 258
Artikli 6 pealkiri

Erosiooni-, orgaanilise ainese kao, 
tihenemis-, sooldumis- ja maalihke ohuga 

alade kindlakstegemine

Erosiooni-, orgaanilise ainese kao, 
tihenemis-, sooldumis-, maalihke ja mulla 

bioloogilise mitmekesisuse kao ohuga alade 
kindlakstegemine

Or. en

Selgitus

Lisada tuleb kõik erosioonivormid, mida peetakse asjakohaseks eri liikmesriikides, samuti 
bioloogilise mitmekesisuse kadu, mis muudab mulla vastuvõtlikumaks 
degradatsiooniprotsessidele. Mulla elustiku funktsioonid on hädavajalikud olulise 
ökoloogilise väärtusega looduslike ökosüsteemide säilitamiseks (nt metsad, üleujutustõkked, 
turbarabad, märgalad, maapiirkonnad).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja 
Neil Parish

Muudatusettepanek 259
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Mullafunktsioonide kaitsmiseks koostab 
liikmesriik kahe aasta jooksul alates 
[ülevõtmise kuupäev] maakasutuse hea 
tava eeskirjad, mida maakasutajad peavad 
kasutama vabatahtlikult ja mis peavad 
sisaldama sätteid, mille eesmärgiks on 
vältida ja vähendada mullale avalduvaid 
ohtusid, kui need on olulised:

Or. de

Selgitus

Vt II peatüki pealkirja puudutava Seeberi muudatusettepaneku selgitust.

Vt artikli 6 pealkirja puudutava van Nistelrooij jt muudatusettepaneku selgitust (van 
Nistelrooij jt).
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer, Peter Liese ja Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 260
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Viie aasta jooksul, alates [ülevõtmise 
kuupäev], hindab liikmesriik muldasid oma 
territooriumil seoses ühe või mitme 
järgmise mulla 
degradatsiooniprotsessidega:

Or. de

Selgitus

II peatükki sätteid ei tasakaalustata olemasolevate standarditega. See toob kaasa 
topelteeskirjad ja suure halduskoormuse. Piirkondlike erinevuste tõttu tuleb võimalikke ohte 
hinnata kohalikul tasandil. Üldine n-ö häbimärgistamine „ohualana” põhjustab maa 
omanikele asjakohatut koormust. I lisas kirjeldatud sätted soovitud alade nimetamise kohta 
on täiesti sobimatud ja tuleb seetõttu tagasi lükata. (Sommer/Liese)

Vt artikli 6 pealkirja puudutava Jeggle muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 261
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Viie aasta jooksul, alates [ülevõtmise 
kuupäev], hindab liikmesriik sobival 
tasandil oma territooriumi muldasid seoses 
ühe või mitme järgmise mulla 
degradatsiooniprotsessidega:

Or. de

Selgitus

Vt artikli 6 pealkirja puudutava Weisgerberi/Ulmeri muudatusettepaneku selgitust. 
(Weisgerber/Ulmer)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 262
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Viie aasta jooksul, alates [ülevõtmise 
kuupäev], kontrollib liikmesriik endale 
sobival viisil, kas tema territooriumil esineb 
mulla kahjustumist vastavalt punktidele a–
f. Mulla kahjustumisega on tegu siis, kui 
on veenvaid tõendeid või põhjendatud alust 
kahtluseks, et seal on toimunud või võib 
lähitulevikus toimuda üks või mitu 
järgmistest mulla olulistest
degradatsiooniprotsessidest. Mulla 
kahjustumine on:

Or. de

Selgitus

Ohualade kindlakstegemine lükatakse põhimõtteliselt tagasi, kuna see ei näi olevat ei ajaliselt 
ega majanduslikult mõttekas ja seega ei ole võimalik saavutada ulatuslikku mullakaitset.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 263
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Viie aasta jooksul, alates [ülevõtmise 
kuupäev], teeb liikmesriik kindlaks oma 
territooriumi mullakaitse prioriteedid 
mõõtkavas 1:500 000, mille puhul on 
veenvaid tõendeid või põhjendatud alust 
kahtluseks, et need on väga tundlikud ühe 
või mitme järgmise ohu suhtes:

Or. de

Selgitus

Vt II peatüki artikli 6 pealkirja puudutava Seeberi muudatusettepaneku selgitust. 



AM\685115ET.doc 87/126 PE390.761v03-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 264
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa

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

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

Or. de

Selgitus

Kaheksa aasta pikkune tähtaeg on asjakohane. Seda näitab ka teiste sarnaste direktiivide 
käsitlemine.

Eriliigendust sõnade „sobival tasandil” kasutamise abil ei ole vaja ning seetõttu tuleb see 
välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 265
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Viie aasta jooksul, alates [ülevõtmise 
kuupäev], teeb liikmesriik sobival tasandil 
kindlaks oma territooriumi alad, mille puhul 
on veenvaid tõendeid või põhjendatud alust 
kahtluseks, et seal on toimunud või võib 
lähitulevikus toimuda üks või mitu 
järgmistest mulla seisundi halvenemise 
protsessidest.

Or. de

Selgitus

Asjakohaselt tuleb arvesse võtta liikmesriikide poolt juba tehtud kulutusi, samuti 
liikmesriikide otsustamistasandeid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 266
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Viie aasta jooksul, alates [ülevõtmise 
kuupäev], teeb liikmesriik tema poolt 
kindlaks määratud piirkondlikul ja 
haldustasandil kindlaks oma territooriumi 
alad, mis liikmesriigi arvates vajavad 
erikaitset ühe või mitme järgmise mulla 
degradatsiooniprotsessi eest:

Or. de

Selgitus

Sõna „ohuala” on seotud negatiivse mainega ning tuleb seetõttu muuta „aladeks”. Arvesse 
tuleb võtta subsidiaarsuse põhimõtet ja riiklikke struktuure.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 267
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa

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

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

Or. en

Selgitus

Ohualade kindlakstegemiseks on vaja ühtseid meetodeid, et rakendamine oleks terves ELis 
sidus ja võrreldav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 268
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa
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1. Viie aasta jooksul, alates [ülevõtmise 
kuupäev], teeb liikmesriik sobival tasandil
kindlaks oma territooriumi alad (edaspidi 
„ohualad“), mille puhul on veenvaid 
tõendeid või põhjendatud alust kahtluseks, et 
seal on toimunud või võib lähitulevikus 
toimuda üks või mitu järgmistest mulla 
degradatsiooniprotsessidest:

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

Or. en

Selgitus

Mõiste „sobival tasandil” on üleliigne ja jäetakse seetõttu välja. Et vältida vastuolusid 
hindamisel, tuleb selgitada, et ala ei liigitata ohualana, kui mulla degradeerumine vastab 
artiklite 4 ja 5 sätetele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 269
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa

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

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

Or. en

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides on mullaseaduse valdkonnas pädevad piirkondlikud ametiasutused, 
mitte riik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Muudatusettepanek 270
Artikli 6 lõike 1 punkt a 

a) vee- või tuuleerosioon, a) looduslik või inimtegevuse tagajärjel 
tekkinud erosioon,
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Or. en

Selgitus

Vt artikli 6 pealkirja puudutava Prodi/Sacconi muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber, Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja 
Neil Parish

Muudatusettepanek 271
Artikli 6 lõike 1 punkt b 

b) orgaanilise ainese kadu mulla orgaanilise 
osa, välja arvatud taimede ja loomade 
kõdunemata jäägid, nende osalise 
lagunemise saadused ja mulla biomass,
pideva vähenemise tõttu,

b) orgaanilise ainese kadu mulla orgaanilise 
osa pideva vähenemise tõttu,

Or. de

Selgitus

Vt artikli 6 pealkirja puudutava van Nisterooij muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 272
Artikli 6 lõike 1 punkt b 

b) orgaanilise ainese kadu mulla orgaanilise 
osa, välja arvatud taimede ja loomade 
kõdunemata jäägid, nende osalise 
lagunemise saadused ja mulla biomass, 
pideva vähenemise tõttu,

b) orgaanilise ainese, sealhulgas turba, kadu 
mulla orgaanilise osa, siiski välja arvatud 
taimede ja loomade kõdunemata jäägid, 
nende osalise lagunemise saadused ja mulla 
biomass, pideva vähenemise tõttu, 

Or. en

Selgitus

Vt artikli 6 pealkirja puudutava Prodi/Sacconi muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish

Muudatusettepanek 273
Artikli 6 lõike 1 punkt c 

c) tihenemine lasuvustiheduse suurenemise
ja mulla poorsuse vähenemise tõttu,

c) lasuvustiheduse suurenemine ja mulla 
poorsuse vähenemine tihenemise tõttu,

Or. de

Selgitus

Vt artikli 6 pealkirja puudutava van Nisterooij muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Muudatusettepanek 274
Artikli 6 lõike 1 punkt f 

f) maalihked mulla- ja kivide mõõduka või 
suure kiirusega allamäge liikumise tõttu.

f) maalihked maakoore ülemiste kihtide, 
sealhulgas mulla ja/või kivide ja/või 
purdmaterjali allamäge liikumise tõttu;

Or. en

Selgitus

Vt artikli 6 pealkirja puudutava Prodi/Sacconi muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Muudatusettepanek 275
Artikli 6 lõike 1 punkt f a (uus)

f a) mulla bioloogilise mitmekesisuse kadu, 
mille on põhjustanud mulla elustiku 
rikkuse, sisalduse või selle tasakaalu 
vähenemine;

Or. en

Selgitus

Vt artikli 6 pealkirja puudutava Prodi/Sacconi muudatusettepaneku selgitust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexandru-Ioan Morţun

Muudatusettepanek 276
Artikli 6 lõike 1 punkt f a (uus)

f a) hapestumine inimtegevuse tagajärjel ja 
– kui asjakohane – looduslike protsesside 
tagajärjel.

Or. en

Selgitus

Hapestumine on mullale väga ohtlik. See on mulla degradeerumisprotsess, mille on 
põhjustanud inimtegevus (SO2, SO3, H2S, NOx heide, taimede ülemäärane väetamine, soiste 
muldade kuivendamine sulfiididega) ja looduslikud protsessid. 

Hapestumine süveneb aja jooksul ja põhjustab degradatsiooniprotsesside ägenemist 
mõjutatud aladel. 

Samuti võimaldab see liikmesriikidel võidelda looduslike protsesside tagajärjel tekkinud 
hapestumise vastu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 277
Artikli 6 lõike 1 punkt f a (uus)

f a) inimtegevuse tagajärjel tekkinud 
hapestumine.

Or. en

Selgitus

Hapestumine ohustab muldasid, seega tuleb kindlaks teha ohualad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Eija-Riitta Korhola, Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, 
Umberto Guidoni, Cristina Gutiérrez-Cortines ja John Bowis

Muudatusettepanek 278
Artikli 6 lõike 1 punkt f a (uus)

f a) hapestumine.

Or. en
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Selgitus

Mulla hapestumine mõjutab kõiki tegureid, mis on olulised taimede kasvu ja ökoloogiliste 
omaduste jaoks. Mulla liik, kliima, happe juurdevool ja maaharimisega seotud põhjused 
põhjustavad mulla püsivat hapestumist. Hapestumisel on negatiivsed tagajärjed ja see 
põhjustab füüsikalisi, keemilisi (toitained), bioloogilisi (taimestik), majanduslikke (viljakus) ja 
keskkonnakahjustusi. Seetõttu on mulla hapestumine üldine oht nagu ka erosioon, orgaanilise 
ainese kadu, tihenemine ja sooldumine ning tuleb seetõttu lisada direktiivi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Muudatusettepanek 279
Artikli 6 lõike 1 punkt f b (uus)

f b) vajumine, mille on põhjustanud 
mullamasside mõõdukalt kiire liikumine, 
samuti vajaduse korral katsealad, kus 
kasutatakse ja kehtestatakse 
diagnostikameetmeid eelnevalt 
kindlakstehtud mulla 
degradatsiooniprotsesside jälgimiseks ning 
eelkõige mulla bioloogilise mitmekesisuse 
kao ja samuti protsesside jälgimiseks, mis 
on seotud kuivuse ja põuaga, näiteks 
kõrbestumine.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 6 pealkirja puudutava Prodi/Sacconi muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 280
Artikli 6 lõike 1 punkt f a (uus)

f a) geoloogilise pärandi kadu pinna 
tasandamise, kaevandamise, pinnase 
katmise või muu inimtegevuse tagajärjel.

Or. en

Selgitus

Osa Euroopa geoloogilisest pärandist on samuti ohustatud kadumisest, millel on negatiivsed 
tagajärjed bioloogilisele mitmekesisusele, tulevastele teadusuuringutele, haridusele ja 
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turismile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 281
Artikli 6 lõike 1 punkt f a (uus)

f a) kõrbestumine.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 282
Artikli 6 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Alasid, kus muld on muutunud või võib 
lähitulevikus muutuda ühel põhjustest, mis 
on loetletud esimeses lõigus, ei peeta 
ohualadeks, kui kõnealused tegevused 
viiakse või on viidud läbi vastavalt artiklite 
4 ja 5 sätetele.

Or. en

Selgitus

Mõiste „sobival tasandil” on üleliigne ja jäetakse seetõttu välja. Et vältida vastuolusid 
hindamisel, tuleb selgitada, et ala ei liigitata ohualana, kui mulla degradeerumine vastab 
artiklite 4 ja 5 sätetele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Muudatusettepanek 283
Artikli 6 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Maalihke ohuga alade kindlakstegemisel,
lisaks mulla kaole ja degradeerumisele, 
peab liikmesriik samuti võtma arvesse kõiki 
teisi olulisi tagajärgi, mis tulenevad 
järgmistest sündmustest: inimelu ja tervise 
kadu, kultuuripärandi, omandi ja 
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infrastruktuuride kahjustumine, kaudne 
negatiivne mõju majandustegevusele ja 
mulla saastamine.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 6 pealkirja puudutava Prodi/Sacconi muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi ja Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 284
Artikli 6 lõike 1 teine lõik

Ohualade kindlakstegemisel arvestab
liikmesriik iga vaadeldava 
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
lisas loetletud kriteeriume ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada kasvuhoonegaaside 
keskkonda heitmist ja kõrbestumist.

Ohualade kindlakstegemisel tugineb
liikmesriik iga vaadeldava 
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
lisas loetletud kriteeriumidele, samuti 
ühistele väärtustele ja näitajatele, milles on 
kokku lepitud heade tavade vahetamise 
raames vastavalt artiklile 17, ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada kasvuhoonegaaside 
keskkonda heitmist ja kõrbestumist. 

Kui need on olemas, võib liikmesriik 
kasutada olemasolevaid andmeid, samuti 
maakaarte.

Or. Or. el

Selgitus

Mõned liikmesriigid kehtestavad, et kõik I lisas loetletud kriteeriumid ei kehti igas olukorras 
(näiteks seismiline tegevus on mõne riigiga seotud rohkem kui teisega). Ühise ala kaitsmise 
eesmärgil on hea, kui on olemas ühised näitajad ja kriteeriumid, vältimaks seda, et samade 
füüsikaliste tunnustega liikmesriigid või piirkonnad kasutavad erinevaid kriteeriume, et 
otsustada ohu mõjuala üle piirkonnas.
Liikmesriike tuleb julgustada kasutama võimaluse korral olemasolevaid andmeid kulude 
kärpimiseks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 285
Artikli 6 lõike 1 teine lõik 

Ohualade kindlakstegemisel arvestab 
liikmesriik iga vaadeldava 
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
lisas loetletud kriteeriume ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada
kasvuhoonegaaside keskkonda heitmist ja 
kõrbestumist.

Liikmesriik määrab selleks kindlaks sobiva 
haldustasandi ja geograafilise suurusjärgu, 
hindab I lisas loetletud kriteeriumide alusel 
ning teavitab korra alusel vastavalt artiklile 
17 kasutusele võetud hindamismeetodist.

Or. de

Selgitus

Asjakohaselt tuleb arvesse võtta liikmesriikide poolt juba tehtud kulutusi, samuti 
liikmesriikide otsustamistasandeid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle, Renate 
Sommer ja Peter Liese

Muudatusettepanek 286
Artikli 6 lõike 1 teine lõik 

Ohualade kindlakstegemisel arvestab 
liikmesriik iga vaadeldava 
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
lisas loetletud kriteeriume ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada 
kasvuhoonegaaside keskkonda heitmist ja 
kõrbestumist. 

Liikmesriik määrab selleks kindlaks sobiva 
haldustasandi ja geograafilise suurusjärgu 
ning teavitab korra alusel vastavalt artiklile 
17 kasutusele võetud hindamismeetodist.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 6 pealkirja puudutava Weisgerber/Ulmeri muudatusettepaneku selgitust. 
(Weisgerber/Ulmer)

Avaldamiskohustust on reguleeritud piisavalt direktiivis 2003/35/EÜ. (Jeggle)

Vt artikli 6 lõike 1 sissejuhatavat osa puudutava Sommeri/Liese muudatusettepaneku 
selgitust. (Sommer/Liese)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 287
Artikli 6 lõike 1 teine lõik

Ohualade kindlakstegemisel arvestab 
liikmesriik iga vaadeldava 
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
lisas loetletud kriteeriume ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada 
kasvuhoonegaaside keskkonda heitmist ja 
kõrbestumist.

Mullale avalduvate ohtude hindamiseks 
võib kasutada I lisas loetletud kriteeriume.

Or. de

Selgitus

Ohualade kindlakstegemine lükatakse põhimõtteliselt tagasi, kuna see ei näi olevat ei ajaliselt 
ega majanduslikult mõttekas ja seega ei ole võimalik saavutada ulatuslikku mullakaitset.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 288
Artikli 6 lõike 1 teine lõik

Ohualade kindlakstegemisel arvestab 
liikmesriik iga vaadeldava 
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
lisas loetletud kriteeriume ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada kasvuhoonegaaside 
keskkonda heitmist ja kõrbestumist.

Prioriteetide kindlakstegemisel arvestab 
liikmesriik seoses mulla tundlikkusega iga 
vaadeldava degradatsiooniprotsessi puhul
ühe või mitme I lisas loetletud kriteeriumiga 
ning võtab arvesse, kuivõrd võib mulla 
kvaliteedi halvenemine hoogustada 
kasvuhoonegaaside keskkonda heitmist ja 
kõrbestumist.

Or. de

Selgitus

Vt II peatüki artikli 6 pealkirja puudutava Seeberi muudatusettepaneku selgitust. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 289
Artikli 6 lõike 1 teine lõik

Ohualade kindlakstegemisel arvestab
liikmesriik iga vaadeldava
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
lisas loetletud kriteeriume ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada kasvuhoonegaaside 
keskkonda heitmist ja kõrbestumist.

Ohualade kindlakstegemisel võib liikmesriik 
iga asjaomase degradatsiooniprotsessi puhul 
kasutada I lisas loetletud kriteeriume ning 
võtab arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada kasvuhoonegaaside 
keskkonda heitmist ja kõrbestumist.

Or. de

Selgitus

Tuleb rõhutada subsidiaarsust. Ohualade kindlakstegemine, võttes arvesse I lisas loetletud 
kriteeriume, viib ohualadeni maa-ala tasandil ning selle tagajärjeks on aeganõudvad ja 
kulukad ohualade kindlakstegemise protsessid. Seetõttu tuleb liikmesriikidele jätta rohkem 
paindlikkust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 290
Artikli 6 lõike 1 teine lõik

Ohualade kindlakstegemisel arvestab 
liikmesriik iga vaadeldava 
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
lisas loetletud kriteeriume ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada 
kasvuhoonegaaside keskkonda heitmist ja 
kõrbestumist.

Ohualade kindlakstegemisel arvestab 
liikmesriik iga vaadeldava 
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
lisas loetletud kriteeriume ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine põhjustada kliimamuutusi ja 
kõrbestumist, eriti põhjaveetaseme langust 
ja põuda.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 291
Artikli 6 lõike 1 teine lõik

Ohualade kindlakstegemisel arvestab 
liikmesriik iga vaadeldava 
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 

Ohualade kindlakstegemisel arvestab
liikmesriik iga vaadeldava 
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
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lisas loetletud kriteeriume ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada kasvuhoonegaaside 
keskkonda heitmist ja kõrbestumist.

lisas loetletud kriteeriume, kohaldab 
vastavalt artiklile 18 vastuvõetud ühtset 
kindlakstegemise korda ning võtab arvesse, 
kuivõrd võib mulla kvaliteedi halvenemine 
hoogustada kasvuhoonegaaside keskkonda 
heitmist ja kõrbestumist.

Or. en

Selgitus

Ohualade kindlakstegemiseks on vaja ühtseid meetodeid, et rakendamine oleks terves ELis 
sidus ja võrreldav.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Muudatusettepanek 292
Artikli 6 lõike 1 teine lõik

Ohualade kindlakstegemisel arvestab 
liikmesriik iga vaadeldava 
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
lisas loetletud kriteeriume ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada kasvuhoonegaaside 
keskkonda heitmist ja kõrbestumist.

Ohualade kindlakstegemisel arvestab 
liikmesriik iga vaadeldava 
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
lisas loetletud kriteeriume ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada bioloogilise 
mitmekesisuse kadu, kasvuhoonegaaside 
keskkonda heitmist ja kõrbestumist.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 6 pealkirja puudutava Prodi/Sacconi muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis ja Eija-Riitta Korhola

Muudatusettepanek 293
Artikli 6 lõike 1 teine lõik

Ohualade kindlakstegemisel arvestab 
liikmesriik iga vaadeldava 
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
lisas loetletud kriteeriume ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada kasvuhoonegaaside 

Ohualade kindlakstegemisel arvestab 
liikmesriik iga vaadeldava 
degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
lisas loetletud kriteeriume ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada kasvuhoonegaaside 
keskkonda heitmist, kõrbestumist ja 
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keskkonda heitmist ja kõrbestumist. hapestumist.

Or. en

Selgitus

Mulla hapestumine mõjutab kõiki tegureid, mis on olulised taimede kasvu ja ökoloogiliste 
omaduste jaoks. Mulla liik, kliima, happe juurdevool ja maaharimisega seotud põhjused 
põhjustavad mulla püsivat hapestumist. Hapestumisel on negatiivsed tagajärjed ja see 
põhjustab füüsikalisi, keemilisi (toitained), bioloogilisi (taimestik), majanduslikke (viljakus) ja 
keskkonnakahjustusi. Seetõttu on mulla hapestumine üldine oht nagu ka erosioon, orgaanilise 
ainese kadu, tihenemine ja sooldumine ning tuleb seetõttu lisada direktiivi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 294
Artikli 6 lõige 2

2. Vastavalt lõikele 1 kindlakstehtud 
ohualad avalikustatakse ja vaadatakse läbi 
vähemalt iga kümne aasta järel.

2. Vastavalt lõikele 1 kindlakstehtud 
prioriteedid avalikustatakse ja vaadatakse 
läbi vähemalt iga kümne aasta järel.

Or. de

Selgitus

Vt II peatüki artikli 6 pealkirja puudutava Seeberi muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 295
Artikli 6 lõige 2

2. Vastavalt lõikele 1 kindlakstehtud 
ohualad avalikustatakse ja vaadatakse läbi 
vähemalt iga kümne aasta järel.

2. Vastavalt lõikele 1 kindlakstehtud mullale 
avalduvad ohud avalikustatakse. 

Or. de

Selgitus

Ohualade kindlakstegemine lükatakse põhimõtteliselt tagasi, kuna see ei näi olevat ei ajaliselt 
ega majanduslikult mõttekas ja seega ei ole võimalik saavutada ulatuslikku mullakaitset.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug, Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer ja 
Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 296
Artikli 6 lõige 2

2. Vastavalt lõikele 1 kindlakstehtud 
ohualad avalikustatakse ja vaadatakse läbi
vähemalt iga kümne aasta järel.

2. Teave vastavalt lõikele 1 ajakohastatakse
vähemalt iga kümne aasta järel.

Or. de

Selgitus

Asjakohaselt tuleb arvesse võtta liikmesriikide poolt juba tehtud kulutusi, samuti 
liikmesriikide otsustamistasandeid. (Haug)

Avaldamiskohustust on reguleeritud piisavalt direktiivis 2003/35/EÜ. Vastavalt mullakaitse 
raamdirektiivi eesmärgile tuleb siinkohal tugineda enam teabevahetusele liikmesriikide vahel. 

Tulemuste ja meetmete kontrollimine ettenähtud aja jooksul põhjustab rakendamiskoormust 
ja töö dubleerimist. Kuna teave ajakohastatakse tavaliselt juba jooksva töötlemise käigus, 
piisab ajakohastamisest iga kümne aasta järel. (Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese) 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 297
Artikli 6 lõige 2

2. Vastavalt lõikele 1 kindlakstehtud ohualad 
avalikustatakse ja vaadatakse läbi vähemalt 
iga kümne aasta järel.

2. Liikmesriigid teavitavad üksteist ja 
komisjoni tulemustest vastavalt artiklile 17. 
Vastavalt lõikele 1 kindlakstehtud ohualad 
ajakohastatakse vähemalt iga kümne aasta 
järel.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 298
Artikli 6 lõige 2

2. Vastavalt lõikele 1 kindlakstehtud ohualad 
avalikustatakse ja vaadatakse läbi vähemalt 
iga kümne aasta järel.

2. Vastavalt lõikele 1 kindlakstehtud ohualad 
avalikustatakse kasutajasõbralikult ning 
kergesti juurdepääsetavalt ja vaadatakse 
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läbi vähemalt iga kümne aasta järel.

Or. en

Selgitus

Ohualade kaardid peavad olema üldsusele Internetis kättesaadavad ja peavad olema seotud 
teiste ruumiandmekogumitega, mis on ette nähtud vastavalt INSPIRE direktiivile.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 299
Artikli 6 lõige 2

2. Vastavalt lõikele 1 kindlakstehtud ohualad 
avalikustatakse ja vaadatakse läbi vähemalt 
iga kümne aasta järel.

2. Vastavalt lõikele 1 kindlakstehtud ohualad 
ajakohastatakse vähemalt iga viie aasta 
järel. Komisjon teeb kõnealuse 
ajakohastamise tulemused üldsusele 
Internetis kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Olemasolevad andmed tuleb ajakohastada. Kõige lihtsam moodus teha kindlakstehtud alad 
üldsusele kättesaadavaks on panna need üles Internetti.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 300
Artikli 6 lõige 2 a (uus)

2 a. Kahe aasta jooksul alates [ülevõtmise 
kuupäev] koostab komisjon vastavalt 
artiklis 19 osutatud korrale suunised, mis 
põhinevad parimatel tavadel, ohualade 
määratlemiseks ja kindlakstegemiseks.

Or. en

Selgitus

Erinevate mullatingimuste tõttu eri liikmesriikides ei ole võimalik koostada ühtseid 
standardeid ohualade määratlemise kohta. Siiski peab Euroopa Komisjon koostama 
parimatel tavadel põhinevad suunised. Kõnealuste suuniste kasutamine lihtsustab ohualade 
võrdlemist Euroopa Liidus. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish

Muudatusettepanek 301
Artikkel 7

Artikkel 7 välja jäetud
Meetodid

Liikmesriik võib ohualade 
kindlakstegemisel kasutada empiirilisi 
tõendeid või modelleerimist. 
Modelleerimise puhul tuleb kontrollida 
mudelite vastavust reaalsusele, võrreldes 
tulemusi empiiriliste andmetega, mida ei 
kasutatud mudeli väljatöötamisel.

Or. de

Selgitus

Mulla kaitse võimalike ohtude eest on tähtis ülesanne, mida mitmete Euroopa õigusaktide abil 
juba otseselt või kaudselt (vastavalt direktiivi ettepanekule) täidetakse. Lisaks on ühise 
põllumajanduspoliitika reformi ja konkreetselt otsetoetuskavade abil tagatud, et kõik 
põllumajanduspiirkonnad hoitakse heas põllumajanduslikus ja ökoloogilises seisundis, kuna 
vastasel korral ähvardab karistusena otsetoetuste kärpimine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish ja 
Richard Seeber

Muudatusettepanek 302
Artikkel 7

Liikmesriik võib ohualade 
kindlakstegemisel kasutada empiirilisi 
tõendeid või modelleerimist.
Modelleerimise puhul tuleb kontrollida 
mudelite vastavust reaalsusele, võrreldes 
tulemusi empiiriliste andmetega, mida ei 
kasutatud mudeli väljatöötamisel.

Liikmesriik töötab kolme aasta jooksul 
pärast [ülevõtmise kuupäev] välja 
programmi maakasutuse hea tava 
eeskirjade kasutamise soodustamiseks, 
millega nähakse ette samuti koolitus- ja 
teavitustegevus maakasutajatele, kes 
kasutavad mulda majanduslikel 
eesmärkidel.

Or. de

Selgitus

Artiklites 6–8 ja I lisas sisalduv ohualade lähenemisviis asendatakse kohustusega võtta 
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kasutusele ulatuslikud sätted maakasutuse hea tava kohta.

Ohualade lähenemisviisi tõttu tekkinud halduskoormus ei ole maaomanike erahuvi – säilitada 
oma mullad – kontekstis proportsionaalne. See on vastuolus Euroopa Ülemkogu otsusega, 
mille kohaselt tuleb 2012. aastaks vähendada halduskoormust 25% võrra.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 303
Artikkel 7

Liikmesriik võib ohualade 
kindlakstegemisel kasutada empiirilisi 
tõendeid või modelleerimist. Modelleerimise 
puhul tuleb kontrollida mudelite vastavust 
reaalsusele, võrreldes tulemusi empiiriliste 
andmetega, mida ei kasutatud mudeli 
väljatöötamisel.

Mullale avalduvate ohtude
kindlakstegemisel vastavalt artiklile 6 võib 
liikmesriik kasutada olemasolevaid 
empiirilisi tõendeid, infosüsteeme ja 
modelleerimist ning juba olemasolevaid 
uurimistulemusi ja kaitsekavasid looduslike 
ohtude eest. Modelleerimise puhul tuleb 
kontrollida mudelite vastavust reaalsusele, 
võrreldes tulemusi empiiriliste andmetega, 
mida ei kasutatud mudeli väljatöötamisel.

Or. de

Selgitus

Ohualade kindlakstegemine lükatakse põhimõtteliselt tagasi, kuna see ei näi olevat ei ajaliselt 
ega majanduslikult mõttekas ja seega ei ole võimalik saavutada ulatuslikku mullakaitset.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Muudatusettepanek 304
Artikkel 7

Liikmesriik võib ohualade kindlakstegemisel 
kasutada empiirilisi tõendeid või 
modelleerimist. Modelleerimise puhul tuleb
kontrollida mudelite vastavust reaalsusele, 
võrreldes tulemusi empiiriliste andmetega, 
mida ei kasutatud mudeli väljatöötamisel.

Liikmesriik võib ohualade kindlakstegemisel 
kasutada empiirilisi tõendeid või 
modelleerimist. Modelleerimise puhul tuleb 
teha jõupingutusi, et kontrollida mudelite 
vastavust reaalsusele, võrreldes nende
tulemusi mõõdetud andmetega.

Or. en
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Selgitus

„Tuleb teha jõupingutusi, et kontrollida mudelite vastavust reaalsusele” vastab palju enam 
subsidiaarsuse põhimõttele ja tegelikule võimalusele kontrollida mudelite vastavust 
reaalsusele, mida mõjutavad mitmed võtmetegurid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 305
Artikkel 7

Liikmesriik võib ohualade 
kindlakstegemisel kasutada empiirilisi 
tõendeid või modelleerimist. Modelleerimise 
puhul tuleb kontrollida mudelite vastavust 
reaalsusele, võrreldes tulemusi empiiriliste 
andmetega, mida ei kasutatud mudeli 
väljatöötamisel.

Liikmesriik määrab kindlaks mullakaitse 
prioriteedid, tuginedes teabele mulla 
tundlikkuse kohta, teabele mulla tegeliku 
seisundi kohta ning teabele tegeliku ja 
oodatava maakasutuse vormide ja tavade 
kohta mõõtkavas 1:500 000. 
Modelleerimise puhul sel eesmärgil tuleb 
kontrollida mudelite vastavust reaalsusele.

Or. de

Selgitus

Seoses artikliga 18, millega võimaldatakse komisjonil muuta I lisa, võib ohualade 
kindlakstegemise mõõtkavas näha ette tagantjärele. Seetõttu ei ole liikmesriikidel võimalik 
hinnata tulevasi analüütilisi ja halduskulusid.
Mullakaitse prioriteetide kindlakstegemise meetodeid tuleb ühtlustada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer, Peter Liese, Thomas Ulmer, Elisabeth Jeggle 
ja Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 306
Artikkel 7

Liikmesriik võib ohualade 
kindlakstegemisel kasutada empiirilisi 
tõendeid või modelleerimist. Modelleerimise 
puhul tuleb kontrollida mudelite vastavust 
reaalsusele, võrreldes tulemusi empiiriliste 
andmetega, mida ei kasutatud mudeli 
väljatöötamisel.

Liikmesriik võib hindamisel vastavalt 
artiklile 6 kasutada empiirilisi tõendeid või 
modelleerimist. Modelleerimise puhul tuleb 
kontrollida mudelite vastavust reaalsusele, 
võrreldes tulemusi empiiriliste andmetega, 
mida ei kasutatud mudeli väljatöötamisel. 
Kui määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV lisa 
raames toimub liikmesriikides ohupõhine 
hindamine ja meetmete koostamine, 
täidetakse käesoleva direktiivi artiklite 6 ja 
8 nõudeid käesoleva direktiivi artikli 6 
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lõigetes 1 a kuni 1 c osutatud ohtude osas.

Or. de

Selgitus

Artikli 6 asjaomastes muudatustes tuleks „ohualade kindlakstegemise” asemel rääkida 
üldisemalt „hindamisest”. Ettevaatusnõuded, mis väljuvad otsetoetuste reguleerimisalast, ei 
ole vajalikud. Kõigepealt tuleb otsetoetuste sätteid rakendada ja hinnata kogu ELis. Selle 
selgitamiseks võetakse asjaomased nõuded nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 IV lisast üle 
mullakaitse raamdirektiivi. Artiklites 6–8 ja I lisas sisalduv ohualade lähenemisviis 
asendatakse kohustusega võtta kasutusele ulatuslikud sätted maakasutuse hea tava kohta. 
(Sommer/Liese)

Kui põllumajanduse valdkonnas tuleb säilitada otsetoetuste valdkonna nõuded, ei ole sellest 
väljapoole jäävad otsetoetuste nõuded Euroopa tasandil vajalikud. Kõigepealt tuleb 
otsetoetuste sätteid rakendada ja hinnata nende positiivset mõju mullakaitsele kogu ELis. 
Selle seose selgitamiseks võetakse asjaomased nõuded nõukogu määruse (EÜ) nr 1782/2003 
IV lisast üle mullakaitse raamdirektiivi. (Jeggle+ Weisgerber/Ulmer).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 307
Artikkel 7

Liikmesriik võib ohualade 
kindlakstegemisel kasutada empiirilisi 
tõendeid või modelleerimist. Modelleerimise 
puhul tuleb kontrollida mudelite vastavust 
reaalsusele, võrreldes tulemusi empiiriliste 
andmetega, mida ei kasutatud mudeli 
väljatöötamisel.

Liikmesriik võib kindlakstegemisel vastavalt 
artiklile 6 kasutada empiirilisi tõendeid või 
modelleerimist. Modelleerimise puhul tuleb 
kontrollida mudelite vastavust reaalsusele, 
võrreldes tulemusi empiiriliste andmetega, 
mida ei kasutatud mudeli väljatöötamisel.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 308
Artikkel 7

Liikmesriik võib ohualade 
kindlakstegemisel kasutada empiirilisi 
tõendeid või modelleerimist. Modelleerimise 
puhul tuleb kontrollida mudelite vastavust 
reaalsusele, võrreldes tulemusi empiiriliste 

Liikmesriik võib kindlakstegemisel vastavalt 
artiklile 6 kasutada empiirilisi tõendeid või 
modelleerimist. Modelleerimise puhul tuleb 
kontrollida mudelite vastavust reaalsusele, 
võrreldes tulemusi empiiriliste andmetega, 
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andmetega, mida ei kasutatud mudeli 
väljatöötamisel.

mida ei kasutatud mudeli väljatöötamisel.

Or. de

Selgitus

Muudatusettepanek on 7. muudatusettepaneku loogiline järg.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish ja 
Richard Seeber

Muudatusettepanek 309
Artikkel 8

Teine jagu
Eesmärkide püstitamine ja 

meetmeprogrammide väljatöötamine

välja jäetud

Artikkel 8
Erosiooni, orgaanilise ainese kao, 

tihenemise, sooldumise ja maalihete 
tõkestamise meetmete programmid

1. Artikli 6 kohaselt kindlakstehtud 
ohualade jaoks koostab liikmesriik sobival 
tasandil artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamise 
meetmeprogrammi, milles esitab ohu 
vähendamise eesmärgid, kohased meetmed 
nende saavutamiseks, kõnealuste meetmete 
kohaldamise ajakava ning hinnangu, 
millised era- või riiklikud vahendid on vaja 
eraldada nende meetmete rahastamiseks.
2. Meetmeprogrammi koostamisel ja 
läbivaatamisel lõike 1 kohaselt pöörab 
liikmesriik tõsist tähelepanu kavandatud 
meetmete sotsiaalsele ja majanduslikule 
mõjule.
Liikmesriik tagab, et meetmed oleksid 
kulutasuvad ja tehniliselt teostatavad, ning 
viib enne meetmeprogrammi rakendamist 
läbi selle mõju analüüsid, sealhulgas 
tasuvusanalüüsi.
Liikmesriik näitab oma 
meetmeprogrammis, kuidas meetmeid tuleb 
rakendada ja kuidas need aitavad kaasa 
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püstitatud keskkonnaeesmärkide 
saavutamisele.
3. Kui ala ohustab korraga mitu mulla 
degradeerumisprotsessi, võib liikmesriik 
vastu võtta ühtse programmi, milles seab 
kõigi kindlakstehtud ohtude jaoks kohased 
ohu vähendamise eesmärgid koos sobivate 
meetmetega nende saavutamiseks.
4. Meetmeprogramm koostatakse seitsme 
aasta jooksul, alates [ülevõtmiskuupäev], ja 
see on rakendatud hiljemalt kaheksa aastat 
pärast kõnealust kuupäeva.
Meetmeprogramm avalikustatakse ja 
vaadatakse läbi vähemalt iga viie aasta 
järel.

Or. de

Selgitus

Artiklites 6–8 ja I lisas sisalduv ohualade lähenemisviis asendatakse kohustusega võtta 
kasutusele ulatuslikud sätted maakasutuse hea tava kohta.

Ohualade lähenemisviisi tõttu tekkinud halduskoormus ei ole maaomanike erahuvi – säilitada 
oma mullad – kontekstis proportsionaalne. See on vastuolus Euroopa Ülemkogu otsusega, 
mille kohaselt tuleb 2012. aastaks vähendada halduskoormust 25% võrra.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle, Renate Sommer, Peter Liese, Anja 
Weisgerber ja Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 310
Artikli 8 pealkiri

Erosiooni, orgaanilise ainese kao, 
tihenemise, sooldumise ja maalihete
tõkestamise meetmete programmid

Mulla degradatsiooniprotsesside
tõkestamise meetmed

Or. de

Selgitus

Vt artikli 6 muudatusettepaneku selgitust. (Jeggle + Sommer/Liese)

Keskkonnastandardite saavutamiseks ettenähtud õigusaktid tuleb jätta liikmesriikidele. 
Poliitilise otsuse, kas ja milliseid meetmeid võtta, võtab liikmesriik vastu ise. (Jeggle + 
Sommer/Liese + Weisgerber/Ulmer)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 311
Artikli 8 pealkiri

Erosiooni, orgaanilise ainese kao, 
tihenemise, sooldumise ja maalihete 
tõkestamise meetmete programmid

Meetmed mulla seisundi halvenemise 
tõkestamiseks

Or. de

Selgitus

Keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks ettenähtud vahendid võib jätta liikmesriikidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 312
Artikli 8 pealkiri

Erosiooni, orgaanilise ainese kao, 
tihenemise, sooldumise ja maalihete 
tõkestamise meetmete programmid

Erosiooni, orgaanilise ainese kao, 
tihenemise, sooldumise, kõrbestumise ja 

maalihete tõkestamise meetmete 
programmid

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexandru-Ioan Morţun ja Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 313
Artikli 8 pealkiri

Erosiooni, orgaanilise ainese kao, 
tihenemise, sooldumise ja maalihete 
tõkestamise meetmete programmid

Erosiooni, orgaanilise ainese kao, 
tihenemise, sooldumise, maalihete ja 
hapestumise tõkestamise meetmete 

programmid

Or. en

Selgitus

Kõnealune muudatusettepanek on vajalik, et tagada järjepidevust teiste 
muudatusettepanekutega hapestumise kohta. (Mortun)
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Meetmeprogrammid tuleb samuti koostada hapestumise tõkestamiseks. (Hegyi)

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 314
Artikli 8 pealkiri

Erosiooni, orgaanilise ainese kao, 
tihenemise, sooldumise ja maalihete 
tõkestamise meetmete programmid

Erosiooni, orgaanilise ainese kao, 
tihenemise, sooldumise, maalihete ja 
geoloogilise pärandi kao tõkestamise 

meetmete programmid

Or. en

Selgitus

See tuleneb asjaolust, et geoloogiline pärand lisatakse artiklisse 6, ja asjaolust, et 
geoloogiline pärand on Euroopas samuti ohustatud kadumisest, millel on negatiivsed 
tagajärjed bioloogilisele mitmekesisusele, tulevastele teadusuuringutele, haridusele ja 
turismile. Soovitus on kooskõlas käesoleva direktiivi artikliga 15.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 315
Artikli 8 pealkiri

Erosiooni, orgaanilise ainese kao, 
tihenemise, sooldumise ja maalihete 
tõkestamise meetmete programmid

Mullakaitse prioriteetide meetmete 
programmid

Or. de

Selgitus

Praegune artikkel 8 (koos artikliga 6) tähendab rakendamise osas, et on vaja koostada 
meetmeid ja meetmete programme ohualade jaoks maa-ala tasandil. On raske ette kujutada, 
kuidas meetmeid kõnealusel geograafiliselt väiksel ja pidevalt muutuva maakasutusega 
tasandil tuleks koostada ja kuidas neid hallata ning milliste kuludega see on seotud. 
Kõnealuse dokumentatsiooni koostamisega seotud ajakadu takistaks vahetult rakendatavaid 
meetmeid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 316
Artikli 8 pealkiri

Erosiooni, orgaanilise ainese kao, 
tihenemise, sooldumise ja maalihete 
tõkestamise meetmete programmid

Erosiooni, orgaanilise ainese kao, 
tihenemise, sooldumise, maalihete ja mulla 
bioloogilise mitmekesisuse kao tõkestamise 

meetmete programmid

Or. en

Selgitus

Meetmeprogrammide väljatöötamisel, mille eesmärgiks on vähendada ohtusid, tuleb arvesse 
võtta samuti ettevaatusabinõusid ja hädaolukorra lahendamise kavasid, oodates samas era-
ja riiklike rahastamisvahendite eraldamist vajalike meetmete eesmärkide saavutamiseks. See 
oleks taskukohane vahend vähendamaks ohualasid, eelkõige kui sellega on seotud inimeste 
turvalisus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 317
Artikli 8 lõige 1

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

1. Artikli 6 kohaselt kindlakstehtud ohualade 
jaoks koostab liikmesriik sobival tasandil 
artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamise 
meetmeprogrammi vähemalt järgmiste 
eesmärkide saavutamiseks:

– erosiooni vähendamine 2020. aastaks 
vähemalt 20%;
– mulla orgaanilise ainese sisalduse 
suurendamine vähemalt 0,5% iga kümne 
aasta järel alates [ülevõtmise kuupäev];
– pinnase katmise vähendamine ja 
suundumuse muutmine 2020. aastaks;
– tihenemise ohuga alade vähendamine 
2020. aastaks vähemalt 20%;
– tihenemise ohuga alade vähendamine 
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2020. aastaks vähemalt 20%;
– maalihete ohuga alade vähendamine 
2020. aastaks vähemalt 20%.
Kõnealused eesmärgid tuleb läbi vaadata 
käesoleva direktiivi läbivaatamise korras 
vastavalt artiklile 21.

Or. en

Selgitus

Tuleb vastu võtta ühised eesmärgid, et direktiivi rakendataks kogu ELis sidusalt ja 
võrreldavalt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 318
Artikli 8 lõige 1

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

1. Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks võtab
liikmesriik vajalikud meetmed, kui on 
põhjendatud alust kahtluseks, et seal on 
toimunud või võib lähitulevikus toimuda 
üks või mitu artiklis 6 nimetatud mulla 
degradatsiooniprotsessidest. Liikmesriik 
teatab vastavalt artiklis 17 sätestatud 
korrale võetud meetmetest. Teave peab 
sisaldama kõnealuste meetmete 
kohaldamise ajakava ning hinnangut, 
millised era- või riiklikud vahendid on vaja 
eraldada nende meetmete rahastamiseks.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 6 muudatusettepaneku selgitust.

Keskkonnastandardite saavutamiseks ettenähtud õigusaktid tuleb jätta liikmesriikidele. 
Poliitilise otsuse, kas ja milliseid meetmeid võtta, võtab liikmesriik vastu ise.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 319
Artikli 8 lõige 1

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

1. Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks võtab
liikmesriik vajalikud meetmed, kui on 
põhjendatud alust kahtluseks, et seal on 
toimunud või võib lähitulevikus toimuda 
üks või mitu artiklis 6 osutatud mulla 
degradatsiooniprotsessidest. Liikmesriik 
teatab vastavalt artiklis 17 sätestatud 
korrale võetud meetmetest. Teave peab 
sisaldama kõnealuste meetmete 
kohaldamise ajakava ning hinnangut, 
millised era- või riiklikud vahendid on vaja 
eraldada nende meetmete rahastamiseks.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 6 muudatusettepaneku selgitust.

Keskkonnastandardite saavutamiseks ettenähtud õigusaktid tuleb jätta liikmesriikidele. 
Poliitilise otsuse, kas ja milliseid meetmeid võtta, võtab liikmesriik vastu ise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer ja Peter Liese

Muudatusettepanek 320
Artikli 8 lõige 1

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

1. Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks võtab
liikmesriik vajalikud meetmed, kui on 
põhjendatud alust kahtluseks, et seal on 
toimunud või võib lähitulevikus toimuda 
üks või mitu artiklis 6 osutatud mulla 
degradatsiooniprotsessidest. Liikmesriik 
teatab vastavalt artiklis 17 sätestatud korra 
alusel artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamise 
eesmärkidest ja võetud meetmetest. Teave 
peab sisaldama kõnealuste meetmete 
kohaldamise ajakava ning hinnangut, 
millised era- või riiklikud vahendid on vaja 
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eraldada nende meetmete rahastamiseks.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 6 muudatusettepaneku selgitust.

Keskkonnastandardite saavutamiseks ettenähtud õigusaktid tuleb jätta liikmesriikidele. 
Poliitilise otsuse, kas ja milliseid meetmeid võtta, võtab liikmesriik vastu ise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 321
Artikli 8 lõige 1

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

1. Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks koostab 
liikmesriik mullakaitse meetmeprogrammi.
III lisas on loetletud mittesiduvad 
„Parimate tavade mudelid” meetmete ja 
meetmeprogrammide jaoks seoses 
mullakaitse prioriteetidega.

Or. de

Selgitus

Praegune artikkel 8 (koos artikliga 6) tähendab rakendamise osas, et on vaja koostada 
meetmeid ja meetmete programme ohualade jaoks maa-ala tasandil. On raske ette kujutada, 
kuidas meetmeid kõnealusel geograafiliselt väiksel ja pidevalt muutuva maakasutusega 
tasandil tuleks koostada ja kuidas neid hallata ning milliste kuludega see on seotud. 
Kõnealuse dokumentatsiooni koostamisega seotud ajakadu takistaks vahetult rakendatavaid 
meetmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 322
Artikli 8 lõige 1

1. Artikli 6 kohaselt kindlakstehtud 
ohualade jaoks koostab liikmesriik sobival 
tasandil artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamise

1. Artiklis 1 osutatud mullafunktsioonide 
säilitamiseks koostab liikmesriik vastavalt 
artiklile 6 kindlakstehtud mullale 
avalduvate ohtude tõkestamiseks 
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meetmeprogrammi, milles esitab ohu 
vähendamise eesmärgid, kohased meetmed 
nende saavutamiseks, kõnealuste meetmete 
kohaldamise ajakava ning hinnangu, 
millised era- või riiklikud vahendid on vaja 
eraldada nende meetmete rahastamiseks.

meetmeprogrammi. Programmid sisaldavad 
samuti kõnealuste meetmete kohaldamise 
ajakava ning hinnangut, millised era- või 
riiklikud vahendid on vaja eraldada nende 
meetmete rahastamiseks.

Or. de

Selgitus

Ohualade kindlakstegemine lükatakse põhimõtteliselt tagasi, kuna see ei näi olevat ei ajaliselt 
ega majanduslikult mõttekas ja seega ei ole võimalik saavutada ulatuslikku mullakaitset.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 323
Artikli 8 lõige 1

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

1. Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks sõnastab
liikmesriik eesmärgid mulla 
degradeerumisprotsessi tõkestamiseks ja 
võtab vajalikud meetmed, kui on 
põhjendatud alust kahtluseks, et seal on 
toimunud või võib lähitulevikus toimuda 
üks või mitu artiklis 6 osutatud mulla 
degradatsiooniprotsessidest. Liikmesriik 
teatab vastavalt artiklis 17 sätestatud korra 
alusel artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamise 
eesmärkidest ja võetud meetmetest.

Or. de

Selgitus

Keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks ettenähtud vahendid võib jätta liikmesriikidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 324
Artikli 8 lõige 1

1. Artikli 6 kohaselt kindlakstehtud ohualade 
jaoks koostab liikmesriik sobival tasandil 

1. Artikli 6 kohaselt kindlakstehtud ohualade 
jaoks koostab liikmesriik sobival tasandil 



PE390.761v03-00 116/126 AM\685115ET.doc
Freelance-tõlge

ET

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

artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamise 
meetmeprogrammi, milles esitab ohu 
vähendamise eesmärgid (sealhulgas 
terviklikud territoriaalsed 
kaitseprogrammid ja ettevaatusabinõud) 
ning võimaluse korral taastamiseesmärgid, 
kohased meetmed nende saavutamiseks, 
kõnealuste meetmete kohaldamise ajakava 
ning hinnangu, millised era- või riiklikud 
vahendid on vaja eraldada nende meetmete 
rahastamiseks.

Or. en

Selgitus

Meetmeprogrammide väljatöötamisel, mille eesmärgiks on vähendada ohtusid, tuleb arvesse 
võtta samuti ettevaatusabinõusid ja hädaolukorra lahendamise kavasid, oodates samas era-
ja riiklike rahastamisvahendite eraldamist vajalike meetmete eesmärkide saavutamiseks. See 
oleks taskukohane vahend vähendamaks ohualasid, eelkõige kui sellega on seotud inimeste 
turvalisus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 325
Artikli 8 lõige 1

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

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

Or. de

Selgitus

Sõnade „sobival tasandil” kasutamine tuleb välistada ja välja jätta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 326
Artikli 8 lõige 1

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

1. Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks võtab
liikmesriik sobival haldus- ja piirkondlikul 
tasandil vajalikud meetmed, et säilitada 
artiklis 1 osutatud mullafunktsioonid 
vastavalt artiklile 6 kindlakstehtud aladel.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidele tuleb jätta rohkem mänguruumi võetavate meetmete koostamise osas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 327
Artikli 8 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Meetmed valib liikmesriik, eelkõige võib 
liikmesriik kasutada olemasolevaid 
programme või siis neile tugineda.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexandru-Ioan Morţun

Muudatusettepanek 328
Artikli 8 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Meetmeprogramm peab olema kooskõlas 
ühise põllumajanduspoliitika raames 
kehtestatud meetmetega.

Or. en
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Selgitus

Meetmeprogramm peab toetama meetmeid, mis on vastu võetud ühise põllumajanduspoliitika 
raames, ja saama ise toetuse osaliseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 329
Artikli 8 lõike 1 esimene a lõik (uus)

1 a. Meetmeprogrammide koostamisel tuleb 
arvesse võtta vabatahtlikke meetmeid, 
motiveerimissüsteeme ning liikmesriikide 
olemasolevaid meetmeid käesoleva 
direktiivi eesmärkide saavutamiseks.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 8 lõiget 1 puudutava Seeberi muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate Sommer ja Peter 
Liese

Muudatusettepanek 330
Artikli 8 lõige 2

– 2. Meetmeprogrammi koostamisel ja 
läbivaatamisel lõike 1 kohaselt pöörab 
liikmesriik tõsist tähelepanu kavandatud 
meetmete sotsiaalsele ja majanduslikule 
mõjule.

2. Meetmete väljatöötamisel lõike 1 kohaselt 
pöörab liikmesriik tõsist tähelepanu 
sotsiaalsele ja majanduslikule mõjule.

Liikmesriik tagab, et meetmed oleksid 
kulutasuvad ja tehniliselt teostatavad, ning 
viib enne meetmeprogrammi rakendamist 
läbi selle mõju analüüsid, sealhulgas 
tasuvusanalüüsi.
Liikmesriik näitab oma 
meetmeprogrammis, kuidas meetmeid tuleb 
rakendada ja kuidas need aitavad kaasa 
püstitatud keskkonnaeesmärkide 
saavutamisele.



AM\685115ET.doc 119/126 PE390.761v03-00
Freelance-tõlge

ET

Or. de

Selgitus

Vt artikli 6 muudatusettepaneku selgitust.

Keskkonnastandardite saavutamiseks ettenähtud õigusaktid tuleb jätta liikmesriikidele. 
Poliitilise otsuse, kas ja milliseid meetmeid võtta, võtab liikmesriik vastu ise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 331
Artikli 8 lõige 2

2. Meetmeprogrammi koostamisel ja 
läbivaatamisel lõike 1 kohaselt pöörab 
liikmesriik tõsist tähelepanu kavandatud 
meetmete sotsiaalsele ja majanduslikule 
mõjule.

2. Meetmete puhul lõike 1 kohaselt pöörab 
liikmesriik tõsist tähelepanu sotsiaalsele ja 
majanduslikule mõjule.

Liikmesriik tagab, et meetmed oleksid 
kulutasuvad ja tehniliselt teostatavad, ning 
viib enne meetmeprogrammi rakendamist 
läbi selle mõju analüüsid, sealhulgas 
tasuvusanalüüsi.
Liikmesriik näitab oma 
meetmeprogrammis, kuidas meetmeid tuleb 
rakendada ja kuidas need aitavad kaasa 
püstitatud keskkonnaeesmärkide 
saavutamisele.

Or. de

Selgitus

Keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks ettenähtud vahendid võib jätta liikmesriikidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 332
Artikli 8 lõige 2

2. Meetmeprogrammi koostamisel ja 
läbivaatamisel lõike 1 kohaselt pöörab 
liikmesriik tõsist tähelepanu kavandatud 
meetmete sotsiaalsele ja majanduslikule 

2. Meetmeprogrammi kindlaksmääramisel
lõike 1 kohaselt pöörab liikmesriik tõsist 
tähelepanu sotsiaalsele ja majanduslikule 
mõjule.
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mõjule.

– Liikmesriik tagab, et meetmed 
oleksid kulutasuvad ja tehniliselt 
teostatavad, ning viib enne 
meetmeprogrammi rakendamist läbi selle 
mõju analüüsid, sealhulgas 
tasuvusanalüüsi.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 6 muudatusettepaneku selgitust.

Keskkonnastandardite saavutamiseks ettenähtud õigusaktid tuleb jätta liikmesriikidele. 
Poliitilise otsuse, kas ja milliseid meetmeid võtta, võtab liikmesriik vastu ise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 333
Artikli 8 lõike 2 esimene lõik

2. Meetmeprogrammi koostamisel ja 
läbivaatamisel lõike 1 kohaselt pöörab 
liikmesriik tõsist tähelepanu kavandatud 
meetmete sotsiaalsele ja majanduslikule 
mõjule.

2. Meetmeprogrammi koostamisel ja 
läbivaatamisel lõike 1 kohaselt pöörab 
liikmesriik tõsist tähelepanu direktiivi 
2000/60/EÜ eesmärkidele ja ELi 
bioloogilise mitmekesisuse strateegiale, 
samuti kavandatud meetmete sotsiaalsele ja 
majanduslikule mõjule.

Or. en

Selgitus

Tuleb vastu võtta ühised eesmärgid, et direktiivi rakendataks terves ELis sidusalt ja 
võrreldavalt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 334
Artikli 8 lõike 2 esimene lõik

2. Meetmeprogrammi koostamisel ja 
läbivaatamisel lõike 1 kohaselt pöörab 
liikmesriik tõsist tähelepanu kavandatud 

2. Meetmeprogrammi koostamisel ja 
läbivaatamisel lõike 1 kohaselt pöörab 
liikmesriik tõsist tähelepanu kavandatud 
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meetmete sotsiaalsele ja majanduslikule 
mõjule.

meetmete sotsiaalsele, tervisealasele, 
teaduslikule, kultuurilisele, 
hariduspoliitilisele ja majanduslikule 
mõjule.

Or. en

Selgitus

Ei ole selge, kas kõnealused ühiskondlikud aspektid on hõlmatud ühiskondlike mõjude all. 
Tervise valdkonnas hõlmatakse samuti tulevaste põlvkondade tervise ja eneseteostuse 
psühholoogilised aspektid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexandru-Ioan Morţun

Muudatusettepanek 335
Artikli 8 lõige 2

2. Meetmeprogrammi koostamisel ja 
läbivaatamisel lõike 1 kohaselt pöörab 
liikmesriik tõsist tähelepanu kavandatud 
meetmete sotsiaalsele ja majanduslikule 
mõjule.

2. Meetmeprogrammi koostamisel ja 
läbivaatamisel lõike 1 kohaselt pöörab 
liikmesriik tõsist tähelepanu kavandatud 
meetmete sotsiaalsele ja majanduslikule 
mõjule ning hõlmab selles riigi tasandil 
olemasoleva teabe.

Or. en

Selgitus

Meetmeprogramm peab tuginema teabele, mis on juba kättesaadav, et vältida töö 
dubleerimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Jutta Haug, Elisabeth 
Jeggle, Renate Sommer ja Peter Liese

Muudatusettepanek 336
Artikli 8 lõige 3

3. Kui ala ohustab korraga mitu mulla 
degradeerumisprotsessi, võib liikmesriik 
vastu võtta ühtse programmi, milles seab 
kõigi kindlakstehtud ohtude jaoks kohased 
ohu vähendamise eesmärgid koos sobivate 
meetmetega nende saavutamiseks.

3. Lõikes 1 osutatud teavet ajakohastatakse 
vähemalt iga kümne aasta järel.

Or. de
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Selgitus

Keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks ettenähtud vahendid võib jätta liikmesriikidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 337
Artikli 8 lõige 3

3. Kui ala ohustab korraga mitu mulla 
degradeerumisprotsessi, võib liikmesriik 
vastu võtta ühtse programmi, milles seab 
kõigi kindlakstehtud ohtude jaoks kohased 
ohu vähendamise eesmärgid koos sobivate 
meetmetega nende saavutamiseks.

3. Kui ala ohustab korraga mitu mulla 
degradeerumisprotsessi, võib liikmesriik 
vastu võtta ühtse programmi.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 8 lõiget 1 puudutava Breyeri muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 338
Artikli 8 lõige 3

3. Kui ala ohustab korraga mitu mulla 
degradeerumisprotsessi, võib liikmesriik 
vastu võtta ühtse programmi, milles seab 
kõigi kindlakstehtud ohtude jaoks kohased 
ohu vähendamise eesmärgid koos sobivate 
meetmetega nende saavutamiseks.

3. Võttes arvesse mullakaitse prioriteete, 
mis tulenevad mulla erinevast 
tundlikkusest, võib liikmesriik vastu võtta 
ühtse programmi, milles seab kõigi 
kindlakstehtud prioriteetide jaoks eesmärgid 
koos sobivate meetmetega nende 
saavutamiseks.

Or. de

Selgitus

Praegune artikkel 8 (koos artikliga 6) tähendab rakendamise osas, et on vaja koostada 
meetmeid ja meetmete programme ohualade jaoks maa-ala tasandil. On raske ette kujutada, 
kuidas meetmeid kõnealusel geograafiliselt väikesel ja pidevalt muutuva maakasutusega 
tasandil tuleks koostada ja kuidas neid hallata ning milliste kuludega see on seotud. 
Kõnealuse dokumentatsiooni koostamisega seotud ajakadu takistaks vahetult rakendatavaid 
meetmeid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 339
Artikli 8 lõige 3

3. Kui ala ohustab korraga mitu mulla 
degradeerumisprotsessi, võib liikmesriik 
vastu võtta ühtse programmi, milles seab 
kõigi kindlakstehtud ohtude jaoks kohased
ohu vähendamise eesmärgid koos sobivate 
meetmetega nende saavutamiseks.

3. Kui artikli 6 kohaselt määrati kindlaks 
mitu vastastikku mõjuvat mullale avalduvat 
ohtu, võib liikmesriik vastu võtta ühe
programmi, milles seab kõigi ohtude jaoks 
kohased ohu vähendamise eesmärgid koos 
sobivate meetmetega nende saavutamiseks.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 8 lõiget 1 puudutava Seeberi muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Renate 
Sommer, Peter Liese ja Jutta Haug

Muudatusettepanek 340
Artikli 8 lõige 4

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

välja jäetud

Meetmeprogramm avalikustatakse ja 
vaadatakse läbi vähemalt iga viie aasta 
järel.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 6 muudatusettepaneku selgitust.

Keskkonnastandardite saavutamiseks ettenähtud õigusaktid tuleb jätta liikmesriikidele. 
Poliitilise otsuse, kas ja milliseid meetmeid võtta, võtab liikmesriik vastu ise. (Jeggle + 
Weisgerber/Ulmer + Sommer/Liese)

Keskkonnaalaste eesmärkide saavutamiseks ettenähtud vahendid võib jätta liikmesriikidele. 
(Haug)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 341
Artikli 8 lõige 4

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

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

Or. en

Selgitus

Vt artikli 8 lõiget 1 puudutava Breyeri jt muudatusettepaneku selgitust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 342
Artikli 8 lõige 4

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

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

Meetmeprogramm avalikustatakse ja 
vaadatakse läbi vähemalt iga viie aasta järel.

Meetmeprogramm avalikustatakse ja 
vaadatakse läbi vähemalt iga kümne aasta 
järel.

Or. de

Selgitus

Pikemate tähtaegadega – 12, 15 ja 10 aastat – on seotud väiksem halduskoormus. Samas 
näitab teiste sarnaste direktiividega seotud tegelikkus, et kõnealuseid tähtaegu on võimalik 
realiseerida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 343
Artikli 8 lõike 4 teine lõik

Meetmeprogramm avalikustatakse ja Meetmeprogramm avalikustatakse ja 
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vaadatakse läbi vähemalt iga viie aasta järel. ajakohastatakse vähemalt iga viie aasta 
järel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Guido Sacconi ja Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 344
Artikkel 8 a (uus)

Artikkel 8 a
Hiljemalt kaks aastat pärast käesoleva 
direktiivi jõustumist esitab komisjon 
ettepaneku bioloogiliste jäätmete direktiivi 
kohta, millega kehtestatakse standardid 
bioloogiliste jäätmete kasutamisele 
mullaparandusainena.

Or. en

Selgitus

Bioloogiliste jäätmete direktiivi on vaja kiiresti, et juhtida bioloogilisi jäätmeid kõrvale 
prügilatest ja põletusseadmetest selleks, et bioloogilisi jäätmeid kasutataks kõige tõhusamal 
viisil, mis aitab suurendada mulla orgaanilise ainese sisaldust ja parandada mulla kvaliteeti.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 345
Artikkel 8 a (uus)

Artikkel 8 a
III peatükk
Mullasaaste

Liikmesriik peab määrama kindlaks 
saastatud alade majandamise strateegia, 
millega määratakse kindlaks, kuidas 
pädevad asutused peaksid käsitlema 
mullasaastet, mis kujutab vastuvõetamatut 
ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale. 
Sealjuures tuleb arvesse võtta alade tänast 
ja tulevast kasutamisviisi. Kõnealune 
strateegia peab hõlmama strateegiat 
saastatud alade kindlakstegemiseks ja 
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vastavat tervendamisstrateegiat.

Or. en

Selgitus

Tekst on selgem, kui mainitakse ära strateegia eesmärgid käesoleva peatüki alguses, kuna 
järgmistes artiklites töötatakse välja strateegia vahendid.
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