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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 346
III peatükk

III peatükk
Pinnasesaaste
Esimene jagu 

Vältimine ja ülevaate koostamine
Artikkel 9

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

välja jäetud
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Or. de

Selgitus

III peatükk käsitleb pinnasesaastet. See on kohaliku iseloomuga ja nõuab asjakohaseid 
üksikjuhtumi põhiseid meetmeid, mis peavad olema kooskõlas saaste laadi ja pinnase liigiga. 
Subsidiaarsuse põhimõtte tähenduses peaks sobivate vältimis- või taastamismeetmete võtmine 
jääma seega liimesriikide ülesandeks. Vt selle kohta artikli 9 muudatusettepanek (uus).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 347Artikkel 9

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

Artiklis 1 osutatud mullafunktsioonide 
taastamiseks võtab liikmesriik kohased 
meetmed inimtegevusest põhjustatud 
mullasaaste kõrvaldamiseks. 

Liikmesriikide õigusaktide alusel teostatud 
tervendamist käsitletakse tervendamisena 
käesoleva direktiivi tähenduses. 
Liikmesriigid tagavad, et tervendamise 
kvaliteedi aluseks võetakse vastava ala 
eelnev kasutusviis. 

Or. de

Selgitus

Käesolev artikkel lisatakse väljajäetava III peatüki asemele. Komisjoni eesmärgiks on 
mullasaaste vältimine või kõrvaldamine. Kuna mullasaaste kõrvaldamine nõuab selle 
kohalikust iseloomust ning saaste laadist ja asjaomase pinnase kvaliteedist tulenevalt väga 
erinevaid meetmeid, peaksid subsidiaarsuse põhimõtte kohaselt täitma seda ülesannet 
liikmesriigid. Sealjuures tuleb tunnustada nende liikmesriikide eelnevat tööd, kellel on 
õigusaktid mullakaitse kohta juba olemas.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 348
Artikkel 9

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

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks võtab 
liikmesriik kohased ja proportsionaalsed 
meetmed:

a) et vältida tahtlikku või tahtmatut ohtlike 
ainete viimist mulla pinnale või mulda
ebaseadusliku ladestamise, imbumise või 
puistamise kaudu. Meetmete aluseks tuleb 
võtta tõenäosuse hindamine, kas ohtlike 
ainete kasutamine mullal ja mullas toob 
kaasa mullasaaste; 
b) et piirata tahtlikku või tahtmatut ohtlike 
ainete viimist mulla pinnale või mulda, välja 
arvatud juhud, kus see toimub õhust 
settimise või erandliku, vältimatu või 
mõjutamatu loodusnähtuse tõttu, et vältida 
nende kogunemist mulda sellises ulatuses, 
mis kahjustab mulla funktsioone või toob 
kaasa olulise ohu inimeste tervisele või 
keskkonnale.

Or. de

Selgitus

Eristada on vaja kahte liiki mullasaastet – ühe põhjuseks on tööstustegevus ja teise põhjuseks 
põllumajandustegevus. Kui tööstustegevusest põhjustatud saastet tuleks üldse vältida, on seda 
põllumajandustegevuse raames võimalik piirata ainult sellises ulatuses, et see ei ohustaks 
mulla funktsioone, inimeste tervist ega keskkonda. 

Kõnealuste ettevaatusmeetmete vajaduse hindamine peab põhinema pinnast saastada võinud 
tegevuste ohu hindamisel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 349
Artikkel 9

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

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks tagab
liikmesriik, et pädeval haldustasandil 
võetakse kohased ja proportsionaalsed 
meetmed, et piirata tahtlikku või tahtmatut 
ohtlike ainete viimist mulla pinnale või 
mulda, välja arvatud juhud, kus see toimub 
õhust settimise või erandliku, vältimatu või 
mõjutamatu loodusnähtuse tõttu, et vältida 
nende kogunemist mulda, mis kahjustab 
oluliselt mulla funktsioone või toob kaasa 
olulise ohu inimeste tervisele või 
keskkonnale.

Or. de

Selgitus

Väikese tähtsusega juhtumite väljajätmine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 350
Artikkel 9

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

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks võtab 
liikmesriik – kui seda ei ole seni tehtud ja 
vastavalt õigusaktidele – kohased ja 
proportsionaalsed meetmed, et piirata 
tahtlikku või tahtmatut ohtlike ainete viimist 
mulla pinnale või mulda, välja arvatud 
juhud, kus see toimub õhust settimise või 
erandliku, vältimatu või mõjutamatu 
loodusnähtuse tõttu, et vältida nende 
kogunemist mulda, mis võiks oluliselt 
kahjustada mulla funktsioone.

Or. de
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Selgitus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanek, millega luuakse mullakaitse raamistik 
ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ, lähtub pinnase kaitsmisest. Sel põhjusel puudub 
pädevus tervise kaitsmiseks ja seetõttu tuleb see välja jätta.

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

Muudatusettepanek 351
Artikkel 9

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

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks võtab 
liikmesriik – kui seda ei ole seni tehtud –
kohased ja proportsionaalsed meetmed, et 
piirata tahtlikku või tahtmatut ohtlike ainete
viimist mulla pinnale või mulda, välja 
arvatud juhud, kus see toimub õhust 
settimise või erandliku, vältimatu või 
mõjutamatu loodusnähtuse tõttu, et vältida 
nende kogunemist mulda ulatuses, mis 
kahjustaks mulla funktsioone.

Or. de

Selgitus

Ohtlike ainete viimisel mulla pinnale või mulda kahjustatakse üldjuhul mulla funktsioone. 
Väikese tähtsusega juhtumite välistamiseks tuleks olulisuse piirmäär ära märkida juba mulla 
funktsioonide kahjustamise juures. Kuna tegemist on mullakaitse ennetava regulatsiooniga, 
tuleb viide ohtude tõkestamisele välja jätta.

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

Muudatusettepanek 352
Artikkel 9

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks võtab 
liikmesriik kohased ja proportsionaalsed 
meetmed, et piirata tahtlikku või tahtmatut 
ohtlike ainete viimist mulla pinnale või 
mulda, välja arvatud juhud, kus see toimub 
õhust settimise või erandliku, vältimatu või 

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

kogunemist mulda, mis kahjustaks mulla 
funktsioone ja oleks oluliseks ohuks 
inimeste tervisele või keskkonnale.

Or. de

Selgitus

Loodusnähtused jäetakse välja eelkõige seetõttu, et paljudel juhtudel ei ole võimalik välja 
arvestada liikmesriikidel ja asjaomases majandusvaldkonnas tekkivaid kulusid või puuduvad 
tegutsemisvõimalused. 

Arvesse on vaja võtta ainult mulla funktsioonide sellist kahjustamist, mis võiks osutuda 
oluliseks ohuks inimeste tervisele või keskkonnale, et liikmesriikide pädevad asutused ei peaks 
rakendamise käigus tarbetult tegelema pinnase kahjustumisega tähtsusetus ulatuses.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 353
Artikkel 9

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

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

Or. de

Selgitus

Põhjusliku seose loomine ohu tekkimisega inimese või keskkonna jaoks on oluline, et oleks 
võimalik hõlmata tegelikult probleemsed juhud ja võtta asjakohaseid meetmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 354
Artikkel 9
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Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks võtab 
liikmesriik kohased ja proportsionaalsed 
meetmed, et piirata tahtlikku või tahtmatut 
ohtlike ainete viimist mulla pinnale või 
mulda, välja arvatud juhud, kus see toimub 
õhust settimise või erandliku, vältimatu või 
mõjutamatu loodusnähtuse tõttu, et vältida 
nende kogunemist mulda, mis kahjustaks
mulla funktsioone või oleks oluliseks ohuks 
inimeste tervisele või keskkonnale.

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

Or. en

Selgitus

Ohtlike ainete kasutuselevõtuga seotud toime osas tuleb silmas pidada kasutamisele suunatud 
lähenemisviisi ja proportsionaalsuse põhimõtet.

ELi või liikmesriikide õigusaktide alusel lubatud tegevused, millega juba täidetakse kohustust 
hoida ära mulla saastamine kooskõlas vastavate õiguslike nõuetega, ei tohi olla allutatud 
käesoleva direktiivi nõuetele.

Reguleerimise korra dubleerimist ilma mingisuguse lisandväärtuseta mullakaitsele tuleb 
vältida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 355
Artikkel 9

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

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

Or. en
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Selgitus

Olemasolevad õhku käsitlevad õigusaktid on tihti halvasti jõustatud ja õhust settimisest saaste 
väljajätmine ei ole põhjendatud.

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

Muudatusettepanek 356
Artikkel 9

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

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

Or. en

Selgitus

Setted atmosfääris on hajureostuse suur põhjus ning seda tuleb samuti ära hoida. Selle 
negatiivse mõju ärahoidmiseks tuleb võtta kahjulike mõjude vastased ettevaatusmeetmed.

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

Muudatusettepanek 357
Artikkel 9

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

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

Or. en

Selgitus

Käesolev artikkel vajab paremaks mõistmiseks ümberstruktureerimist, kuid ka täiendamist. 
Näiteks kaltsiumoksiid ehk kustutamata lubi on liigitatud kui ärritav aine, kuid lupja 
kasutatakse mulla pH parandamiseks, et parandada mulla viljakust, ja siis osaleb see mulla 
töötlemisel ja parandamisel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 358
Artikli 9 esimene a lõik (uus)

Komisjoni või liikmesriikide 
heakskiitmismenetluste teel vastu võetud 
meetmeid mulla saastumise ärahoidmiseks, 
mis hõlmavad mulla kaitset, peetakse 
ettevaatusabinõudeks vastavalt artikli 9 
lõikele 1.

Or. en

Selgitus

Ohtlike ainete kasutuselevõtuga seotud toime osas tuleb silmas pidada kasutamisele suunatud 
lähenemisviisi ja proportsionaalsuse põhimõtet.

ELi või liikmesriikide õigusaktide alusel lubatud tegevused, millega juba täidetakse kohustust 
hoida ära mulla saastamine kooskõlas vastavate õiguslike nõuetega, ei tohi olla allutatud 
käesoleva direktiivi nõuetele.

Reguleerimise korra dubleerimist ilma mingisuguse lisandväärtuseta mullakaitsele tuleb 
vältida.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 359
Artikli 9 esimene a lõik (uus)

Liikmesriigid tagavad, et saastunud pinnas 
tervendatakse ettevaatuspõhimõtet, säästva 
arengu põhimõtet, „saastaja maksab” 
põhimõtet ja proportsionaalsuse põhimõtet 
arvesse võttes.

Or. de

Selgitus

Eristada on vaja kahte liiki mullasaastet – ühe põhjuseks on tööstustegevus ja teise põhjuseks 
põllumajandustegevus. Kui tööstustegevusest põhjustatud saastet tuleks üldse vältida, on seda 
põllumajandustegevuse raames võimalik piirata ainult sellises ulatuses, et see ei ohustaks 
mulla funktsioone, inimeste tervist ega keskkonda.

Kõnealuste ettevaatusmeetmete vajaduse hindamine peab põhinema pinnast saastada võinud 
tegevuste ohu hindamisel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 360
Artikli 9 esimene a lõik (uus)

Loa saanud käitised vastavalt direktiividele
– nõukogu 24. septembri 1996. aasta 
direktiiv 96/61/EÜ saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrolli kohta1,
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. 
aprilli 2006. aasta direktiiv 2006/12/EÜ 
jäätmete kohta2 ning selle tütardirektiivid 
(eelkõige 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 
1999/31/EÜ prügilate kohta),
– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. 
märtsi 2006. aasta direktiiv 2006/21/EÜ 
kaevandustööstuse jäätmete käitlemise 
kohta3

täidavad loamenetluse raames mullasaaste 
vältimiseks võetavaid meetmeid järgides 
lõikes 1 nimetatud ettevaatuskohustust. 
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_________________
1 EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26. Viimati 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 166/2006 (ELT L 33, 
4.2.2006, lk 1).
2 ELT L 114, 27.4.2006, lk 9. 
3 ELT L 102, 11. 4. 2006, lk 15.

Or. de

Selgitus

Mullakaitset käsitleva ELi õiguse alusel juba loa saanud tegevusi ei tohi uue mullakaitse 
raamdirektiiviga tühistada, vaid neid tuleb täies ulatuses arvesse võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 361
Artikli 9 esimene a lõik (uus)

Artikli 9 lõige 1 ei kehti direktiiviga 
96/61/EÜ hõlmatud käitiste kohta, kui 
kõnealustes käitistes järgitakse direktiivi 
96/61/EÜ nõudeid.

Or. de

Selgitus

Artikli 9 lõikesse 3 lisatakse uuesti selgitus esialgsest eelnõust, et IPPC direktiiviga 96/61/EÜ 
hõlmatud käitiste puhul loetakse mullakaitse raamdirektiivi artikli 9 lõike 1 nõuded täidetuks, 
kui käitis vastab saaste kompleksse vältimise ja kontrollimise direktiivi sätetele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Guido Sacconi

Muudatusettepanek 362
Artikli 9 esimene a lõik (uus)

Et säilitada mulla funktsioonid ja 
tingimused, mis on vajalikud keskkonna 
kaitsmise ja inimeste tervise, jätkusuutlike 
majandustegevuste, toiduohutuse, 
kvaliteetsete standardite ja/või 
sertifitseeritud põllumajandustoodete ja 
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tootmissüsteemide tagamiseks, võtab 
liikmesriik piisavad meetmed selleks, et: 
a) edendada sobivaid ja säästvaid 
maakorralduse tavasid;
b) vähendada saastumisohtu 
põllumajanduslikus ja metsa pinnases;
c) integreerida ja ajakohastada õigusakte 
ning poliitikavaldkondi;
d) edendada konkreetseid 
seirekampaaniaid katsealadel, mis 
esindavad konkreetseid mulla- ja 
tootmissüsteeme.

Or. en

Selgitus

Mulla funktsioonide säilitamiseks tuleb edendada mõningaid ennetusmeetmeid.

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

Muudatusettepanek 363
Artikli 9 esimene a lõik (uus)

Liikmesriik võtab asjakohased meetmed, et 
luua mulla saastumise eest kaitsmiseks 
võetavate meetmete hierarhia, kus 
prioriteet antakse ennetusele.
Komisjon võtab mitte hiljem kui [kolm 
aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist] kooskõlas artikli 19 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusega 
vastu nimekirja prioriteetsetest ainetest 
mulla pinnal või mullas, millel võivad olla 
püsivad ja bioakumuleeruvad ning 
toksilised omadused või väga püsivad ja 
väga bioakumuleeruvad omadused ja millel 
on pöördumatu või pikaajaline negatiivne 
mõju või mis põhjustavad 
sisesekretsioonifunktsioonide häireid. 
Euroopa kontrollväärtused, mis põhinevad 
kõnealuste ainete ohu hindamisel, 
kehtestatakse vastavalt artikli 18 lõikes 2 
kirjeldatud menetlusele. 
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 364
Artikkel 10

Artikkel 10
Saastatud alade loetelu koostamine

1. Liikmesriik teeb artiklis 11 sätestatud 
korras oma territooriumil kindlaks alad, 
edaspidi „saastatud alad“, mille kohta on 
tõendatud, et inimtekkelisi ohtlikke aineid 
esineb seal sellisel määral, et kõnealune ala 
on liikmesriigi arvates ohtlik inimeste 
tervisele ja keskkonnale.
Kõnealuse ohu hindamisel võetakse arvesse 
maa praegust ja heakskiidetud tulevast 
kasutusviisi.
2. Liikmesriik koostab oma saastatud alade 
loetelu, edaspidi „loetelu“. Loetelu 
avalikustatakse ja vaadatakse läbi vähemalt 
iga viie aasta järel.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

III peatükk käsitleb pinnasesaastet. See on kohaliku iseloomuga ja nõuab asjakohaseid 
üksikjuhtumi põhiseid meetmeid, mis peavad olema kooskõlas saaste laadi ja mulla liigiga. 
Subsidiaarsuse põhimõtte tähenduses peaks sobivate vältimis- või taastamismeetmete võtmine 
jääma seega liimesriikide ülesandeks. Vt selle kohta artikli 9 muudatusettepanek (uus).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 365
Artikli 10 pealkiri

Saastatud alade loetelu koostamine Saastatud alade kindlakstegemise strateegia

Or. en
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Selgitus

See sõnastus kirjeldab eesmärki täpsemalt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug + Richard Seeber

Muudatusettepanek 366
Artikli 10 pealkiri

Saastatud alade loetelu koostamine Eelnevalt saastatud alade kindlakstegemine 
ja tervendamine

Or. de

Selgitus

Käesolevas artiklis tuleks erinevalt artiklist 9 käsitleda ainult jääkreostust, s.t minevikus 
tekkinud mullasaastet. 

Liikmesriigid on kohustatud selle kindlaks tegema ja inventariseerima ning tervendama 
vastavalt artiklile 13. Sealjuures võib aluseks võtta direktiivi ettepaneku artiklis 14 sisalduvad 
kriteeriumid. 

Lisaks on liikmesriigid kohustatud määrama pädeva asutuse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 367
Artikli 10 lõige 1

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

1. Juhul kui on tõendeid, et pinnast 
saastava inimtegevuse tagajärjel võivad 
mulla funktsioonid oluliselt kahjustuda, 
võtavad liikmesriikide poolt määratud 
pädevad asutused kohased meetmed, et 
kindlaks teha, kas need alad kujutavad 
endast ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale.

Kõnealuse ohu hindamisel võetakse arvesse 
maa praegust ja heakskiidetud tulevast 
kasutusviisi.

Or. de
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Selgitus

Liikmesriigid peaksid teavitama oma senistest kogemustest, et anda komisjonile võimalus 
tuvastada saastetegevus või alade võimalike saastunud osadega seotud majandusharud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 368
Artikli 10 lõige 1

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

1. Liikmesriik teeb oma territooriumil 
kindlaks eelnevalt saastatud alad. 

Kõnealuse ohu hindamisel võetakse arvesse 
maa praegust ja heakskiidetud tulevast 
kasutusviisi.

Or. en

Selgitus

Vt Haugi ja Seeberi muudatusettepaneku artikli 10 pealkirja.

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

Muudatusettepanek 369
Artikli 10 lõige 1

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

1. Juhul kui on tõendeid, et pinnast 
saastava inimtegevuse tagajärjel võivad 
mulla funktsioonid oluliselt kahjustuda, 
võtavad liikmesriikide poolt määratud 
pädevad asutused kohased meetmed, et 
kindlaks teha, kas need alad kujutavad 
endast ohtu inimeste tervisele ja 
keskkonnale.

Kõnealuse ohu hindamisel võetakse arvesse 
maa praegust ja heakskiidetud tulevast 
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kasutusviisi.

Or. de

Selgitus

Liikmesriigid peaksid teavitama oma senistest kogemustest, et anda komisjonile võimalus 
tuvastada saastetegevus või alade võimalike saastunud osadega seotud majandusharud. 

Liigitamise kriteeriumiks peaksid olema vähemalt tõendid olemasolevate ohtude kohta. 
Saasteainete kontsentratsiooni mõõtmine arvukatel võimalikel saastunud aladel ei tundu 
olevat otstarbekas. (Ulmer + Jeggle)

Saastetegevuse või alade saastunud osade kindlakstegemisel peaksid aluseks olema tõendid 
mulla asjaomase funktsiooni olulise kahjustumise või ohtude kohta. Saasteainete 
kontsentratsiooni mõõtmine ei tundu olevat eriti otstarbekas. Ohu hindamine tuleks lisada 
artiklisse 11. Lisaks peaks mullakaitse raamdirektiivis kajastuma keskkonnavastutuse 
direktiivi (direktiiv 2004/35/EÜ) reguleerimisala. (Sommer/Liese)

Liikmesriigid peaksid teavitama komisjoni oma senistest kogemustest, et komisjonil oleks 
võimalik tuvastada saastetegevus või asjaomased majandusharud. Sealjuures ei tohi aluseks 
võtta ainuüksi ohtlikke aineid hõlmavat inimtegevust, sest eelnevalt on asutused üldjuhul läbi 
viinud käitiste ja alade põhjaliku kontrollimise loaõiguse aspektist. Liigitamise kriteeriumiks 
peaksid olema vähemalt tõendid mulla asjaomase funktsiooni olulise kahjustumise või ohtude 
kohta. (Weisgerber + Ulmer)

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

Muudatusettepanek 370
Artikli 10 lõige 1

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

1. Liikmesriik teeb oma territooriumil 
kindlaks saastatud alad.

Kõnealuse ohu hindamisel võetakse arvesse 
maa praegust ja heakskiidetud tulevast 
kasutusviisi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek restruktureerib sätteid, et need vastaksid tavapärasele korrale, ühendades 
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artiklid 10 ja 11 ja viies mõiste artiklisse 2. Tugevdatakse artikli 11 sätted, mis käsitlevad 
kohapealse ohu hindamise ajakava, ja lisatakse hindamisaeg 10 aastat pärast rakendamise 
tähtaega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 371
Artikli 10 lõige 1

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

1. Liikmesriik teeb oma territooriumil 
kindlaks saastatud alad.

Kõnealuse ohu hindamisel võetakse arvesse 
maa praegust ja heakskiidetud tulevast 
kasutusviisi.

Or. en

Selgitus

Mõiste on lisatud artiklisse 2.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 372
Artikli 10 lõike 1 esimene lõik

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

1. Liikmesriik teeb artiklis 11 sätestatud 
korras oma territooriumil kindlaks pinnad, 
edaspidi „saastatud pinnad”, mille kohta on 
tõendatud, et inimtekkelisi ohtlikke aineid 
esineb seal sellisel kujul, et kõnealune ala on 
liikmesriigi arvamuse kohaselt ohtlik
inimeste tervisele ja keskkonnale. 

Or. de

Selgitus

Ainete ohtlikkuse arvessevõtmiseks tuleb lisaks kontsentratsioonile arvesse võtta teisi tegureid 
ja asjaolusid, näiteks kokkupuudet. Pinna mõistet tuleks kasutada ühtselt, sest see lähtub 
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otseselt asjaomastest piirkondadest, mis võivad olla ka ainult osa kinnistust/alast.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 373
Artikli 10 lõige 1

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

1. Liikmesriik teeb oma territooriumil 
kindlaks saastatud alad.

Kõnealuse ohu hindamisel võetakse arvesse 
maa praegust ja heakskiidetud tulevast 
kasutusviisi.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek restruktureerib sätteid, et need vastaksid tavapärasele korrale, ühendades 
artiklid 10 ja 11 ja viies mõiste artiklisse 2. Tugevdatakse artikli 11 sätted, mis käsitlevad 
kohapealse ohu hindamise ajakava, ja lisatakse hindamisaeg 10 aastat pärast rakendamise 
tähtaega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 374
Artikli 10 lõige 1

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

1. Liikmesriik tagab artiklis 11 sätestatud 
korras, et saastatud alad tema territooriumil 
tehakse kindlaks. 

Kõnealuse ohu hindamisel võetakse arvesse 
maa praegust ja heakskiidetud tulevast 
kasutusviisi.

Or. en
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Selgitus

Arvestades, et mõiste „saastatud alad” on toodud artiklis 2, on osa tekstist siin üleliigne. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 375
Artikli 10 lõike 1 esimene lõik

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

1. Riikliku saastekontrolli- ja lubade 
andmise süsteemi puudumise korral 
tegutsevate ettevõtete jaoks ning riigi 
võimalike saastatud alade ja mahajäetud 
reostatud alade loetelu puudumise korral 
teeb liimesriik artiklis 11 sätestatud korras 
oma territooriumil kindlaks alad, edaspidi 
„saastatud alad”, mille kohta on tõendatud, 
et inimtekkelisi ohtlikke aineid esineb seal 
sellisel määral, et kõnealune ala on 
liikmesriigi arvates ohtlik inimeste tervisele 
ja keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Mõnedes liikmesriikides on kontrolli- ja lubade andmise süsteemid juba kehtestatud ning 
töötavad väga hästi – seega puudub vajadus topelttöö ja tarbetute haldusülesannete järele. 
Samuti on oluline toetada vabatahtlikku tervendamist ja teabe jagamist, jättes „saastatud 
alaga” seotud märgistuse häbimärgistamise juhtudele, kus tervendamist muidu mõistliku aja 
jooksul ei teostataks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi ja Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 376
Artikli 10 lõige 1

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

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

Kõnealuse ohu hindamisel võetakse arvesse 
maa praegust ja heakskiidetud tulevast 
kasutusviisi.

Kõnealuse ohu hindamisel võetakse arvesse 
maa praegust või heakskiidetud tulevast 
kasutusviisi.

Or. el
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Selgitus

a) Ohtlike ainete esinemist ei ole vaja tõendada mõõtmisi kasutades. Seda on võimalik 
tuletada ala kasutusviisist, kui seal on tehtud näiteks värvimis- või lakkimistöid. Kõnealused 
mõõtmised on aja- ja rahakulukad. Kui soovitakse saada tulemusi kohe, võivad liikmesriigid 
esitada hinnangu ka ilma täpsete mõõtmisteta. 

b) Pinnase kvaliteet ei pea olema tingimata kooskõlas praeguse ja tulevase kasutusviisiga. 
See võib sobida ainult tulevase kasutusviisiga. Sõna „ja” tekitab ebaselgust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 377
Artikli 10 lõike 1 esimene lõik

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

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

Or. fr

Selgitus

Mullapoliitika valdkonnas tuleb valida võimalikke ohte arvestav lähenemisviis.

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

Muudatusettepanek 378
Artikli 10 lõige 1 a (uus)

1 a. Käesoleva lõike mõistes liikmesriik:
a) kehtestab ohtlike ainete sisalduse 
kontrollväärtused, mille puhul on piisav 
alus karta, et need võivad tekitada 
märkimisväärset ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale;
b) teeb viie aasta jooksul alates 
[ülevõtmiskuupäev] kindlaks vähemalt 
need alad, kus toimuvad või on minevikus 
toimunud mulda saastada võivad 
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tegevused, millele osutatakse II lisas. 
Kindlakstegemine vaadatakse kindla aja 
järel uuesti läbi;
c) mõõdab ohtlike ainete sisaldust 
kooskõlas punktiga b kindlaksmääratud 
aladel; 
d) viib läbi kohapealse ohu hindamise 
aladel, kus sisaldus ületab punktis a 
kehtestatud kontrollväärtused kooskõlas 
järgmise ajakavaga:
i) [ülevõtmiskuupäev] alates viie aasta 
jooksul vähemalt 10%-l kindlaksmääratud 
aladest;
ii) [ülevõtmiskuupäev] alates kümne aasta 
jooksul vähemalt 40%-l kindlaksmääratud 
aladest;
iii) [ülevõtmiskuupäev] alates 15 aasta 
jooksul vähemalt 80%-l aladest;
iv) [ülevõtmiskuupäev] alates 20 aasta 
jooksul ülejäänud aladel.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 10 lõike 1 Breyeri esitatud muudatusettepaneku selgitus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 379
Artikli 10 lõige 1 a (uus)

1 a. Eelnevalt saastunud alade 
kindlakstegemise ja tervendamise eesmärgil 
võivad liikmesriigid arvesse võtta järgmist: 
a) kindlakstegemise ja tervendamise 
vajaduse aluseks on inimeste tervise ja 
keskkonnaga seotud ohud;
b) reastamine tähtsuse järjekorras ja 
ajakava koostamine inimeste tervise ja 
keskkonnaga seotud ohu alusel;
c) tervendamiseesmärgid maa praegust ja 
heakskiidetud tulevast kasutusviisi arvesse 
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võttes;
d) liikmesriigi riikliku menetluse kohaselt 
eelarveotsuste eest vastutavate asutuste 
poolt eraldatud rahaliste vahendite 
kasutamine.

Or. de

Selgitus

Vt Haugi + Seeberi muudatusettepanekut artikli 10 pealkirja kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 380
Artikli 10 lõige 2

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

2. Saastatud alade asukoht ja saastatud 
aladel tehtud mullauuringute tulemused 
avalikustatakse. Pädevad asutused 
ajakohastavad neile esitatud teabe või 
nende endi loodud teabe põhjal nende 
valduses olevat teavet saastatud alade 
kohta. 

Or. en

Selgitus

Mitmetes liikmesriikides on mulda käsitlevate õigusaktide koostamise pädevus pigem 
piirkondlikel asutustel kui riigiasutusel. Seepärast peaks saastatud alade loetelu loomine 
toimuma asjakohasel tasandil. Lisaks tuleb selleks, et andmebaas oleks kehtiv, seda pidevalt 
ajakohastada. 

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

Muudatusettepanek 381
Artikli 10 lõige 2

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

2. Liikmesriik koostab oma saastatud alade 
loetelu, edaspidi „loetelu”. Loetelu 
avalikustatakse ja vaadatakse läbi vähemalt 
iga viie aasta järel, eelkõige selleks, et lisada 
uusi kindlakstehtud saastatud alasid ja 
arvata välja alad, mis on läbi teinud 
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tervendamise.

Or. en

Selgitus

Vt selgitust Breyeri esitatud muudatusettepaneku artikli 10 lõike 1 kohta.

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

Muudatusettepanek 382
Artikli 10 lõige 2

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

2. Liikmesriik koostab oma saastatud alade 
riiklikud või piirkondlikud loetelud, 
edaspidi „loetelu“. Loetelud avalikustatakse 
ja ajakohastatakse vajaduse korral iga viie 
aasta järel. Liikmesriik teavitab artiklis 17 
sätestatud korras saastatud aladest oma 
territooriumil.

Or. de

Selgitus

Avalikustamiskohustused on piisavalt sätestatud direktiivis 2003/35/EÜ. Saastuda võinud 
alade loetelu üldine avalikustamine väljaspool asjaomaseid valdkondi ei too keskkonnale 
kasu. 

Kuna vastavaid loetelusid täiendatakse pidevalt ja kohandatakse töötlemise ja teadmiste 
kõige uuema tasemega, toob korrapärane läbivaatamine kaasa olulised kulud ja topelttöö, 
mida on võimalik vältida. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 383
Artikli 10 lõige 2

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

2. Liikmesriik koostab riiklikul, 
piirkondlikul või kohalikul tasandil oma 
tervendamist vajavate pindade riikliku või 
piirkondliku loetelu, edaspidi „loetelu“.
Loetelu ajakohastatakse vähemalt iga viie 
aasta järel.
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Pinnad, mis ei kujuta endast enam ohtu 
inimeste tervisele või keskkonnale, jäetakse 
loetelust välja. 

Or. de

Selgitus

Vaja on arvestada föderaalsete struktuuridega. Ulatusliku läbivaatamise asemel tuleks läbi 
viia vähem kulukas ajakohastamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 384
Artikli 10 lõige 2

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

2. Liikmesriik koostab oma saastatud alade 
loetelu, edaspidi „loetelu”. Loetelu tehakse 
kättesaadavaks ja ajakohastatakse vähemalt 
iga viie aasta järel, kuigi alad eemaldatakse 
loetelust niipea, kui see on pärast 
tervendamist võimalik. Olukorras, kus 
vastutav isik on valmis tervendama ala 
mõistliku aja jooksul, mis on pädevale 
asutusele vastuvõetav, ala loetelusse ei 
kanta.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 10 lõike 1 esimese lõigu Prodi muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 385
Artikli 10 lõige 2

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

2. Liikmesriik koostab oma eelnevalt 
saastatud kindlakstehtud alade loetelu.
Loetelu avalikustatakse ja vaadatakse läbi 
vähemalt iga viie aasta järel.

Or. de
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Selgitus

Vt selgitust Haugi + Seeberi muudatusettepaneku (artikli 10 pealkiri) kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexandru-Ioan Morţun

Muudatusettepanek 386
Artikli 10 lõige 2

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

2. Liikmesriik koostab oma saastatud alade 
loetelu, edaspidi „loetelu”. Liikmesriik võib 
loetelu koostamisel kasutada riiklikul 
tasandil juba kättesaadavaid andmeid ja 
teavet. Loetelu avalikustatakse ja vaadatakse 
läbi vähemalt iga viie aasta järel.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikidel tuleb lubada kasutada juba kogutud andmeid ja teavet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 387
Artikli 10 lõige 2

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

2. Liikmesriik koostab oma saastatud alade 
loetelu, edaspidi „loetelu”. Loetelu 
ajakohastatakse vähemalt iga viie aasta 
järel. Komisjon teeb selle avalikkusele 
Interneti kaudu kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Loetelud on olemas juba mitmes liikmesriigis. Kõige odavam ja lihtsam viis, kuidas loetelu 
avalikkusele kättesaadavaks teha, on panna see Internetti üles.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 388
Artikli 10 lõige 2

2. Liikmesriik koostab oma saastatud alade 2. Liikmesriik koostab oma saastatud alade 
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loetelu, edaspidi „loetelu“. Loetelu 
avalikustatakse ja vaadatakse läbi vähemalt 
iga viie aasta järel.

loetelu, edaspidi „loetelu”. Loetelu 
avalikustatakse ja ajakohastatakse vähemalt 
iga viie aasta järel. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi ja Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 389
Artikli 10 lõige 2

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

2. Liikmesriik koostab oma saastatud alade 
loetelu, edaspidi „loetelu“. Loetelu 
avalikustatakse ja ajakohastatakse 
korrapäraselt.

Or. el

Selgitus

Loetelu kontrollimine on pidev protsess, sest artiklites 10–12 sätestatud korras lisatakse kogu 
aeg uusi alasid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 390
Artikli 10 lõige 2

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

2. Lõike 1 tähenduses koostab liikmesriik 
artiklis 11 sätestatud korras oma saastatud 
alade loetelu, edaspidi „loetelu”.

Or. en

Selgitus

Mõiste on lisatud artiklisse 2.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer + Jutta Haug

Muudatusettepanek 391
Artikli 10 lõige 2
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2. Liikmesriik koostab oma saastatud alade 
loetelu, edaspidi „loetelu“. Loetelu 
avalikustatakse ja vaadatakse läbi vähemalt
iga viie aasta järel.

2. Liikmesriik koostab oma saastatud alade 
riiklikud või piirkondlikud loetelud, 
edaspidi „loetelu“. Loetelud
ajakohastatakse vajaduse korral iga viie 
aasta järel. Liikmesriik teavitab artiklis 17 
sätestatud korras saastatud aladest oma 
territooriumil.

Or. de

Selgitus

Avalikustamiskohustused on piisavalt sätestatud direktiivis 2003/35/EÜ. (Ulmer)

Liikmesriigid peaksid teavitama oma senistest kogemustest, et anda komisjonile võimalus 
tuvastada saastetegevus või alade võimalike saastunud osadega seotud majandusharud.
(Haug)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 392
Artikli 10 lõige 2

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

2. Liikmesriik koostab oma saastatud alade 
loetelu, edaspidi „loetelu”. Loetelu 
avalikustatakse ja vaadatakse läbi vähemalt 
iga viie aasta järel, eelkõige selleks, et lisada 
uusi kindlakstehtud saastatud alasid ja 
arvata välja alad, mis on läbi teinud 
tervendamise.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek restruktureerib sätteid, et need vastaksid tavapärasele korrale, ühendades 
artiklid 10 ja 11 ja viies mõiste artiklisse 2. Tugevdatakse artikli 11 sätted, mis käsitlevad 
kohapealse ohu hindamise ajakava, ja lisatakse hindamisaeg 10 aastat pärast rakendamise 
tähtaega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 393
Artikli 10 lõige 2 a (uus)

2 a. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kes vastutab eelnevalt saastatud alade 
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kindlakstegemise ja tervendamise eest.

Or. de

Selgitus

Vt selgitust Haugi + Seeberi muudatusettepaneku (artikli 10 pealkiri) kohta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 394
Artikli 10 lõige 2 a (uus)

2 a. Loetelu avalikustatakse ja vaadatakse 
läbi vähemalt iga viie aasta järel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman + Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio ja 
Umberto Guidoni + Richard Seeber + Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 395
Artikkel 11

Artikkel 11
Kindlakstegemise kord

1. Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, 
kes vastutab saastatud alade 
kindlakstegemise eest.
2. Viie aasta jooksul, alates 
[ülevõtmiskuupäev], teeb pädev asutus 
kindlaks vähemalt need alad, kus toimuvad 
või on minevikus toimunud mulda saastada 
võivad tegevused, millele osutatakse II 
lisas.
Seejuures käsitletakse II lisa punktis 2 
osutatud tegevusi sõltumatult 
künnisväärtustest, mis on esitatud nõukogu 
direktiivi 96/61/EÜ1 I lisas, välja arvatud 
mikroettevõtete tegevus, nagu see on 
määratletud komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ 2 lisa artikli 2 punktis 3, ja 
loomakasvatusega seotud tegevused.
Kindlakstegemine vaadatakse kindla aja 
järel uuesti läbi.

välja jäetud
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3. Pädev asutus mõõdab järgmise ajakava 
alusel ohtlike ainete sisaldust aladel, mis 
on kindlaks tehtud lõike 2 kohaselt, ja kui 
sisaldus on nii kõrge, et on piisav alus 
pidada seda ohtlikuks inimeste tervisele või 
keskkonnale, hinnatakse kõnealusel alal 
ohtu kohapeal:
a) [ülevõtmiskuupäev] alates viie aasta 
jooksul vähemalt 10%-l aladest,
b) [ülevõtmiskuupäev] alates 15 aasta 
jooksul vähemalt 60%-l aladest,
c) [ülevõtmiskuupäev] alates 25 aasta 
jooksul ülejäänud aladel.
_____________
1 EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26.
2 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Or. en

Selgitus

Sätted viiakse artiklisse 10. Muudatusettepanek tuleks kõrvale jätta, kui sama autori 
koostatud artikli 10 muudatusettepanekuid vastu ei võeta. (Wijkman + Breyer)

1.1. Subsidiaarsuse põhimõtte tähenduses ja arvestades, et käesolevast direktiivi 
ettepanekust kujundatakse raamdirektiiv, tuleks otsus saastunud alade kindlakstegemise viisi 
kohta vastu võtta liikmesriigi tasandil. Samuti ei peeta otstarbekaks võtta mullasaaste 
kindlakstegemise otsuste aluseks ainult mullaanalüüsid (saasteainete kontsentratsioon).
Märkus: saksakeelses versioonis on väikesed puudused. (Seeber)

Vt Nassaueri poolt III peatüki kohta esitatud muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 396
Artikli 11 pealkiri

Kindlakstegemise kord Saastuda võinud alade kaardistamise, 
uurimise ja hindamise kord

Or. de

Selgitus

Saastunud pindade kindlakstegemise menetluse käigus tuleb ohu hindamise läbiviimisel 
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keskenduda ohustatud pindadele, teostades seal mõõtmisi ja analüüse.

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

Muudatusettepanek 397
Artikli 11 lõige 1

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide kohustus pädeva asutuse määramiseks tuleks süstemaatilisuse huvides lisada 
artiklisse 10. (Jeggle + Weisgerber/Ulmer)

Pädeva asutuse määramine tuleks süstemaatilisuse huvides lisada artiklisse 10. II lisas 
loetletud tegevused/alad ei sobi konkreetsete saasteolukordade piiramiseks. Saastatud alade 
kindlakstegemise menetluse käigus tuleb korrapärasele ja sealjuures sageli üleliigsele 
pinnase saasteainete sisalduse mõõtmisele käesoleva direktiivi ettepaneku artikli 11 lõike 3 
kohaselt eelistada ohu hindamist, mille aluseks on ulatuslikud uuringu- ja hindamismeetodid. 
(Weisgerber/Ulmer)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 398
Artikli 11 lõige 1

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

1. Liikmesriik määrab pädevad asutused, 
kes vastutavad nii võimalike saastatud alade 
kui ka saastatud alade kindlakstegemise ja 
asjaomase nimekirja ning loetelu 
haldamise eest.

Or. en

Selgitus

Liikmesriikide pädevuses on otsustada, milline asutus sobib kõige paremini võimalike 
saastatud alade kindlakstegemiseks ja nimekirja ning loetelu haldamiseks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 399
Artikli 11 lõige 1

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

1. Iga liikmesriik määrab pädevad asutused, 
kes vastutavad saastatud alade 
kindlakstegemise eest.

Or. en

Selgitus

Mitmetes liikmesriikides on mulda käsitlevate õigusaktide koostamise pädevus erinevatel 
piirkondlikel asutustel. Puudub vajadus saastatud alade kindlakstegemise jaoks uue 
ametiasutuse loomiseks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 400
Artikli 11 lõige 1

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

1. Iga liikmesriik määrab ühe või mitu 
pädevat asutust, kes vastutab/vastutavad
saastatud alade kindlakstegemise eest.

Or. de

Selgitus

Vaja on arvestada föderaalsete struktuuridega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Amalia Sartori

Muudatusettepanek 401
Artikli 11 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriikide hindamised mulla 
pinnal või mullas leiduvate ainete inimeste 
tervisele või keskkonnale avaldatava 
ohtliku mõju kohta peavad põhinema 
meetoditel, mis võtavad arvesse kõiki 
järgmisi tingimusi:
• ohtliku aine sisaldus;
• selliste levikuteede tõendatud esinemine, 
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mille kaudu võib ohtlik aine jõuda 
kellenigi või millenigi, keda või mida see 
võib kahjustada, ja 
• sellise vastuvõtja tõendatud esinemine, 
mida oleks võimalik kahjustada; 
vastuvõtjate hulka kuuluvad veekogud, 
elusorganismid või vara.

Or. en

Selgitus

Kuigi me toetame muudatusettepaneku 62 eesmärke, mis seisnevad saastatud maa mõiste 
ühendamises ohuga ja saastatud alade kindlakstegemiseks määravate nõuete vältimises, 
eelistame me saasteaine-levikutee-vastuvõtja terminoloogiat, kuna see on täpsem kui „aine 
sisalduse” eesmärk ja „kokkupuute tase”. Kõnealune uus saastatud mulla mõiste on 
ohupõhine. Ala, mille puhul on tõendatud, et seal esineb ohtlik aine, ei kujuta endast 
tingimata ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale, kui puudub levikutee, mille kaudu reostus 
vastuvõtjani jõuab.

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

Muudatusettepanek 402
Artikli 11 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriik teavitab artiklis 17 
sätestatud korras ohu hindamise uuringu-
ja hindamismeetoditest.

Or. de

Selgitus

Mullakaitse raamdirektiivi eesmärgi kohaselt tuleks pöörata siinkohal rohkem tähelepanu 
liikmesriikide vahelisele teabevahetusele. Erinevate liikmesriikide jääkreostuse kõrvaldamise 
kogemusi tuleks teiste liikmesriikide huvides ära kasutada. (Weisgerber/Ulmer)

Aluseks tuleb võtta liikmesriikide vaheline teabevahetus. (Jeggle)

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

Muudatusettepanek 403
Artikli 11 lõige 2

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

Seejuures käsitletakse II lisa punktis 2 
osutatud tegevusi sõltumatult 
künnisväärtustest, mis on esitatud nõukogu 
direktiivi 96/61/EÜ I lisas, välja arvatud 
mikroettevõtete tegevus, nagu see on 
määratletud komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ lisa artikli 2 punktis 3, ja 
loomakasvatusega seotud tegevused.
Kindlakstegemine vaadatakse kindla aja 
järel uuesti läbi.
______________
1 EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26.
2 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Or. de

Selgitus

Vt selgitust Weisgerberi/Ulmeri muudatusettepaneku (artikli 11 lõike 1) kohta. 

Liikmesriikide kohustus pädeva asutuse määramiseks tuleks lisada artiklisse 10. (Jeggle) 

Saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli käitisi (IPPC käitisi) ei tohi mingil juhul käsitleda 
saastuda võivate aladena. Lisaks tuleks pinnast saastada võivate tegevuste kaardistamisel 
piirduda alade saastuda võivate osade/saastetegevusega. Direktiivi ettepaneku II lisa tuleks 
välja jätta ja selle asemel lähtuda ainult konkreetsetest tegevustest, mis võivad ohtlikuks 
osutuda. (Sommer/Liese)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 404
Artikli 11 lõige 2

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

2. Kahe aasta jooksul, alates 
[ülevõtmiskuupäev] töötavad liikmesriigid
järgmisi nõudeid arvestades välja süsteemi 
saastatud pindade kindlakstegemiseks:

Seejuures käsitletakse II lisa punktis 2 a) kui on olemas tõendid selle kohta, et 
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osutatud tegevusi sõltumatult 
künnisväärtustest, mis on esitatud nõukogu 
direktiivi 96/61/EÜ1 I lisas, välja arvatud 
mikroettevõtete tegevus, nagu see on 
määratletud komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ2 lisa artikli 2 punktis 3, ja 
loomakasvatusega seotud tegevused.

tegemist on saastatud pindadega, võtavad 
pädevad asutused kohased meetmed, et teha 
kindlaks, kas pinna saastumise kahtlus 
leiab kinnitust;

Kindlakstegemine vaadatakse kindla aja 
järel uuesti läbi.
____________________
1 EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26.
2 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

b) sellel eesmärgil kehtestavad liikmesriigid 
konkreetsed kriteeriumid, näiteks 
mõõteväärtused, mille abil tehakse kindlaks, 
kas on tegemist saastatud pinnaga. 

Or. de

Selgitus

Jääkreostuse kahtlusega pindade skemaatiline kindlakstegemine ohtlike tegevuste alusel, 
sõltumata konkreetsetest kahtlustustest ja paigaldatud kaitsemehhanismidest, ei ole kooskõlas 
tegelike probleemidega. Saastatud pindade kindlakstegemise menetlus peab olema seotud ohu 
esinemise kahtluse tingimusega, et saavutada probleemidega rohkem kooskõlas olev ja 
proportsionaalne lahendus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 405
Artikli 11 lõige 2

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

2. Kahe aasta jooksul, alates 
[ülevõtmiskuupäev] võtavad liikmesriigid 
kasutusele alade kindlakstegemise 
süsteemi, mis hõlmab järgmist:

a) arvesse võetakse olemasolev teave 
ohtlike ainete sisalduse kohta pinnases või 
põhjavees;
b) kontrollitakse, millise tõenäosusega võis 
mulla pinnale või mulda viimine, kui 
sealjuures kasutati ohtlikke aineid, 
põhjustada mulla saastamise, mis on ohtlik 
inimeste tervisele ja keskkonnale, 
kusjuures arvesse võetakse kõik olulised 
tegurid ja II lisas põhjalikult loetletud 
tegevused;
c) vajaduse korral kontrollitakse samuti, 
kas kõnealune kontsentratsioon on nii 
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kõrge, et on piisavalt alust eeldada, et see 
on inimeste tervise või keskkonna jaoks 
ohtlik; seejuures järgitakse praegust ja 
heakskiidetud tulevast kasutusviisi.

Seejuures käsitletakse II lisa punktis 2 
osutatud tegevusi sõltumatult 
künnisväärtustest, mis on esitatud nõukogu 
direktiivi 96/61/EÜ1 I lisas, välja arvatud 
mikroettevõtete tegevus, nagu see on 
määratletud komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ2 lisa artikli 2 punktis 3, ja 
loomakasvatusega seotud tegevused.
Kindlakstegemine vaadatakse kindla aja 
järel uuesti läbi.
____________________
1 EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26.
2 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Kindlakstegemine vaadatakse kindla aja 
järel uuesti läbi.
Asutused võivad läbi viia uuringuid 
käesolevate sätete tähenduses ja anda 
nendeks korraldusi ainult juhul, kui 
kõnealuste alade puhul on tegemist mulla 
funktsiooni oluliste piirangutega. Sellega 
seotud kulud kannavad liikmesriigid või 
pädevad asutused. 

Or. de

Selgitus

Üldine uurimiskohustus tooks kaasa suured finants- ja halduskulud. Otstarbekam on alustada 
uuringuid juhul, kui selleks on konkreetne alus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 406
Artikli 11 lõige 2

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

2. Viie aasta jooksul, alates 
[ülevõtmiskuupäev], teeb liikmesriigi pädev 
asutus kindlaks pinnad, kus on pikema aja 
jooksul või olulises koguses kasutatud 
ohtlikke aineid ning vastav käitus- ja 
majandamismeetod või tehnoloogia või 
häired nõuetekohases käitamises annavad 
alust eeldada, et kõnealuseid aineid satub 
pinnasesse olulises koguses. 

Seejuures käsitletakse II lisa punktis 2 
osutatud tegevusi sõltumatult 
künnisväärtustest, mis on esitatud nõukogu 
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direktiivi 96/61/EÜ1 I lisas, välja arvatud 
mikroettevõtete tegevus, nagu see on 
määratletud komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ2 lisa artikli 2 punktis 3, ja 
loomakasvatusega seotud tegevused.
_____________
1 EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26.
2 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.
Kindlakstegemine vaadatakse kindla aja 
järel uuesti läbi.

Or. de

Selgitus

Saastunud pindade kindlakstegemise menetluse käigus tuleb ohu hindamisel keskenduda 
ohustatud pindadele, teostades seal mõõtmisi ja analüüse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi ja Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 407
Artikli 11 lõige 2

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

2. Viie aasta jooksul, alates 
[ülevõtmiskuupäev], teeb pädev asutus 
kindlaks need alad, kus on vaja mulla 
kvaliteeti II lisas märgitud praeguste või 
minevikus toimunud tegevuste loetelu alusel 
täiendavalt uurida.

Or. el

Selgitus

Väga raske on jõuda üksmeelele II lisas märgitud loetelu täpse sisu osas. Erinevate 
liikmesriikide kohapealsed tingimused on väga erinevad ja loetelu sisu on võimalik laialdaselt 
tõlgendada. Isegi erinevate tegevuste kirjeldus võib olla ebaselge ja erinevalt tõlgendatav. 
Lisaks on palju mulda saastavaid tegevusi, mida loetelu ei hõlma. Ainuke praktiline lahendus 
seisneb loetelu kasutamises „kahtlaste” alade kindlakstegemise alusena.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 408
Artikli 11 lõike 2 esimene ja teine lõik
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2. Viie aasta jooksul, alates 
[ülevõtmiskuupäev], teeb pädev asutus 
kindlaks vähemalt need alad, kus toimuvad 
või on minevikus toimunud mulda saastada 
võivad tegevused, millele osutatakse II 
lisas.

2. Kolme aasta jooksul, alates 
[ülevõtmiskuupäev], laseb pädev asutus 
töötada välja strateegia saastatud alade 
kindlakstegemiseks; kõnealune strateegia 
sisaldab nimekirja tegevustest, mida 
teostatakse või mida on varem teostatud ja 
mille puhul on suur tõenäosus, et need 
põhjustavad mulla saastumist; nimekirja 
tuleb lisada vähemalt II lisas toodud 
tõeliselt kõrge ohutasemega tegevused. 

Seejuures käsitletakse II lisa punktis 2 
osutatud tegevusi sõltumatult 
künnisväärtustest, mis on esitatud nõukogu 
direktiivi 96/61/EÜ1 I lisas, välja arvatud 
mikroettevõtete tegevus, nagu see on 
määratletud komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ 2 lisa artikli 2 punktis 3, ja 
loomakasvatusega seotud tegevused.
_______________
1 EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26.
2 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Or. en

Selgitus

II lisas toodud tõeliselt kõrge ohutasemega tegevused sisaldavad punkte 1, 2, 8 ja 9. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 409
Artikli 11 lõike 2 esimene lõik

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

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

Or. de

Selgitus

Tagada tuleb saastuda võivate alade hoolikas arvelevõtmine. Teatud käitiste, nagu näiteks 
IPPC käitiste, mis on juba kooskõlas ELi õiguses sätestatud mullakaitse nõuetega, 
klassifitseerimisse pinnast saastada võivateks käitisteks tuleb suhtuda negatiivselt.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 410
Artikli 11 lõike 2 teine lõik

Seejuures käsitletakse II lisa punktis 2 
osutatud tegevusi sõltumatult 
künnisväärtustest, mis on esitatud nõukogu 
direktiivi 96/61/EÜ1 I lisas, välja arvatud 
mikroettevõtete tegevus, nagu see on 
määratletud komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ2 lisa artikli 2 punktis 3, ja 
loomakasvatusega seotud tegevused.

Loetelusse ei lisata alasid, kus on vastavalt 
direktiivile 96/61/EÜ saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrolli kohta, direktiivile 
2006/12/EÜ jäätmete kohta ning selle 
tütardirektiividele (eelkõige direktiivile 
99/31/EÜ prügilate kohta) ja direktiivile 
2006/21/EÜ kaevandustööstuse jäätmete 
käitlemise kohta läbi viidud loa saanud 
tegevusi.
Samuti on välja arvatud kõige väiksemate 
ettevõtete tegevus, nagu see on määratletud 
komisjoni soovituse 2003/361/EÜ1 lisa
punkti 2 alapunktis 3, ja loomakasvatusega 
seotud tegevused.

____________________
1 EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26.
2 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

____________________
1 ELT L 124, 20.5.2003, lk 36.

Or. de

Selgitus

Tagada tuleb saastuda võivate alade hoolikas arvelevõtmine. Teatud käitiste, nagu näiteks 
IPPC käitiste, mis on juba kooskõlas ELi õiguses sätestatud mullakaitse nõuetega, 
klassifitseerimisse pinnast saastada võivateks käitisteks tuleb suhtuda negatiivselt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 411
Artikli 11 lõike 2 kolmas lõik

Kindlakstegemine vaadatakse kindla aja 
järel uuesti läbi.

Kindlakstegemine ajakohastatakse kindla 
aja järel.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 412
Artikli 11 lõige 3

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

välja jäetud

a) [ülevõtmiskuupäev] alates viie aasta 
jooksul vähemalt 10%-l aladest,
b) [ülevõtmiskuupäev] alates 15 aasta 
jooksul vähemalt 60%-l aladest,
c) [ülevõtmiskuupäev] alates 25 aasta 
jooksul ülejäänud aladel.

Or. de

Selgitus

Kohustus teostada jäikade nõuete alusel ulatuslikke mõõtmisi tekitab asjassepuutuvatele 
isikutele üleliigseid kulutusi, ilma et sellest keskkonnale kasu oleks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 413
Artikli 11 lõige 3

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

3. Pädev asutus teostab lõike 2 kohaselt
kindlaks tehtud aladel ohu hindamise, et 
kontrollida, kas mullasaaste sobib kokku 
maa kasutusviisiga, see tähendab, kas on 
piisav alus pidada seda ohtlikuks inimeste 
tervisele või keskkonnale. Vajaduse korral 
viiakse läbi ohtlike ainete sisalduse 
mõõtmised. 

a) [ülevõtmiskuupäev] alates viie aasta 
jooksul vähemalt 10%-l aladest,
b) [ülevõtmiskuupäev] alates 15 aasta 
jooksul vähemalt 60%-l aladest,
c) [ülevõtmiskuupäev] alates 25 aasta 
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jooksul ülejäänud aladel.

Or. fr

Selgitus

Kohalikke tingimusi arvestades on liikmesriikide asutustel võimalik seada teatud 
tööstusvaldkonnad või teatud saastavad ained tähtsuse järjekorda. Protsendimäärade 
kehtestamine ei aita kaasa ohtudel põhinevale lähenemisviisile. Lisaks tuleks vajalike 
meetmete arvu silmas pidades kehtestada realistlik ja praktiline ajakava.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 414
Artikli 11 lõige 3

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

3. Pindadel, kus on tegemist ohtlike 
ainetega sellises ulatuses, et on piisav alus 
pidada seda ohtlikuks inimeste tervisele või 
keskkonnale, viiakse praegust või 
heakskiidetud tulevast kasutusviisi arvesse 
võttes läbi põhjalik uuring koos järgneva 
ohu hindamisega. 

a) [ülevõtmiskuupäev] alates viie aasta 
jooksul vähemalt 10%-l aladest,
b) [ülevõtmiskuupäev] alates 15 aasta 
jooksul vähemalt 60%-l aladest,
c) [ülevõtmiskuupäev] alates 25 aasta 
jooksul ülejäänud aladel.

Or. de

Selgitus

Saastatud pindade kindlakstegemise menetlus on lisatud artiklisse 10. Artikli 11 lõikes 3 
ettenähtud jäik ajakava ei ole asjakohane. Liikmesriikidele tuleb jätta võimalus otsustada, 
kuidas nad reastavad tähtsuse järjekorra, millistele majandusharudele nad keskenduvad ning 
millised ained ja näitajad ning millises ulatuses on vastavas piirkonnas asjakohased.

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

Muudatusettepanek 415
Artikli 11 lõige 3
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3. Pädev asutus mõõdab järgmise ajakava 
alusel ohtlike ainete sisaldust aladel, mis 
on kindlaks tehtud lõike 2 kohaselt, ja kui 
sisaldus on nii kõrge, et on piisav alus 
pidada seda ohtlikuks inimeste tervisele või 
keskkonnale, hinnatakse kõnealusel alal 
ohtu kohapeal:

3. Pädev asutus hindab artiklis 11 a 
sätestatud korra kohaselt pindasid vastavalt 
artiklile 10, pidades eriti silmas 
saasteainete liiki ja kontsentratsiooni ning 
nende keskkonda sattumise võimalust ja 
nende inimeste ja loomade organismidesse 
ja taimedesse sattumise võimalust. 

a) [ülevõtmiskuupäev] alates viie aasta 
jooksul vähemalt 10%-l aladest,

Ohtude hindamisel võetakse arvesse ala 
praegust ja heakskiidetud tulevast 
kasutusviisi.

b) [ülevõtmiskuupäev] alates 15 aasta 
jooksul vähemalt 60%-l aladest,

Kui sisaldus on nii kõrge, et on piisav alus 
pidada seda ohtlikuks inimeste tervisele või 
keskkonnale, annab pädev asutus 
korralduse ohu hindamise läbiviimiseks.

c) [ülevõtmiskuupäev] alates 25 aasta 
jooksul ülejäänud aladel.

Or. de

Selgitus

Saastatud alade kindlakstegemisel tuleb eelistada ohu hindamist vastavalt direktiivi 
ettepaneku artikli 11 lõikele 3. Artiklisse 10 tuleks lisada sõna-sõnalt keskkonnavastutuse 
direktiivi (direktiiv 2004/35/EÜ) sätted, et kajastada nende reguleerimisala. Alade uurimisel 
tuleb rohkem vahet teha saastajal ja omanikul. Saastatud alade töötlemise nõuded toovad 
Saksamaa kogemuse kohaselt kaasa suured kulutused ja lisavahendite vajaduse. 
(Sommer/Liese)

Saastatud alade kindlakstegemise menetluses tuleb korrapärasele ja sageli üleliigsele pinnase 
saasteainete sisalduse mõõtmisele käesoleva direktiivi ettepaneku artikli 11 lõike 3 kohaselt 
eelistada ohu analüüsi koos uuringute ja hindamisega. (Jeggle)

Pädeva asutuse määramine tuleks süstemaatilisuse huvides lisada artiklisse 10. II lisas 
loetletud tegevused/alad ei sobi konkreetsete saasteolukordade piiramiseks. Saastatud alade 
kindlakstegemise menetluse käigus tuleb korrapärasele ja sealjuures sageli üleliigsele 
pinnase saasteainete sisalduse mõõtmisele käesoleva direktiivi ettepaneku artikli 11 lõike 3 
kohaselt eelistada ohu analüüsi, mille aluseks on ulatuslikud uuringu- ja hindamismeetodid. 
(Weisgerber/Ulmer)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 416
Artikli 11 lõige 3

3. Pädev asutus mõõdab järgmise ajakava 
alusel ohtlike ainete sisaldust aladel, mis on 

3. Kui puuduvad piisavad andmed saaste 
tegeliku ulatuse kohta, teostab pädev asutus 
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kindlaks tehtud lõike 2 kohaselt, ja kui 
sisaldus on nii kõrge, et on piisav alus 
pidada seda ohtlikuks inimeste tervisele või 
keskkonnale, hinnatakse kõnealusel alal 
ohtu kohapeal:

või akrediteeritud kolmas isik 
orienteeruvad ohtlike ainete mõõtmised 
ohtlike ainete sisalduse määramiseks 
pindadel, mis on kindlaks tehtud lõike 1
kohaselt ja mis piirduvad ainetega, mida 
nendel pindadel kasutati. Pindadel, kus 
sisaldus on nii kõrge, et on piisav alus 
pidada seda ohtlikuks inimeste tervisele või 
keskkonnale, viiakse praegust ja 
heakskiidetud tulevast kasutusviisi arvesse 
võttes läbi põhjalik uuring koos järgneva 
ohu hindamisega.

a) [ülevõtmiskuupäev] alates viie aasta 
jooksul vähemalt 10%-l aladest,
b) [ülevõtmiskuupäev] alates 15 aasta 
jooksul vähemalt 60%-l aladest,
c) [ülevõtmiskuupäev] alates 25 aasta 
jooksul ülejäänud aladel.

Or. de

Selgitus

Saastunud pindade kindlakstegemise menetluse käigus tuleb ohu hindamisel keskenduda 
ohustatud pindadele, teostades seal mõõtmisi ja analüüse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi ja Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 417
Artikli 11 lõike 3 sissejuhatav osa

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

3. Pädev asutus määrab järgmise ajakava 
alusel alad lõike 2 kohaselt, ja kui ohtlike 
ainete sisaldus on nii kõrge, et on piisav alus 
pidada seda ohtlikuks inimeste tervisele või 
keskkonnale, hinnatakse kõnealusel alal 
vastavat ohtu:

Or. el

Selgitus

Ohtlike ainete sisalduse kohustuslik mõõtmine saastuda võinud aladel võib olla väga kulukas 
ja võtta kaua aega. Ala visuaalne ülevaatus või tegevusi kajastavate ametlike arhiivide 
läbivaatamine võib näiteks olla piisav kinnituse saamiseks ala saastatuse kohta. Käesoleva 
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muudatusettepanekuga antakse liikmesriikidele paindlik võimalus võtta ise vastu otsuseid 
saastuda võinud alade kohta ja liigitada need lähtuvalt ohtudest inimeste tervisele ja 
keskkonnale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels, 

Muudatusettepanek 418
Artikli 11 lõike 3 sissejuhatav osa

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

3. Pädev asutus tagab järgmise ajakava 
alusel, et mullauuringud viiakse läbi 
kohtades, kus toimuvad või on toimunud 
lõikes 2 nimetatud tegevused, et teha 
kindlaks, kas uuritav ala tuleks 
kvalifitseerida kui saastatud ala:

Or. en

Selgitus

Pädevate asutuste ülesanne on tagada, et uuringud viiakse läbi, asutus ei pea need tingimata 
ise läbi viima. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 419
Artikli 11 lõike 3 sissejuhatav osa

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

3. Liikmesriik määrab lõike 2 kohaselt 
kindlakstehtud aladel tehtavate uuringute 
läbiviimise kriteeriumid ja korra, mis on 
mõeldud selleks, et kontrollida võimaliku 
reostuse esinemist ja määrata kindlaks, kas 
on vaja viia läbi alaspetsiifiline ohu 
analüüs. Eespool nimetatud kriteeriumid 
peaksid sisaldama ka hinnangut, kas mulla 
võimalik saastamine kujutab endast ohtu, 
et veekogudele esitatavad 
kvaliteedistandardid ei ole täidetud nii, 
nagu nõutud direktiiviga 2000/60/EÜ ja 
direktiiviga 2006/118/EÜ.
Liikmesriik teeb kindlaks avalik-õiguslikud 
või eraõiguslikud subjektid, kaasa arvatud 
vastavalt lõikele 2 kindlaks tehtud alade 
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omanikud või kasutajad, kes vastutavad 
esimeses lõigus viidatud mullauuringute ja 
asjaomase alaspetsiifilise ohu hindamise 
läbiviimise eest. Liikmesriik määrab 
kindlaks kõnealuste subjektide teostatavate 
tegevuste aja, kaasa arvatud tulemuste 
pädevale asutusele edastamise korra, et 
järgida järgmist ajakava:

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid tegema kindlaks uuringute ja ohu hindamisega seotud kriteeriumid ja 
menetlused ning nõutavate meetmete võtmise aja, millega järgitakse direktiivis sätestatud 
ajakava. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 420
Artikli 11 lõike 3 sissejuhatav osa

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

3. Pädev asutus tagab mõõtmise või mõõdab 
saastaja kulul järgmise ajakava alusel
ohtlike ainete sisaldust aladel, mis on 
kindlaks tehtud lõike 2 kohaselt, ja kui 
sisaldus on nii kõrge, et on piisav alus 
pidada seda ohtlikuks inimeste tervisele või 
keskkonnale, hinnatakse kõnealusel alal ohtu 
kohapeal:

Or. en

Selgitus

„Saastaja maksab” põhimõtte kohaselt peab mõõtmiste kulud maksma saastaja.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 421
Artikli 11 lõige 3

3. Pädev asutus mõõdab järgmise ajakava 
alusel ohtlike ainete sisaldust aladel, mis on 
kindlaks tehtud lõike 2 kohaselt, ja kui 
sisaldus on nii kõrge, et on piisav alus 

3. Pädev asutus tagab, et järgmise ajakava 
alusel mõõdetakse ohtlike ainete sisaldust 
aladel, mis on kindlaks tehtud lõike 2 
kohaselt, ja kui sisaldus on nii kõrge, et on 



AM\685116ET.doc 45/129 PE392.343v03-00
Freelance-tõlge

ET

pidada seda ohtlikuks inimeste tervisele või 
keskkonnale, hinnatakse kõnealusel alal ohtu 
kohapeal:

piisav alus pidada seda ohtlikuks inimeste 
tervisele või keskkonnale, hinnatakse 
kõnealusel alal ohtu saastaja kulul 
kohapeal:

a) [ülevõtmiskuupäev] alates viie aasta 
jooksul vähemalt 10%-l aladest,

a) [ülevõtmiskuupäev] alates viie aasta 
jooksul vähemalt 10%-l võimalikest aladest,

b) [ülevõtmiskuupäev] alates 15 aasta 
jooksul vähemalt 60%-l aladest,

b) [ülevõtmiskuupäev] alates 15 aasta 
jooksul vähemalt 60%-l võimalikest aladest,

c) [ülevõtmiskuupäev] alates 25 aasta 
jooksul ülejäänud aladel.

c) [ülevõtmiskuupäev] alates 25 aasta 
jooksul ülejäänud aladel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer +Elisabeth Jeggle + Jutta Haug + Peter Liese

Muudatusettepanek 422
Artikli 11 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriik teavitab artiklis 17 
sätestatud korras ohu hindamise käigus 
rakendatud uuringu- ja 
hindamismeetoditest.

Or. de

Selgitus

Aluseks tuleb võtta liikmesriikide vaheline teabevahetus. (Ulmer + Jeggle)

Saastunud pindade kindlakstegemise menetluse käigus tuleb ohu hindamise läbiviimisel 
keskenduda ohustatud pindadele, teostades seal mõõtmisi ja analüüse. (Haug)

Mullakaitse raamdirektiivi eesmärgi kohaselt tuleks pöörata siinkohal rohkem tähelepanu 
liikmesriikide vahelisele teabevahetusele.

Selles osas võiks teiste liikmesriikide huvides ära kasutada Saksamaa enam kui 25 aasta 
pikkusel jääkreostuse kõrvaldamise kogemusel põhinevaid andmeid, mis on jääkreostusega 
alade kohta kogutud. Lisaks võiksid Saksamaal oluliseks osutunud majandusharud olla 
aluseks andmete kogumisel teistes liikmesriikides. (Liese)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 423
Artikli 11 lõige 3 a (uus)
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3 a. Liikmesriik loob lõigete 2 ja 3 kohaselt 
kindlaks tehtud saastatud alade registri. 

Or. en

Selgitus

Selleks et vähendada ohtu inimeste tervisele ja tagada turu läbipaistvus, peaksid liikmesriigid 
kandma käesolevas artiklis nõutud teabe registrisse.

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

Muudatusettepanek 424
Artikkel 11 a (uus)

Artikkel 11 a
Ühtsete hindamispõhimõtete koostamine

Liikmesriigid tagavad, et saastatud alade 
riskipõhisel hindamisel kaasatakse 
vähemalt ohud, mis on põhjustatud 
vahetust inimestega kokkupuutest, 
toiduainete ja loomasööda kvaliteedi 
halvenemisest ning veekogude kvaliteedi 
kahjustumisest,
a) inimestega vahetust kokkupuutest 
põhjustatud ohte hinnatakse asjakohaste 
kokkupuuteanalüüside ja teaduslikult 
tunnustatud inimtoksikoloogia aluste 
põhjal,
b) toiduainete ja loomasööda kvaliteedi 
halvenemisest põhjustatud ohte hinnatakse 
komisjoni 19. detsembri 2006. aasta 
määruses (EÜ) nr 1881/2006 toiduainetele 
ja direktiivis 2002/32/EÜ söötadele esitatud 
nõuete alusel,
c) veekogude kvaliteedi halvenemisest 
põhjustatud ohte hinnatakse direktiivi 
2000/60/EÜ nõuete alusel.
2. Lõikes 1 nimetatud hindamispõhimõtete 
alusel kehtestavad liikmesriigid oma 
territooriumil esmatähtsatele kaitstavatele 
objektidele ja kasutusviisidele riskipõhised 
näitajad, võttes arvesse seal esinevaid 
kokkupuutetingimusi, millest 
mittekinnipidamisel kontrollitakse iga 
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üksikjuhtumit eraldi ja tehakse kindlaks, 
kas on tegemist mulla funktsioonide olulise 
kahjustumisega ja kas see on ohtlik 
inimeste tervisele või keskkonnale, ning 
millest kinnipidamisel jäetakse ohukahtlus 
kõrvale (kontrollnäitajad). 
3. Artiklis 17 sätestatud korras teavitavad 
liikmesriigid nende kehtestatud näitajatest 
või mõõdikutest. 

Or. de

Selgitus

Tehniliste töörühmade raportite alusel tuleks korraldada arutelu kogu Euroopas ühtsete 
miinimumstandardite ja hindamispõhimõtete kohta mullasaastega tegelemisel, kasutades 
liikmesriikides eelnevalt tehtud tööd ja arvestades riiklikku vastutust keskkonnastandardite 
saavutamise ja selleks kasutatavate vahendite eest. (Weisgerber/Ulmer)

Kogu Euroopa jaoks ühtsed miinimumstandardid ja hindamispõhimõtted on vajalikud.
Uue artikli 11 a ettepanekus on liikmesriikides kehtivatele eeskirjadele tuginedes sätestatud 
riskipõhine ning kaitstavate hüvede ja kasutusviiside alusel eristatud hindamine. Konkreetsed 
näitajad peaksid kehtestama liikmesriigid, arvestades liikmesriigis olulisi kasutusviise ja 
kokkupuutetingimusi. Selle kaudu võetakse arvesse liikmesriikide vastutust. (Sommer/Liese)

Ühtsete konkurentsitingimuste tagamiseks tuleb koostada ühtsed hindamispõhimõtted, mis 
kehtestavad raamistiku konkreetsete näitajate kindlakstegemiseks liikmesriikide tasandil, kuid 
jätavad piisavalt ruumi kliimast ja kasutusviisist tulenevate erinevuste arvestamiseks. 
Konkreetsed näitajad peaksid kehtestama liikmesriigid, arvestades liikmesriigis olulisi 
kasutusviise ja kokkupuutetingimusi. (Jeggle)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt + Holger Krahmer + Richard 
Seeber + Hartmut Nassauer

Muudatusettepanek 425
Artikkel 12

Artikkel 12
Aruanne mulla seisundi kohta

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

välja jäetud
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osalisele kättesaadavaks aruande mulla 
seisundi kohta.
2. Aruande mulla seisundi kohta esitab 
liikmesriigi volitatud asutus või isik. 
Aruandes esitatakse vähemalt järgmised 
üksikasjad:
a) ala senine kasutuslugu ametlike 
dokumentide alusel,
b) keemiline analüüs üksnes selliste ohtlike 
ainete sisalduse määramiseks mullas, mis 
on seotud mulda saastada võinud 
tegevusega kõnealusel alal,
c) ohtlike ainete sisaldus, mille puhul on 
piisav alus karta ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale.
3. Liikmesriik kehtestab meetodid, millega 
määratakse lõike 2 punktis b osutatud 
sisaldusi.
4. Mulla seisundi aruandes esitatud teavet 
kasutab pädev asutus saastatud alade 
kindlakstegemiseks vastavalt artikli 10 
lõikele 1.

Or. de

Selgitus

Aruanne mulla seisundi kohta kujutab endast eraõiguslikku toimingut, mille suhtes ei tohiks 
kehtida avalik-õiguslikud nõuded. Aruanne mulla seisundi kohta ei tohi kaasa tuua andmete 
üldist läbivaatamist koos täiendavate uuringu- või tervendamisnõuetega. (Hoppenstedt)

Maatehing kujutab endast eraõiguslikku toimingut, mille suhtes ei tohiks kehtida avalik-
õiguslikud nõuded. (Krahmer)

Ettepanek loob liiga bürokraatliku süsteemi, mis mitte ainult ei koorma neid, kes on seotud 
kinnisvarainvesteeringutega, vaid sunnib ka ametiasutusi vastutama osaliselt mulla 
saastamise kindlakstegemise eest. 

Kõnealune ettekirjutus sekkub selgelt eraõigusse. Erakrunte käsitlev teave ei tohiks olla laiale 
üldsusele kättesaadav ja peaks piirduma kruntide müümisega seotud osapooltega. 

Lisaks on isikuandmete avalikustamine vastuolus tõhusa andmekaitsega ja sellel on oht 
rikkuda äriühingute põhjendatud huve seoses andmekaitsega. (Seeber)

III peatükk käsitleb pinnasesaastet. See on kohaliku iseloomuga ja nõuab asjakohaseid 
üksikjuhtumi põhiseid meetmeid, mis peavad olema kooskõlas saaste laadi ja pinnase liigiga. 
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Subsidiaarsuse põhimõtte tähenduses peaks sobivate vältimis- või taastamismeetmete võtmine 
jääma seega liimesriikide ülesandeks. Vt selle kohta artikli 9 muudatusettepanek (uus). 
(Nassauer)

Muudatusettepaneku esitaja(d): wwAnja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 426
Artikli 12 pealkiri

Aruanne mulla seisundi kohta Teatamiskohustused 

Or. de

Selgitus

Mulla seisundit käsitleva aruande üldine ja kohustuslik institutsionaliseerimine maatehingute 
käigus seoses saastuda võinud aladega suurendab oluliselt direktiivi ettepanekuga seotud 
märkimisväärseid kulusid ja ei anna mullakaitse jaoks mingit olulist lisandväärtust. Tegemist 
on eraõigusliku toiminguga, mille suhtes ei tohiks kehtida avalik-õiguslikud nõuded. 
(Weisgerber/Ulmer)

Mulla seisundit käsitleva aruande üldine ja kohustuslik institutsionaliseerimine maatehingute 
käigus seoses saastuda võinud aladega suurendab oluliselt direktiivi ettepanekuga seotud 
märkimisväärseid kulusid. Selliste kohustuste kehtestamisel tuleks aluseks võtta vähemalt 
tõendid kahjustuste tekkimise kohta. (Jeggle)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 427
Artikkel 12

-1. Liikmesriikidel on õigus kohustada 
maaomanikke esitama pädevale asutusele 
artikli 11 kohaseid tõendeid. Direktiivi 
2004/35/EÜ sätted jäävad kehtima. 

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

1. Kui kavatsetakse müüa ala, kus toimub II 
lisas loetletud saastada võiv tegevus või 
mille kohta ametlikes dokumentides, näiteks 
riiklikes registrites, on märgitud, et seal on 
toimunud taoline tegevus, esitab ala omanik
asutusele ja võimalikule ostjale teabe mulla 
seisundi kohta. 
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2. Aruande mulla seisundi kohta esitab 
liikmesriigi volitatud asutus või isik. 
Aruandes esitatakse vähemalt järgmised 
üksikasjad:
a) ala senine kasutuslugu ametlike 
dokumentide alusel,
b) keemiline analüüs üksnes selliste ohtlike 
ainete sisalduse määramiseks mullas, mis 
on seotud mulda saastada võinud 
tegevusega kõnealusel alal,
c) ohtlike ainete sisaldus, mille puhul on 
piisav alus karta ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale.

3. Liikmesriik kehtestab meetodid, millega 
määratakse lõike 2 punktis b osutatud 
sisaldusi.
4. Mulla seisundi aruandes esitatud teavet 
kasutab pädev asutus saastatud alade 
kindlakstegemiseks vastavalt artikli 10 
lõikele 1.

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidele võimaldatakse seoses maatehingutega piisav paindlikkus, kuid tagatakse ka 
õiguskindlus mulla seisundi kohta.

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

Muudatusettepanek 428
Artikkel 12

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

Liikmesriikidel on õigus kohustada 
maaomanikke esitama pädevale asutusele 
artikli 10 kohaseid tõendeid. Direktiivi 
2004/35/EÜ sätted jäävad kehtima.
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2. Aruande mulla seisundi kohta esitab 
liikmesriigi volitatud asutus või isik. 
Aruandes esitatakse vähemalt järgmised 
üksikasjad:
a) ala senine kasutuslugu ametlike 
dokumentide alusel,
b) keemiline analüüs üksnes selliste ohtlike 
ainete sisalduse määramiseks mullas, mis 
on seotud mulda saastada võinud 
tegevusega kõnealusel alal,
c) ohtlike ainete sisaldus, mille puhul on 
piisav alus karta ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale.

3. Liikmesriik kehtestab meetodid, millega 
määratakse lõike 2 punktis b osutatud 
sisaldusi.
4. Mulla seisundi aruandes esitatud teavet 
kasutab pädev asutus saastatud alade 
kindlakstegemiseks vastavalt artikli 10 
lõikele 1.

Or. de

Selgitus

Mulla seisundit käsitleva aruande üldine ja kohustuslik institutsionaliseerimine maatehingute 
käigus seoses saastuda võinud aladega suurendab oluliselt direktiivi ettepanekuga seotud 
märkimisväärseid kulusid. Selliste kohustuste kehtestamisel tuleks aluseks võtta vähemalt 
tõendid kahjustuste tekkimise kohta. (Jeggle)

Mulla seisundit käsitleva aruande üldine ja kohustuslik institutsionaliseerimine maatehingute 
käigus seoses saastuda võinud aladega suurendab oluliselt direktiivi ettepanekuga seotud 
märkimisväärseid kulusid ja ei anna mullakaitse jaoks mingit olulist lisaväärtust. Tegemist on 
eraõigusliku toiminguga, mille suhtes ei tohiks kehtida avalik-õiguslikud nõuded. 
(Weisgerber/Ulmer)

Mulla seisundit käsitleva aruande üldine ja kohustuslik institutsionaliseerimine maatehingute 
käigus seoses saastuda võinud aladega suurendab oluliselt direktiivi ettepanekuga seotud 
märkimisväärseid kulusid ja ei anna mullakaitse jaoks mingit olulist lisaväärtust.
Tegemist on eraõigusliku toiminguga, mille suhtes ei tohiks kehtida avalik-õiguslikud nõuded. 
Aruanne mulla seisundi kohta peaks igal juhul piirduma olemasolevate andmetega. 
(Schnellhardt)

Mulla seisundit käsitleva aruande üldine ja kohustuslik institutsionaliseerimine seoses 
saastuda võinud aladega suurendab oluliselt direktiivi ettepanekuga seotud märkimisväärseid 
kulusid ja ei anna mullakaitse jaoks mingit olulist lisandväärtust. Saksamaal kasutusel olev 
teatamiskohustus tundub siinkohal praktilisem ja mitte nii bürokraatlik. Direktiiviga kaasneva 
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mullakaitsestrateegia raames tuleks esitada ainult soovitusi vabatahtliku lahenduse kohta. 
(Sommer/Liese)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 429
Artikli 12 lõige 1

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

1. Kui kavatsetakse müüa ala, kus toimub II 
lisas loetletud saastada võiv tegevus või 
mille kohta ametlikes dokumentides, näiteks 
riiklikes registrites, on märgitud, et seal on 
toimunud taoline tegevus, tagab liikmesriik, 
et kõnealuse ala omanik teeb võimalikule 
ostjale kättesaadavaks aruande ohu 
hindamise ja/või mulla seisundi kohta või 
võimaldab võimalikule ostjale juurdepääsu, 
et ta saaks koostada ise aruande ohu 
hindamise ja/või mulla seisundi kohta.
Pärast tehingu lõpuleviimist tehakse 
aruanne ohu hindamise ja/või mulla 
seisundi kohta kättesaadavaks artiklis 11 
osutatud pädevale asutusele, kui seda 
taotletakse selleks, et võimaldada tal oma 
ülesandeid täita.

Or. en

Selgitus

Mulla seisundit käsitlevas aruandes sisalduva teabe avalikustamise sidumine alade 
automaatse loetelusse kandmisega ei soodusta tehingute tegemist. Kui nõue anda 
ametiasutustele mulla hindamise andmeid seotakse taotlusega ala kasutuse muutmiseks või 
kui ametiasutus usub, et on olemas oluline keskkonna ja tervise kahjustamise oht, 
kontrollitakse ja juhitakse riske paremini kulutasuval viisil, tehingute tegemist ja 
vabatahtlikke tervendustegevusi takistamata. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anders Wijkman

Muudatusettepanek 430
Artikli 12 lõige 1

1. Kui kavatsetakse müüa ala, kus toimub II 
lisas loetletud saastada võiv tegevus või 
mille kohta ametlikes dokumentides, näiteks 
riiklikes registrites, on märgitud, et seal on 

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

tegevus, tagab liikmesriik, et kõnealuse ala 
omanik teeb artiklis 11 osutatud pädevale 
asutusele ja võimalikule ostjale või 
rentnikule kättesaadavaks aruande mulla 
seisundi kohta juhul, kui ala kavatsetakse 
müüa või rentida või kui ala maakasutus 
muutub tundlikumaks maakasutuseks.

Or. en

Selgitus

Teadmine, kas ala on saastatud või mitte, ei ole oluline mitte ainult võimaliku ostja jaoks, 
vaid ka võimaliku kasutaja huvides. See on asjakohane näiteks siis, kui inimesed rendivad 
maad või muudavad maakasutust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 431
Artikli 12 lõige 1

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

1. Kui kavatsetakse müüa ala, kus toimub II 
lisas loetletud saastada võiv tegevus või 
mille kohta ametlikes dokumentides, näiteks 
riiklikes registrites, on märgitud, et seal on 
toimunud taoline tegevus, tagab liikmesriik, 
et ala suhtes kohaldatakse artiklis 11 
kirjeldatud korda.

Or. fr

Selgitus

Loetelu koostamise menetluse kiirendamiseks ei ole vaja käsitleda müüdavad maa-alasid 
eelisseisundis olevatena ja nendega seoses ei ole vaja kehtestada erimenetlusi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Robert Sturdy

Muudatusettepanek 432
Artikli 12 lõige 1

1. Kui kavatsetakse müüa ala, kus toimub II 
lisas loetletud saastada võiv tegevus või 
mille kohta ametlikes dokumentides, 
näiteks riiklikes registrites, on märgitud, et 

1. Kui kavatsetakse müüa kindlakstehtud 
saastatud ala, tagab liikmesriik, et kõnealuse 
ala omanik või võimalik ostja teeb artiklis 
11 osutatud pädevale asutusele ja tehingu 



PE392.343v03-00 54/129 AM\685116ET.doc
Freelance-tõlge

ET

seal on toimunud taoline tegevus, tagab 
liikmesriik, et kõnealuse ala omanik või 
võimalik ostja teeb artiklis 11 osutatud 
pädevale asutusele ja tehingu teisele 
osalisele kättesaadavaks aruande mulla 
seisundi kohta.

teisele osalisele kättesaadavaks aruande 
mulla seisundi kohta.

Or. en

Selgitus

Mulla seisundit käsitleva aruande nõudmisega vaid kindlakstehtud saastatud alade puhul 
välditakse saastamata alade omanike täiendavat halduskoormust. See ei keela maa 
kasutajatel viia läbi hindamisi vabatahtlikkuse alusel või kooskõlas kehtiva riikliku või 
ühenduse keskkonnapoliitikaga. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Muudatusettepanek 433
Artikli 12 lõige 1

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

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriikides kehtivad õigusaktid lubavad paljusid kinnisvaratehinguid, mis ei nõua 
tingimata asjaomase ala ametlikku müügiakti. Kinnisvaratehingud saavad toimuda isegi ilma 
ala müümiseta (nt sellise äriühingu soetamine, kellele kuulub kinnisvara). Seepärast tuleks 
viidata terminile „tehingud”. Aruande koostamine peaks olema omaniku kohustus. Ala 
omanikul on ala ajalooga seotud andmetele parem juurdepääs.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 434
Artikli 12 lõige 1

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

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

Or. en

Selgitus

Mulla seisundit käsitleva aruande nõudmisega vaid kindlakstehtud saastatud alade puhul 
välditakse saastamata alade omanike täiendavat halduskoormust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 435
Artikli 12 lõige 1

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

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

Or. en

Selgitus

Maa ostmine on vaid üks mulla ühelt kasutajalt teisele ülemineku viis. Paljudel juhtudel 
muutub kasutus üürilepingu kaudu ja ka sel juhul tuleks uut kasutajat teavitada võrdsete 
võimalustega seotud põhjustel selle maa seisundist, mida kõnealune isik või äriühing hakkab 
kasutama.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 436
Artikli 12 lõige 1

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

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

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 437
Artikli 12 lõige 1

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

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

Or. en

Selgitus

Mitmetes liikmesriikides on mulda käsitlevate õigusaktide koostamise pädevus pigem 
piirkondlikel asutustel kui riigiasutusel. Ollakse seisukohal, et II lisa piirdub kõrge 
ohutasemega tegevustega (punktid 1, 2, 8 ja 9). 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Hiltrud Breyer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Muudatusettepanek 438
Artikli 12 lõige 1

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

1. Ala puhul, kus toimub II lisas loetletud 
tegevus või mille kohta ametlikes 
dokumentides, näiteks riiklikes registrites, 
on märgitud, et seal on toimunud taoline 
tegevus, tagab liikmesriik, et kõnealuse ala 
omanik teeb artiklis 11 osutatud pädevale 
asutusele ja võimalikule ostjale või 
rentnikule kättesaadavaks aruande mulla 
seisundi kohta juhul, kui:

– ala kavatsetakse müüa või rentida või
– ala maakasutus muutub tundlikumaks 
maakasutuseks.

Or. en

Selgitus

Teadmine, kas ala on saastatud või mitte, ei ole oluline mitte ainult võimaliku ostja jaoks, 
vaid ka võimaliku kasutaja huvides. See on asjakohane näiteks siis, kui inimesed rendivad 
maad või muudavad maakasutust.

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

Muudatusettepanek 439
Artikli 12 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Luba mis tahes käesoleva lõiguga seotud 
ala kavandatud kasutuse muutmiseks, mis 
nõuab riiklike või ühenduse õigusaktide 
alusel luba, antakse üksnes juhul, kui 
taotlusele on lisatud ohu hindamine, milles 
võetakse arvesse kavandatud kasutuse 
muutmist, ja juhul, kui see on nõutav, 
aruanne mulla seisundi kohta, ning pädev 
asutus on veendunud, et ala seisund on 
sobiv kavandatud kasutuseks või on sobiv, 
kui loaga seotud tingimused on täidetud 
enne kavandatud kasutuse muutmist. 
Pädev asutus peab olema eelkõige 
veendunud, et ala ei ole pärast kasutuse 
muutmist saastatud ala.

Or. en
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Selgitus

Vt artikli 12 lõike 1 Breyeri esitatud muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 440
Artikli 12 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Luba mis tahes ala kavandatud kasutuse 
muutmiseks, mis nõuab mis tahes 
liikmesriigi õigusaktide alusel luba, 
antakse üksnes juhul, kui taotlusele on 
lisatud ohu hindamine, milles võetakse 
arvesse kavandatud kasutuse muutmist, ja 
aruanne mulla seisundi kohta, ning pädev 
asutus on veendunud, et ala seisund on 
kavandatud kasutuseks sobiv. Pädev asutus 
peab olema eelkõige veendunud, et ala ei 
ole pärast kasutuse muutmist saastatud ala. 

Or. en

Selgitus

Vt artikli 12 lõike 1 Prodi muudatusettepaneku selgitus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Muudatusettepanek 441
Artikli 12 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Kuni kavandatud tehing ei ole lõpule 
viidud, kohustatakse pädeva asutuse 
liikmeid, eksperte, ametnikke ja teisi 
teenistujaid mitte avaldama kolmandatele 
isikutele, kes ei ole tehingu osa, 
mingisugust otseselt või kaudselt tehinguga 
ühenduses olevat või seotud teavet, isegi 
pärast seda, kui nende töökohustused on 
lõppenud.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 12 lõike 1 Prodi/Andria muudatusettepaneku selgitus.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête

Muudatusettepanek 442
Artikli 12 lõige 2

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

välja jäetud

a) ala senine kasutuslugu ametlike 
dokumentide alusel,

b) keemiline analüüs üksnes selliste ohtlike 
ainete sisalduse määramiseks mullas, mis 
on seotud mulda saastada võinud 
tegevusega kõnealusel alal,

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

Or. fr

Selgitus

Kohalikke tingimusi arvestades on liikmesriikide asutustel võimalik seada teatud 
tööstusvaldkonnad või teatud saastavad ained tähtsuse järjekorda. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký + Robert Sturdy

Muudatusettepanek 443
Artikli 12 lõike 2 sissejuhatav osa

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

2. Aruannet mulla seisundi kohta kontrollib
liikmesriigi volitatud asutus või isik. 
Aruandes esitatakse vähemalt järgmised 
üksikasjad:

Or. en

Selgitus

Maaomanikel peaks olema võimalik teostada oma mulla analüüs. Analüüsi tulemust peaks 
siiski alati kontrollima objektiivne kolmas isik. (Ouzký)

See tagab, et maaomanikud ja eelkõige põllumajandustootjad saavad oma laialdaste 
teadmiste ja kogemuste abil viia läbi oma mulla analüüsi, mida seejärel kontrollib pädev 
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asutus. See vähendab tarbetut bürokraatiat, vähendab finantskoormust ja edendab 
maakasutajate hulgas head tava, tagades samal ajal siiski mulla seisundit käsitleva aruande 
objektiivse läbivaatamise. (Sturdy)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 444
Artikli 12 lõike 2 punkt a

a) ala senine kasutuslugu ametlike 
dokumentide alusel;

a) ala senine kasutuslugu ametlike 
dokumentide alusel, mille puhul võetakse 
eriti arvesse põhjavee seisundit;

Or. en

Selgitus

Põhjavee seisund, mis puudutab mulla üldist seisundit, on oluline. Et esitada kogu teave, mis 
on tasakaalustatud otsuse jaoks vajalik, tuleb edastada omanikule või võimalikule ostjale kõik 
juba kättesaadavad andmed, näiteks need, mis puudutavad põhjavett.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 445
Artikli 12 lõike 2 punkt b

b) keemiline analüüs üksnes selliste ohtlike 
ainete sisalduse määramiseks mullas, mis 
on seotud mulda saastada võinud 
tegevusega kõnealusel alal;

b) mullauuringu tulemused, mis näitavad, 
kas ala tuleb kvalifitseerida saastatud alaks 
või mitte;

Or. en

Selgitus

Sisaldus iseenesest ei kujuta endast ohtu, vrd pr Brepoelsi muudatusettepanekuga artikli 2 
punkti 2 a (uus) kohta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 446
Artikli 12 lõike 2 punkt c

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

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Sisaldus iseenesest ei kujuta endast ohtu, vrd pr Brepoelsi muudatusettepanekuga artikli 2 
punkti 2 a (uus) kohta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis ja Umberto 
Guidoni

Muudatusettepanek 447
Artikli 12 lõike 2 punkt c

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

c) ohtlike ainete sisaldus, mille puhul on 
piisav alus karta ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale, võttes arvesse maa praegust 
või tulevast heakskiidetud kasutust.

Or. en

Selgitus

Arvesse tuleb võtta maa praegust või heakskiidetud kasutust: mullakvaliteedi 
võrdlusstandardid võivad olla vastavalt erinevale maakasutusele erinevad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 448
Artikli 12 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) mulla bioloogilise mitmekesisuse kao 
oht.

Or. en

Selgitus

Bioloogilise mitmekesisuse seisund mullas, mis on omaette ökosüsteem, kujutab endast olulist 
mulla kvaliteeti puudutavat aspekti, kuna muu hulgas sõltub sellest mulla saagikus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 449
Artikli 12 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) muldade huumuse kvaliteedi ja 
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struktuuri kvaliteedi seisundi kvalitatiivne 
ja suunav kirjeldus;

Or. en

Selgitus

Et lisada mulla seisundit käsitlevasse aruandesse vajadusel orgaanilise ainese, tihenemise 
(struktuur) ja sooldumise suunav kirjeldus, mis võib aidata mulla seisundit parandada, 
näiteks seoses vee imbumisvõimega, isegi alevi- ja linnaaladel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Muudatusettepanek 450Artikli 12 lõike 2 esimene a lõik (uus)

Lõikes 1 viidatud kavandatud tehingu 
täpsed üksikasjad, eelkõige need, millel on 
äriliselt tundlik iseloom, ei ole nõutavad.

Or. en

Selgitus

Kinnisvaratehingud on ärilises mõttes väga tundlikud (nt pakkumismenetlused) ja nende 
suhtes kehtib konfidentsiaalsuse nõue. Tuleb veenduda, et artiklis 12 sätestatud 
aruandekohustus ei põhjusta konflikte.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Françoise Grossetête + Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 451
Artikli 12 lõige 3

3. Liikmesriik kehtestab meetodid, millega 
määratakse lõike 2 punktis b osutatud 
sisaldusi.

välja jäetud

Or. fr

Selgitus

Kohalikke tingimusi arvestades on liikmesriikide asutustel võimalik seada teatud 
tööstusvaldkonnad või teatud saastavad ained tähtsuse järjekorda. (Grossetête)

Selle võib välja jätta, arvestades, et lõike 2 punkt b asendatakse (vrd pr Brepoelsi 
muudatusettepanekuga artikli 12 lõike 2 kohta). (Brepoels)



AM\685116ET.doc 63/129 PE392.343v03-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Jutta Haug + Elisabeth 
Jeggle + Renate Sommer ja Peter Liese + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 452
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriik tagab oma loetelus olevate 
saastatud alade seisundi tervendamise.

1. Liikmesriik tagab oma loetelus olevate 
saastatud alade seisundi tervendamise, kui 
see on pädeva asutuse hinnangu kohaselt 
ohtude ärahoidmiseks vajalik ja 
proportsionaalne.

Or. de

Selgitus

Selgitus, et tervendamine ei ole vajalik kõikidel aladel. Lisaks konkreetsetele ohtudele tuleb 
silmas pidada proportsionaalsust ja planeerimisõiguses lubatud kasutusviisi. Konkreetseid 
tervendamismeetmeid on võimalik edasi lükata, kui see on keskkonna seisukohalt põhjendatud 
ja kui seda on võimalik kombineerida teiste tegevustega, nt ruumiarendusega 
(ehitusprojektid), ja teostada seega kulutasuvamalt. (Weisgerber/Ulmer)

Direktiivis tuleb selgitada, et tervendamine ei ole vajalik kõikidel aladel. Juhul kui 
tervendamine on vältimatult vajalik, peab olema võimalik kaaluda kõiki 
tervendamisvõimalusi. (Haug)

Lisaks konkreetsetele ohtudele tuleb tervendamisel silmas pidada proportsionaalsust ja 
planeerimisõiguses lubatud kasutusviisi, vaja on rohkem paindlikkust. (Jeggle)

Direktiivis tuleb selgitada, et tervendamine ei ole vajalik kõikidel aladel. Lisaks 
konkreetsetele ohtudele tuleb silmas pidada proportsionaalsust ja planeerimisõiguses lubatud 
kasutusviisi. Konkreetseid tervendamismeetmeid on võimalik edasi lükata, kui see on 
keskkonna seisukohalt põhjendatud ja kui seda on võimalik kombineerida teiste tegevustega, 
nt ruumiarendusega (ehitusprojektid), ja teostada seega kulutasuvamalt. (Sommer/Liese)

Proportsionaalsuse põhimõttel peab olema otsustav osa. (Hoppenstedt)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Holger Krahmer

Muudatusettepanek 453
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriik tagab oma loetelus olevate 
saastatud alade seisundi tervendamise.

1. Liikmesriik tagab artikli 11 lõike 2 
kohaselt kindlaks tehtud saastega alade 
seisundi tervendamise, kui seda ei ole veel 
tehtud ning see on ohtude ärahoidmiseks 
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vajalik ja proportsionaalne.

Or. de

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 454
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriik tagab oma loetelus olevate 
saastatud alade seisundi tervendamise.

1. Liikmesriik tagab oma loetelus olevate 
saastatud alade seisundi tervendamise 
vastavalt tähtsuse järjekorrale, mille nad 
kehtestavad või on kehtestanud selles osas 
ise. 

Or. nl

Selgitus

Selgitus, et liikmesriikidel on võimalik ise võimalikult suures ulatuses tähtsuse järjekorda 
kehtestada ja lähtuda sealjuures juba kehtivast poliitikast.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 455
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriik tagab oma loetelus olevate
saastatud alade seisundi tervendamise.

1. Liikmesriik tagab artiklis 11 või 12 
sätestatud korras kindlaks tehtud saastatud
alade seisundi tervendamise. 

Or. en

Selgitus

Vrd pr Brepoelsi muudatusettepanekutega artiklite 11 ja 12 kohta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 456
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriik tagab oma loetelus olevate 1. Liikmesriik tagab oma loetelus olevate 
saastatud alade seisundi tervendamise. 
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saastatud alade seisundi tervendamise. Liikmesriik tagab ka ajutiste ja 
kiireloomuliste ohutusmeetmete 
vastuvõtmise, kui on olemas tõsine oht, et 
saastatus levib, seades ohtu inimeste tervise 
ja keskkonna.

Or. en

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

Muudatusettepanek 457
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriik tagab oma loetelus olevate 
saastatud alade seisundi tervendamise.

1. Liikmesriik tagab oma riigi territooriumil 
olevate saastatud alade seisundi 
tervendamise.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 458
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriik tagab oma loetelus olevate 
saastatud alade seisundi tervendamise.

1. Liikmesriik tagab oma loetelus olevate 
eelnevalt saastatud alade seisundi 
tervendamise.

Or. de

Selgitus

Käesolevas artiklis tuleb keskenduda ainult mulla minevikus tekkinud saastele. Käesolevas 
artiklis nimetatud kriteeriume tuleb pidada selleks sobivaks. 

Mulla uue saastamise kohta peab kehtima üldine tervendamiskohustus, mille aluseks on 
ettevaatuspõhimõte, säästva arengu põhimõte, „saastaja maksab” ja proportsionaalsuse 
põhimõte, ning mis tuleks lisada artiklisse 9.

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

Muudatusettepanek 459
Artikli 13 lõige 2
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2. Tervendamine hõlmab meetmeid, mille 
eesmärk on mullast saasteainete 
eemaldamine, nende sisalduse jälgimine, 
piiramine või vähendamine mullas, nii et 
saastatud ala ei oleks selle praegust ja 
heakskiidetud tulevast kasutamisviisi 
arvestades enam oluliselt ohtlik inimeste 
tervisele ja keskkonnale.

2. Tervendamiseks võetakse meetmeid, nii 
et saastatud ala ei oleks selle praegust ja 
tulevast kasutamisviisi arvestades enam 
oluliselt ohtlik inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Kui kõnealuste meetmete 
võtmine on võimatu või põhjendamatu, 
tuleb rakendada teisi kaitse- ja 
piiramismeetmeid. Otsuse vastuvõtmisel 
tervendamiskavaga hõlmatud meetmete 
kohta võib arvesse võtta loodusliku 
isepuhastumise protsesse. Kui kohaldatakse 
katmismeetmeid või võetakse arvesse 
loodusliku isepuhastumise protsesse, tuleb 
jälgida inimeste tervise ja keskkonnaga 
seotud ohtude arengut. 

Or. de

Selgitus

Selgitus, et tervendamine ei ole vajalik kõikidel aladel. Lisaks konkreetsetele ohtudele tuleb 
silmas pidada proportsionaalsust ja planeerimisõiguses lubatud kasutusviisi. Konkreetseid 
tervendamismeetmeid on võimalik edasi lükata, kui see on keskkonna seisukohalt põhjendatud 
ja kui seda on võimalik kombineerida teiste tegevustega, nt ruumiarendusega 
(ehitusprojektid), ja teostada seega kulutasuvamalt.(Weisgerber/Ulmer)
Tervendamismeetmete alla tuleb lisada kaitse- ja piiramismeetmed, loodusliku 
isepuhastumise protsessid. (Jeggle)
Tegevuskavades tuleb lisaks direktiivi ettepanekus nimetatud erinevatele 
tervendamisvõimalustele silmas pidada ka teisi valikuvõimalusi. Selles osas vaadati toimetuse 
seisukohast läbi artikli 14 lõike 1 teise lause sõnastus ja lisati süstemaatiliselt artiklisse 13. 
Tervendamise eesmärgi sõnastuse osas võetakse keskkonnavastutuse direktiivi (direktiiv 
2004/35/EÜ) sätete sõna-sõnalise ülevõtmise kaudu nende reguleerimisala mullakaitse 
raamdirektiivi üle. (Sommer/Liese)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 460
Artikli 13 lõige 2

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

2. Tervendamiseks võetakse meetmeid, nii 
et saastatud ala ei oleks selle praegust ja 
heakskiidetud tulevast kasutamisviisi 
arvestades enam ohtlik inimeste tervisele ja 
keskkonnale. Kui kõnealuste meetmete 
võtmine on võimatu või põhjendamatu, 
tuleb rakendada teisi kaitse- ja 
piiramismeetmeid. Otsuse vastuvõtmisel 
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tervendamiskavaga hõlmatud meetmete 
kohta võib arvesse võtta loodusliku 
isepuhastumise protsesse. Kui kohaldatakse 
katmismeetmeid või võetakse arvesse 
loodusliku isepuhastumise protsesse, tuleb 
jälgida inimeste tervise ja keskkonnaga 
seotud ohtude arengut.

Or. de

Selgitus

Direktiivis tuleb selgitada, et tervendamine ei ole vajalik kõikidel aladel. Juhul kui 
tervendamine on vältimatult vajalik, peab olema võimalik kaaluda kõiki 
tervendamisvõimalusi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 461
Artikli 13 lõige 2

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

2. Tervendamine hõlmab meetmeid, mille 
eesmärk on mullast saasteainete 
eemaldamine, nende sisalduse jälgimine, 
loodusliku lagunemise jälgimine, 
kindlustamine, kapseldamine, piiramine või 
vähendamine mullas, nii et saastatud alad ei 
oleks nende praegust ja heakskiidetud 
tulevast kasutamisviisi arvestades enam 
oluliselt ohtlikud inimeste tervisele või
keskkonnale.

Or. de

Selgitus

Lisaks direktiivi ettepanekus nimetatud erinevatele tervendamisvõimalustele, näiteks saaste 
kõrvaldamisele ja katmisele, tuleb silmas pidada ka teisi valikuvõimalusi, näiteks kohaseid 
kaitse- ja piiramismeetmeid.

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

Muudatusettepanek 462
Artikli 13 lõige 2

2. Tervendamine hõlmab meetmeid, mille 2. Tervendamine hõlmab meetmeid, mille 



PE392.343v03-00 68/129 AM\685116ET.doc
Freelance-tõlge

ET

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

eesmärk on mullast saasteainete 
eemaldamine, nende sisalduse jälgimine või 
piiramine või nende vähendamine mullas 
nulli lähedale või loodusliku 
taustkontsentratsioonini, nii et saastatud ala 
ei oleks enam oluliselt ohtlik inimeste 
tervisele ja keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Et viia tervendamismeetmetest tulenev võimalik negatiivne mõju miinimumini, tuleks kasutada 
parimaid olemasolevaid tehnoloogiaid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 463
Artikli 13 lõige 2

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

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

Or. en

Selgitus

Vajadus rõhutada allika, levikuteede ja vastuvõtja ühendust, et lihtsustada ohu hindamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 464
Artikli 13 lõike 2 esimene a lõik (uus)

Kui kohaldatakse või võetakse arvesse 
saaste kapseldamist (sulgemist) või 
looduslikku lagunemist, tuleb korrapäraselt 
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jälgida inimeste tervise ja keskkonnaga 
seotud ohtude arengut.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 13 lõike 2 Hoppenstedti muudatusettepaneku selgitus.

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

Muudatusettepanek 465
Artikli 13 lõike 2 esimene a lõik (uus)

Liikmesriik tagab tervendamismeetmete 
puhul parimate olemasolevate tehnikate 
kasutamise.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 13 lõike 2 Breyeri muudatusettepaneku selgitus.

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

Muudatusettepanek 466
Artikli 13 lõige 2 a (uus)

2 a. Kui vastavalt riigi või ühenduse 
õigusaktidele on võimalik saastajat leida 
või teda vastutusele võtta ja kui saastaja on 
kohustatud läbi viima saastatud ala 
tervendamise, teeb vastutav osapool 
kindlaks võimalikud tervendamismeetmed 
ja esitab need heakskiidu saamiseks 
pädevale asutusele.
Pädev asutus otsustab, millist 
tervendamismeedet rakendatakse, võttes 
arvesse III lisas sisalduvaid elemente, ja 
koostöös asjaomase ettevõtjaga, nagu on 
ette nähtud.

Or. en

Selgitus

Nimetatud sätted on keskkonnavastutuse direktiivis juba olemas selles osas, mis puudutab 
mulla saastatuse esinemist pärast 2007. aastat, vajalik on tagada, et alade puhul, mis saastati 
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enne nimetatud kuupäeva ja kus vastutav isik on võimalik leida, oleksid kohustused samad.

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

Muudatusettepanek 467
Artikli 13 lõige 3

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Selgitus, et tervendamine ei ole vajalik kõikidel aladel. Lisaks konkreetsetele ohtudele tuleb 
silmas pidada proportsionaalsust ja planeerimisõiguses lubatud kasutusviisi. Konkreetseid 
tervendamismeetmeid on võimalik edasi lükata, kui see on keskkonna seisukohalt põhjendatud 
ja kui seda on võimalik kombineerida teiste tegevustega, nt ruumiarendusega 
(ehitusprojektid), ja teostada seega kulutasuvamalt. (Weisgerber/Ulmer)

Direktiivis tuleb selgitada, et tervendamine ei ole vajalik kõikidel aladel. Juhul kui 
tervendamine on vältimatult vajalik, peab olema võimalik kaaluda kõiki 
tervendamisvõimalusi. (Haug)

Riiklike rahastamismudelite nõue seoses jääkreostuse kõrvaldamisega võib avaldada 
negatiivset mõju parimatele piirkondlikele rahastamismudelitele. (Jeggle)

Riiklike rahastamismudelite nõue seoses jääkreostuse kõrvaldamisega võib avaldada 
negatiivset mõju parimatele piirkondlikele rahastamismudelitele. ELi nõuetest põhjustatud 
või liikmesriigis ellurakendamisel tekkivate takistuste ärahoidmiseks tuleks see lõige välja 
jätta. (Sommer/Liese)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Muudatusettepanek 468
Artikli 13 lõige 3

3. Liikmesriik loob sobiva mehhanismi 
nende saastatud alade tervendamise 
rahastamiseks, mille puhul põhimõtte 
„saastaja maksab“ rakendamiseks ei saa 

3. Liikmesriik loob riiklikul tasandil sobiva 
mehhanismi (sealhulgas näiteks fondid, 
investeerimisabi, maksuvabastused või -
vähendused, maksude tagastamised, 
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saastamise eest vastutavat isikut kindlaks 
teha, ühenduse või riiklike õigusaktide alusel 
vastutusele võtta või tervendamiskulusid 
kandma sundida.

hindade otsetoetuskavad) nende saastatud 
alade tervendamise rahastamiseks, mille 
puhul põhimõtte „saastaja maksab” 
rakendamiseks ei saa saastamise eest 
vastutavat isikut kindlaks teha, ühenduse või 
riiklike õigusaktide alusel vastutusele võtta 
või tervendamiskulusid kandma sundida.
Liikmesriik tagab tervendamise 
edendamiseks kõnealuste mehhanismide 
nõuetekohase toimimise, et säilitada 
investorite usaldus ja saavutada käesoleva 
direktiivi eesmärgid.

Or. en

Selgitus

Arvestades, et enamikul juhtudest ei ole võimalik saastajat kindlaks teha, on 
rahastamismehhanismid käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks väga olulised. 
Arvestades käesoleva lõike suurt tähtsust, peaks direktiiv pakkuma välja mittelõpliku 
rahastamismehhanismide loetelu ja rõhutama investorite usalduse loomise tähtsust. 
Investorite usalduse puudumine ei too kasu saastatud alade tervendamisel isikute poolt, keda 
ei peeta võimalikuks saastajaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Glenis Willmott + Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 469
Artikli 13 lõige 3

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

3. Liikmesriik loob sobiva mehhanismi 
nende saastatud alade tervendamise 
rahastamiseks, mille puhul põhimõtte 
„saastaja maksab” rakendamiseks ei saa 
saastamise eest vastutavat isikut kindlaks 
teha, ühenduse või riiklike õigusaktide alusel 
vastutusele võtta või tervendamiskulusid 
kandma sundida. Liikmesriik loob selliste 
juhtumite juhtimise protsessi, kus vastutus 
kogu tervendamise (või tervendamise osa) 
eest tuleks kanda ühelt võimalikult 
vastutavalt isikult üle teisele.

Or. en

Selgitus

Samal ajal kui toetatakse põhimõtte „saastaja maksab” kontseptsiooni, tagatakse selgitused 
seoses kohustuste ja vastutuse omanike, ettevõtjate ja saastajatega juhul, kui need on 
erinevad. Näiteks, keda loetaks saastajaks juhul, kui maa esialgne omanik müüs selle koos 
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kogu teabega ostjale hinnaalandusega, võimaldamaks saastega tegelda ostjal, kelle tõttu 
puutusid inimesed seejärel kokku ala tervendamise seisukohast probleemsete kemikaalidega? 
Tunduks ebavõrdne, kui vastutus jääks esialgsele omanikule. (Willmott)

Samal ajal kui toetatakse põhimõtte „saastaja maksab” kontseptsiooni, on vaja rohkem 
selgitamist seoses kohustuste ja vastutuse omanike, ettevõtjate ja saastajatega juhul, kui need 
on erinevad. (Prodi) 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 470
Artikli 13 lõige 3

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

3. Liikmesriik loob riiklikul tasandil sobiva 
mehhanismi nende saastatud alade 
tervendamise rahastamiseks, mille puhul 
põhimõtte „saastaja maksab“ rakendamiseks 
ei saa saastamise eest vastutavat isikut 
kindlaks teha, ühenduse või riiklike 
õigusaktide alusel vastutusele võtta või 
tervendamiskulusid kandma sundida. 
Liikmesriigis kasutusel olev 
rahastamismehhanism säilitatakse, kui see 
on heaks osutunud. 

Or. de

Selgitus

Liikmesriikides kasutusel olevad mehhanismid tuleb tundmatute tootjate tekitatud 
jääkreostuse kõrvaldamiseks säilitada. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 471
Artikli 13 lõige 3

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

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

Or. de
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Selgitus

Vt artikli 13 lõike 2 Hoppenstedti muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Muudatusettepanek 472
Artikli 13 lõige 3 a (uus)

3 a. Sellel eesmärgil võtab liikmesriik 
meetmed rahaliste tagatiste ja turgude 
arendamiseks, sealhulgas 
finantsmehhanismid selle isiku 
maksejõuetuse puhul, kes vastutab 
saastamise või asjaomase tegevuse 
lõpetamise eest.

Or. en

Selgitus

Üks põhjuseid, mis on tänaseni takistanud mitte ainult tervendamistegevuste läbiviimist, vaid 
ka tervendamistööstuse arengut, on pangandus- ja kindlustussektori kaasatuse puudumine 
tervendamise rahastamise sektoris. Nagu juba ette nähtud direktiiviga 2004/35/EÜ 
(keskkonnavastutuse kohta), peaksid liikmesriigid edendama asjakohaste 
finantsmehhanismide arendamist, mis kindlustavad tervendamistegevuse läbiviimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Muudatusettepanek 473
Artikli 13 lõige 3 b (uus)

3 b. Liikmesriik loob asjakohase õigusliku 
ja reguleeriva raamistiku seoses 
tervendamiseks lubade andmise korraga, 
menetluste lihtsustamiseks ja 
kiirendamiseks haldustasandil, kuhu on 
konkreetselt kaasatud:
– erinevate haldusorganite vaheline 
koostöö selles osas, mis puudutab 
tervendamislubade taotluste vastuvõtmise 
ja menetlemise tähtaegu;
– tervendamise võimalike tehniliste 
suuniste koostamine ja tervendamise kiire 
kavandamismenetluse teostatavus.

Or. en
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Selgitus

Üks põhjuseid, mis on tänaseni takistanud mitte ainult tervendamistegevuste läbiviimist, vaid 
ka tervendamistööstuse arengut, on pangandus- ja kindlustussektori kaasatuse puudumine 
tervendamise rahastamise sektoris. Nagu juba ette nähtud direktiiviga 2004/35/EÜ 
(keskkonnavastutuse kohta), peaksid liikmesriigid edendama asjakohaste 
finantsmehhanismide arendamist, mis kindlustavad tervendamistegevuse läbiviimist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Richard Seeber + 
Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 474
Artikkel 14

Artikkel 14
Riiklik tervendamisstrateegia

1. Liikmesriik koostab loetelu alusel 
seitsme aasta jooksul, alates 
[ülevõtmiskuupäev], riikliku 
tervendamisstrateegia, milles vähemalt 
sõnastatakse tervendamise eesmärgid, 
reastatakse tervendatavad alad nende 
tähtsuse järjekorras, alustades sellistest, 
millest lähtub oluline oht inimeste tervisele, 
esitatakse strateegia rakendamise ajakava 
ja vahendid, mis liikmesriigi 
eelarvepädevad asutused eraldavad iga riigi 
asjaomase korra kohaselt.
Kui rakendatakse saastamise piiramist või 
looduslikku isepuhastumist, siis jälgitakse, 
kuidas muutub ala ohtlikkus inimeste 
tervisele või keskkonnale.
2. Riiklik tervendamisstrateegia on 
jõustatud ja avalikustatud hiljemalt 
kaheksa aastat pärast [üleminekukuupäev]. 
Riiklik tervendamisstrateegia vaadatakse 
läbi vähemalt iga viie aasta järel.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artikkel 14 tuleks täielikult välja jätta, sest riikliku tervendamisstrateegia nõuetest on 
võimalik loobuda. Liikmesriikide sellekohaseid kehtivaid eeskirju, mis tagavad ametlikus 
korras mulla tervendamise, loetakse piisavaks. (Jeggle)
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Riikliku tervendamisstrateegia nõuetest on võimalik loobuda. Tervendamise eesmärgid tuleb 
erinevate toimingute eripärast lähtuvalt kavandada enamikel juhtudel piisava ajavaruga. 
(Weisgerber/Ulmer)

Subsidiaarsuse põhimõtte tähenduses peaks käesolevas direktiivis sisalduma 
tervendamiskohustus ja teiste otsuste tegemine tuleks jätta liikmesriikide pädevusse. 
Eriti jääkreostuse tervendamise valdkonnas on liikmesriikides kasutusel juba erinevad ja 
otstarbekad süsteemid, mis on kohandatud vastava liikmesriigi tingimustega. 
Käesolevas direktiivi ettepanekus sisalduvate põhjalike eeskirjade kaudu ei oleks võimalik 
seda kunagi arvesse võtta. (Seeber)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels + Renate Sommer ja Peter Liese + Jutta Haug

Muudatusettepanek 475
Artikli 14 pealkiri

Riiklik tervendamisstrateegia Tervendamisstrateegia

Or. en

Selgitus

Mitmetes liikmesriikides on mulda käsitlevate õigusaktide koostamise pädevus pigem 
piirkondlikel asutustel kui riigiasutusel. (Brepoels)

Riikliku tervendamisstrateegia nõuetest on võimalik loobuda. Liikmesriikide sellekohaseid 
kehtivaid eeskirju, mis tagavad ametlikus korras mulla tervendamise, loetakse piisavaks. 
Liikmesriigid peaksid selles osas teavitama eelkõige oma kogemustest ja avalikustama oma 
tähtsuse järjekorras reastamise kavad. (Sommer/Liese)

Riikliku tervendamisstrateegia nõuetest on võimalik loobuda. Liikmesriikide sellekohaseid 
kehtivaid eeskirju, mis tagavad ametlikus korras mulla tervendamise, võib lugeda piisavaks. 
(Haug)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer ja Peter Liese + Jutta Haug

Muudatusettepanek 476
Artikli 14 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriik koostab loetelu alusel seitsme 
aasta jooksul, alates [ülevõtmiskuupäev], 
riikliku tervendamisstrateegia, milles 
vähemalt sõnastatakse tervendamise 
eesmärgid, reastatakse tervendatavad alad 
nende tähtsuse järjekorras, alustades 
sellistest, millest lähtub oluline oht inimeste 

1. Liikmesriik teavitab artiklis 17 sätestatud 
riiklikust või piirkondlikust korrast 
töötlemise tähtsuse järjekorra seadmiseks,
alustades sellistest, millest lähtub oluline oht 
inimeste tervisele, ja nende rakendamise 
ajakavast. 
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tervisele, esitatakse strateegia rakendamise 
ajakava ja vahendid, mis liikmesriigi 
eelarvepädevad asutused eraldavad iga riigi 
asjaomase korra kohaselt.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 14 pealkirja Sommer/Liese + Haugi muudatusettepanek.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 477
Artikli 14 lõike 1 esimene lõik

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

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

Or. nl

Selgitus

Selgitamist vajab, et piiriülese mõjuga probleeme tuleb käsitleda esmatähtsatena. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 478
Artikli 14 lõike 1 esimene lõik

1. Liikmesriik koostab loetelu alusel seitsme 
aasta jooksul, alates [ülevõtmiskuupäev], 
riikliku tervendamisstrateegia, milles 
vähemalt sõnastatakse tervendamise 
eesmärgid, reastatakse tervendatavad alad 

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

tähtsuse järjekorras, esitatakse strateegia 
rakendamise ajakava ja vahendid, mis 
liikmesriigi eelarvepädevad asutused 
eraldavad iga riigi asjaomase korra kohaselt.

Or. en

Selgitus

„Loetelu alusel” saab välja jätta: vrd pr Brepoelsi muudatusettepanekuga artikli 12 lõike 2 
kohta. Lisaks on mitmetes liikmesriikides õigusaktide koostamise pädevus pigem piirkondlikel 
asutustel kui riigiasutusel. Lõpuks tuleks käesolev artikkel koostada laiemalt: kuigi inimeste 
tervist tunnistatakse prioriteedina, ei ole see ainus prioriteet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 479
Artikli 14 lõike 1 esimene lõik

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

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

Or. de

Selgitus

Ohu hindamise ning tervendamisstrateegia koostamiseks on seitsmeaastane tähtaeg liiga 
lühike. Üheksa-aastane periood on seevastu asjakohane.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 480
Artikli 14 lõike 1 teine lõik
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Kui rakendatakse saastamise piiramist või 
looduslikku isepuhastumist, siis jälgitakse, 
kuidas muutub ala ohtlikkus inimeste 
tervisele või keskkonnale.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt selgitust Haugi muudatusettepanekule artikli 14 pealkirja kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer ja Peter Liese + Jutta Haug

Muudatusettepanek 481
Artikli 14 lõige 2

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt selgitust Sommeri/Liese + Haugi muudatusettepanekule artikli 14 pealkirja kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 482
Artikli 14 lõige 2

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

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

Or. de

Selgitus

Tervendamisstrateegia korralikuks rakendamiseks on asjakohane ainult 10aastane 
ajavahemik. Ka rakendamise läbivaatamine saab kohaldamist silmas pidades toimuda iga 10 
aasta järel.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 483
Artikli 15 lõige 2

2. Direktiivi 2003/35/EÜ artikli 2 lõiked 1, 
2, 3 ja 5 kehtivad artiklis 8 osutatud 
ohualade meetmeprogrammide ja artiklis 
14 osutatud riiklike tervendamisstrateegiate 
ettevalmistamise, muutmise ja 
läbivaatamise suhtes.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Komisjoni püüdlust avalikkuse edasiseks teavitamiseks vastavalt direktiivi ettepaneku artikli 
15 lõikele 1 on vaja toetada. Lisaks peaks avalikkuse kaasamine piirduma keskkonnateabe 
direktiivis (2003/35/EÜ) sätestatud juhtudega. Lõige 2 tuleks seega välja jätta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 484
Artikli 15 lõige 2

2. Direktiivi 2003/35/EÜ artikli 2 lõiked 1, 
2, 3 ja 5 kehtivad artiklis 8 osutatud 
ohualade meetmeprogrammide ja artiklis 14 
osutatud riiklike tervendamisstrateegiate 
ettevalmistamise, muutmise ja läbivaatamise
suhtes.

2. Direktiivi 2003/35/EÜ artikli 2 lõiked 1, 
2, 3 ja 5 kehtivad artiklis 8 osutatud 
meetmeprogrammide ja artiklis 14 osutatud 
riiklike tervendamisstrateegiate 
ettevalmistamise, muutmise ja 
ajakohastamise suhtes.

Or. de

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

Muudatusettepanek 485
Artikkel 15 a (uus)

Artikkel 15 a
Liikmesriikide vaheline koostöö
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Kui liikmesriik on teadlik sellest, et mis 
tahes tema ohualal või saastatud alal on 
tõenäoliselt märkimisväärne kahjulik mõju 
inimeste tervisele või keskkonnale teises 
liikmesriigis, või kui liikmesriik, keda see 
tõenäoliselt oluliselt mõjutab, seda nõuab, 
teavitab liikmesriik, kelle territooriumil 
ohualad või saastatud alad paiknevad, teist 
liikmesriiki ja konsulteerib temaga selliste 
kahjulike mõjude ärahoidmiseks või 
vähendamiseks võetavate meetmete 
küsimuses.

Or. en

Selgitus

Piiriülese mulla degradeerumisega tegelemiseks on vaja liikmesriikide vahelist koostööd.

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

Muudatusettepanek 486
Artikli 16 lõike 1 sissejuhatav osa

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

Liikmesriik teeb komisjonile artiklis 17 
sätestatud korras kättesaadavaks andmed, 
mis annavad teavet vastavalt artiklitele 5, 6, 
10, 11, 11 a ja 14, ning teeb kokkuvõtte 
vastavalt artiklile 15 teavitamise eesmärgil 
võetud algatustest. 

Or. de

Selgitus

Tarbetu bürokraatia ja täiendavate halduskulude ärahoidmiseks on vaja igal juhul vältida 
dokumenteerimis-, kaardistamis- ja aruandekohustuste laiendamist, sest see toob 
liikmesriikide halduste jaoks kaasa nii olulisi ühekordseid kui ka püsivaid personali- ja 
materiaalseid kulusid. 

Liikmesriikidele peab jääma võimalus kasutada omaenda aruandlussüsteemi ja teha teave 
Euroopa Komisjonile sellisel viisil kättesaadavaks. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

Komisjonile tuleb anda võimalus võrrelda liikmesriikides kogutud teavet ja analüüse ühtse 
andmevormi alusel. (Haug)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer ja Peter Liese

Muudatusettepanek 487
Artikli 16 lõike 1 sissejuhatav osa

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

1. Liikmesriik teeb komisjonile artiklis 17 
sätestatud korras kättesaadavaks andmed, 
mis annavad teavet vastavalt artiklitele 5, 6, 
10, 11, 11 a ja 14, ning teeb kokkuvõtte 
vastavalt artiklile 15 teavitamise eesmärgil 
võetud algatustest.

Or. de

Selgitus

Tarbetu bürokraatia ja täiendavate halduskulude ärahoidmiseks on vaja igal juhul vältida 
dokumenteerimis-, kaardistamis- ja aruandekohustuste laiendamist, sest see toob 
liikmesriikide halduste jaoks kaasa nii olulisi ühekordseid kui ka püsivaid personali- ja 
materiaalseid kulusid. 

Liikmesriikidele peab jääma võimalus kasutada omaenda aruandlussüsteemi ja teha teave 
Euroopa Komisjonile sellisel viisil kättesaadavaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 488
Artikli 16 lõike 1 sissejuhatav osa

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

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

Or. de

Selgitus

Tervendamisstrateegia paremaks teostamiseks ja eriti seoses aruannetega on asjakohane 
10aastane periood. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 489
Artikli 16 lõike 1 sissejuhatav osa

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

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

Or. de

Selgitus

Väljajätmine tuleneb muudatusettepanekutest. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 490
Artikli 16 lõike 1 sissejuhatav osa

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

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

Or. de

Selgitus

Tarbetu bürokraatia ja täiendavate halduskulude ärahoidmiseks on vaja igal juhul vältida 
dokumenteerimis-, kaardistamis- ja aruandekohustuste ebaproportsionaalset laiendamist, sest 
see toob liikmesriikide valitsuste jaoks kaasa nii olulisi ühekordseid kui ka püsivaid 
personali- ja materiaalseid kulusid. Personaliga seotud ja rahalisi vahendeid tuleks kasutada 
esmajoones mulla kvaliteedi halvenemise ärahoidmiseks.

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

Muudatusettepanek 491
Artikli 16 lõike 1 punkt a

a) kokkuvõte artikli 5 kohastest algatustest, välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 sissejuhatava osa Weisgerberi/Ulmeri + Jeggle + Haugi 
muudatusettepaneku selgitus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish + Richard Seeber+ Renate 

Sommer ja Peter Liese

Muudatusettepanek 492
Artikli 16 lõike 1 punkt b

b) artikli 6 lõike 1 kohaselt kindlakstehtud 
ohualad,

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt selgitust Weisgerberi/Ulmeri + Jeggle + Haugi + Sommeri/Liese esitatud 
muudatusettepanekutele artikli 16 lõike 1 sissejuhatava osa kohta.

Artiklites 6–8 ja I lisas sisalduv mulla ohualadel põhinev lähenemisviis tuleb asendada 
kohustusega võtta laialdaselt kasutusele maakasutuse hea tava eeskirjad. 

Mulla ohualadel põhinevast lähenemisviisist põhjustatud halduskulud on 
ebaproportsionaalsed, sest maaomanikud on oma maa säilimisest ise huvitatud. Lisaks on see 
vastuolus Euroopa Ülemkogu otsusega vähendada kulutusi bürokraatiale 2012. aastaks 25% 
võrra. (van Nistelrooij ja teised)

Artiklites 6–8 ja I lisas sisalduv mulla ohualadel põhinev lähenemisviis asendatakse 
kohustusega võtta laialdaselt kasutusele maakasutuse hea tava eeskirjad. (Seeber)

Muudatusettepaneku esitaja(d):Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis ja Umberto 
Guidoni

Muudatusettepanek 493
Artikli 16 lõike 1 punkt b

b) artikli 6 lõike 1 kohaselt kindlakstehtud 
ohualad,

b) artikli 6 lõike 1 kohaselt kindlakstehtud 
ohualad, INSPIRE direktiiviga 2007/2/EÜ 
ühilduvas vormis,

Or. en

Selgitus

Kuna siis, kui EÜ esitas seletava tekstiga direktiivi ettepaneku, ei olnud INSPIRE direktiiv 
veel vastu võetud, on nüüd kasulik sellele otse viidata, et toetada andmevormi ühilduvust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 494
Artikli 16 lõike 1 punkt b

b) artikli 6 lõike 1 kohaselt kindlakstehtud 
ohualad,

b) artikli 6 lõike 1 kohaselt kindlakstehtud 
mullakaitse prioriteedid,

Or. de

Selgitus

Liikmesriikide aruandluses tuleb kirjeldada mullakaitse prioriteete piirkondlikul tasandil. 
Teabevahetuse ja kontrollahelate eesmärgil, mis garanteerivad mullakaitse parandamise 
Euroopas, on asjakohane rakendada ühine mõõdik. 

Kontrollahel: heaks tavaks kujunenud meetmed lisatakse III lisasse. Liikmesriikidel on 
võimalik kasutada neid näitena, muuta oma kogemuste kaudu paremaks ja lisada uuesti III 
lisasse. See toob kaasa mullakaitse järkjärgulise ühtlustamise ELis vabatahtlikkuse alusel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 495
Artikli 16 lõike 1 punkt b

b) artikli 6 lõike 1 kohaselt kindlakstehtud 
ohualad,

b) artikli 6 lõike 1 kohaselt kindlakstehtud 
piirkonnad,

Or. de

Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 sissejuhatava osa muudatusettepaneku selgitus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish + Renate Sommer, Peter 

Liese + Richard Seeber

Muudatusettepanek 496
Artikli 16 lõike 1 punkt c

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

välja jäetud

Or. de
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Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 sissejuhatava osa Weisgerberi/Ulmeri + Jeggle + Haugi 
muudatusettepaneku selgitus. 

Vt artikli 16 lõike 1 punkti b Van Nistelrooiji ja teiste muudatusettepaneku selgitus. 

Vt artikli 16 lõike 1 punkti b Seeberi muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 497
Artikli 16 lõike 1 punkt c

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

c) parimate tavade mudelid artikli 8 
kohaselt kinnitatud meetmeprogrammi 
alusel,

Or. de

Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 punkti b Seeberi muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange ja Neil Parish + Renate Sommer ja Peter 

Liese + Richard Seeber

Muudatusettepanek 498
Artikli 16 lõike 1 punkt d

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 sissejuhatava osa Weisgerberi/Ulmeri + Jeggle + Haugi 
muudatusettepaneku selgitus.

Vt artikli 16 lõike 1 punkti b Van Nistelrooiji ja teiste muudatusettepaneku selgitus. 

Vt artikli 16 lõike 1 punkti b Seeberi muudatusettepaneku selgitus.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 499
Artikli 16 lõike 1 punkt d

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

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

Or. de

Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 sissejuhatava osa muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta
Haug + Richard Seeber + Hartmut Nassauer + Renate Sommer ja Peter Liese

Muudatusettepanek 500
Artikli 16 lõike 1 punkt e

e) artikli 11 lõigete 2 ja 3 kohaselt 
läbiviidud kindlakstegemise tulemus ja 
artikli 10 lõike 2 kohaselt koostatud 
saastatud alade loetelu,

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 sissejuhatava osa Weisgerberi/Ulmeri + Jeggle + Haugi 
muudatusettepaneku selgitus.

Artiklite 10, 11 ja 14 muudatusettepanekute kohaselt tuleb vastavad aruandekohustused välja 
jätta. (Seeber)

Kolmanda peatüki (artiklid 9–14) väljajätmisest tulenev muudatusettepanek. (Nassauer)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 501
Artikli 16 lõike 1 punkt e

e) artikli 11 lõigete 2 ja 3 kohaselt
läbiviidud kindlakstegemise tulemus ja 
artikli 10 lõike 2 kohaselt koostatud 
saastatud alade loetelu,

e) saastatud alade kindlakstegemise
strateegia,

Or. en
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Selgitus

Muudatused viitavad pr Brepoelsi muudatusettepanekutele artiklite 11 ja 12 kohta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 502
Artikli 16 lõike 1 punkt e

e) artikli 11 lõigete 2 ja 3 kohaselt 
läbiviidud kindlakstegemise tulemus ja 
artikli 10 lõike 2 kohaselt koostatud 
saastatud alade loetelu,

e) artikli 10 lõike 2 kohaselt koostatud 
saastatud pindade kindlakstegemise 
süsteem,

Or. de

Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 sissejuhatava osa muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Muudatusettepanek 503
Artikli 16 lõike 1 punkt e a (uus)

e a) kokkuvõte artikli 13 lõike 3 a kohastest 
algatustest,

Or. en

Selgitus

Ühendus peaks teostama järelevalvet meetmete üle, mille liikmesriigid kehtestavad, et 
arendada rahalisi vahendeid, millega edendatakse alade tervendamist juhul, kui reostuse eest 
vastutavat isikut ei ole võimalik vastutusele võtta või kui ta ei suuda tervendamiskulusid 
kanda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Muudatusettepanek 504
Artikli 16 lõike 1 punkt e b (uus)

e b) aruanne tervendamise kindlustuse ja 
muud liiki rahaliste tagatiste tingimuste 
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kohta.

Or. en

Selgitus

Ühendus peaks teostama järelevalvet meetmete üle, mille liikmesriigid kehtestavad, et 
arendada rahalisi vahendeid, millega edendatakse alade tervendamist juhul, kui reostuse eest 
vastutavat isikut ei ole võimalik vastutusele võtta või kui ta ei suuda tervendamiskulusid 
kanda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Muudatusettepanek 505
Artikli 16 lõike 1 punkt e c (uus)

e c) aruanne puuduste kohta riiklikul 
tasandil seoses saastatud alade 
tervendamisega,

Or. en

Selgitus

On vaja teha riiklikul tasandil kindlaks kõik saastatud alade tervendamise saavutamisel 
esinevad takistused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer ja Peter Liese

Muudatusettepanek 506
Artikli 16 lõike 1 punkt f

f) artikli 14 kohaselt vastuvõetud riiklik 
tervendamisstrateegia,

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 sissejuhatava osa Weisgerberi/Ulmeri + Jeggle + Haugi 
muudatusettepaneku selgitus.

Kolmanda peatüki (artiklid 9–14) väljajätmisest tulenev muudatusettepanek. (Nassauer)

Vt artikli 16 lõike 1 sissejuhatava osa muudatusettepaneku selgitus. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 507
Artikli 16 lõike 1 punkt f

f) artikli 14 kohaselt vastuvõetud riiklik 
tervendamisstrateegia,

f) artikli 14 kohaselt vastuvõetud 
tervendamisstrateegia,

Or. en

Selgitus

Muudatus rõhutab, et mitmetes liikmesriikides on mulda käsitlevate õigusaktide koostamise 
pädevus pigem piirkondlikel asutustel kui riigiasutusel. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber ja Thomas Ulmer + Elisabeth Jeggle + Jutta 
Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Renate Sommer ja Peter Liese

Muudatusettepanek 508
Artikli 16 lõike 1 punkt g

g) kokkuvõte artikli 15 kohastest 
teavitamisalgatustest.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 sissejuhatava osa Weisgerberi/Ulmeri + Jeggle + Haugi 
muudatusettepaneku selgitus.

Vt artikli 16 lõike 1 sissejuhatava osa muudatusettepaneku selgitus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 509
Artikli 16 lõike 1 punkt g

g) kokkuvõte artikli 15 kohastest 
teavitamisalgatustest.

g) kokkuvõte artikli 15 kohastest 
teavitamisalgatustest. Seoses punktidega b, 
c ja e vajalikuks osutuvad kaardid 
koostatakse mõõtkavas 1:500 000.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 punkti b Seeberi muudatusettepaneku selgitus.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey ja Glenis Willmott

Muudatusettepanek 510
Artikli 16 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Liikmesriik võib piiritleda teavet, mille ta 
teeb kättesaadavaks ja mis käsitleb 
mullareostuse, erosiooni, orgaanilise 
ainese kao, tihenemise, sooldumise või 
maalihete piiriülest mõju. Lisaks sellele 
võib liikmesriik keskenduda oma 
aruannetes võimalikule lisandväärtusele,
mida tema teave võib teistele 
liikmesriikidele anda.

Or. en

Selgitus

Sellega välditakse üleliigseid aruandeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Renate Sommer ja Peter Liese + Richard Seeber

Muudatusettepanek 511
Artikli 16 lõige 2

2. Lõike 1 punktis b osutatud teabele 
lisatakse metaandmed ja need muudetakse 
dokumenteeritud digitaalsete geograafiliste 
võrdlusandmetena kättesaadavaks vormis, 
mida on võimalik lugeda geograafilise 
informatsiooni süsteemiga (GIS).

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artiklites 6–8 ja I lisas sisalduv mulla ohualadel põhinev lähenemisviis asendatakse 
kohustusega võtta laialdaselt kasutusele maakasutuse hea tava eeskirjad. (Sommer/Liese)

Väljajätmine tuleneb muudatusettepanekutest. (Seeber)

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

Muudatusettepanek 512
Artikli 16 lõige 2
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2. Lõike 1 punktis b osutatud teabele 
lisatakse metaandmed ja need muudetakse 
dokumenteeritud digitaalsete geograafiliste 
võrdlusandmetena kättesaadavaks vormis, 
mida on võimalik lugeda geograafilise 
informatsiooni süsteemiga (GIS).

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
maakasutuse hea tava põhjalikud eeskirjad 
viie aasta jooksul, alates 
[ülevõtmiskuupäev]. Kaks aastat pärast 
teabe esitamist liikmesriikide poolt koostab 
komisjon kõnealuste eeskirjade kohta 
aruande ja esitab selle Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule. 

Or. de

Selgitus

Artiklites 6–8 ja I lisas sisalduv mulla ohualadel põhinev lähenemisviis tuleb asendada 
kohustusega võtta laialdaselt kasutusele maakasutuse hea tava eeskirjad.

Mulla ohualadel põhinevast lähenemisviisist põhjustatud halduskulud on 
ebaproportsionaalsed, sest maaomanikud on oma maa säilimisest ise huvitatud. Lisaks on see 
vastuolus Euroopa Ülemkogu otsusega vähendada kulutusi bürokraatiale 2012. aastaks 25% 
võrra. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt + Thomas Ulmer ja Anja 
Weisgerber + Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 513
Artikli 16 lõige 2

2. Lõike 1 punktis b osutatud teabele 
lisatakse metaandmed ja need muudetakse 
dokumenteeritud digitaalsete geograafiliste 
võrdlusandmetena kättesaadavaks vormis, 
mida on võimalik lugeda geograafilise 
informatsiooni süsteemiga (GIS).

2. Liikmesriigid võivad teabe 
kättesaadavaks tegemiseks vastavalt lõikele 
1 kasutada ka oma süsteeme. 

Or. de

Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 sissejuhatava osa Hoppenstedti, Weisgerberi/Ulmeri, Jeggle 
muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 514
Artikli 16 lõige 2
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2. Lõike 1 punktis b osutatud teabele 
lisatakse metaandmed ja need muudetakse 
dokumenteeritud digitaalsete geograafiliste 
võrdlusandmetena kättesaadavaks vormis, 
mida on võimalik lugeda geograafilise 
informatsiooni süsteemiga (GIS).

2. Liikmesriigid esitavad komisjonile 
maakasutuse hea tava põhjalikud eeskirjad 
viie aasta jooksul, alates 
[ülevõtmiskuupäev]. Kaks aastat pärast 
aruannete esitamist liikmesriikide poolt 
koostab komisjon kõnealuste eeskirjade 
kohta aruande ja esitab selle Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 punkti b Seeberi muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 515
Artikli 16 lõige 2

2. Lõike 1 punktis b osutatud teabele 
lisatakse metaandmed ja need muudetakse 
dokumenteeritud digitaalsete geograafiliste 
võrdlusandmetena kättesaadavaks vormis, 
mida on võimalik lugeda geograafilise 
informatsiooni süsteemiga (GIS).

2. Lõike 1 punktis b osutatud teabele 
lisatakse metaandmed ja need muudetakse 
dokumenteeritud digitaalsete geograafiliste 
võrdlusandmetena kättesaadavaks vormis, 
mida on võimalik lugeda geograafilise 
informatsiooni süsteemiga (GIS), vastavalt 
INSPIRE direktiivile 2007/2/EÜ.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 516
Artikli 16 lõige 2 a (uus)

2 a. Käesoleva artikli alusel heakskiidetud 
ja esitatud meetmed ning 
meetmeprogrammid võib lisada parimate 
tavade mudelitena III lisasse.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 16 lõike 1 punkti b Seeberi muudatusettepaneku selgitus.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 517
Artikkel 17

Artikkel 17
Teabevahetus

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 6 kohaselt liikmesriikide ja 
huvirühmade vahel teavet ohualade 
kindlakstegemise ja kasutatavate või 
arendatavate meetodite kohta, millega 
hinnatakse saastatud alade ohtlikkust.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artiklites 6–8 ja I lisas sisalduv mulla ohualadel põhinev lähenemisviis asendatakse 
kohustusega võtta laialdaselt kasutusele maakasutuse hea tava eeskirjad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines

Muudatusettepanek 518
Artikkel 17

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 6 kohaselt liikmesriikide ja 
huvirühmade vahel teavet ohualade 
kindlakstegemise ja kasutatavate või 
arendatavate meetodite kohta, millega 
hinnatakse saastatud alade ohtlikkust.

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada liikmesriikide ja huvirühmade 
vahel teavet ja teha koordineerimistööd:

a) artikli 3 kohaselt parimate tavade kohta, 
mis aitavad säilitada ja parandavad mulla 
kui süsinikuvaru säilitaja funktsiooni;
b) artikli 4 lõike 1 a kohaselt väärtuslike 
muldade kindlakstegemise ja muldade 
omaduste ning funktsioonide kaitsmise, 
säilitamise ja parandamise kohta;
c) artikli 4 lõike 1 b kohaselt heade tavade 
juhendite kohta, sealhulgas muldade 
degradeerumisprotsessidest tuleneva(te) 
erosiooni, orgaanilise ainese sisalduse 
vähenemise, mulla tihenemise, sooldumise, 
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maalihete, kliimamuutuse kahjulike 
mõjude, kõrbestumise ja bioloogilise 
mitmekesisuse ärahoidmise ning nende 
vastu võitlemise parimad tavad;
d) artikli 5 kohaselt pinnase katmise heade 
tavade juhendite kohta;
e) artikli 6 kohase prioriteetsete alade 
kindlakstegemise kohta;

f) reostunud alade kindlakstegemiseks 
praegu kasutatavate või arendatavate 
meetodite kohta;
g) mulla kaitse teaduslike andmete kohta, 
mis pärinevad muu hulgas seitsmendast 
raamprogrammist ja järgnevatest 
programmidest.

Or. en

Selgitus

Teabevahetuse platvorm peaks omama komisjoni ettepanekus ette nähtust ulatuslikumat ja 
kesksemat rolli. Käesolev muudatusettepanek asendab raporti projektis sisalduva 
muudatusettepaneku 83, kuid muudatusettepanekuga on lisatud esimeses lõigus sõnad „ja 
teha koordineerimistööd”, et selgitada, et kõnealusel foorumil peaks olema ka koordineeriv 
roll.

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

Muudatusettepanek 519
Artikkel 17

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 6 kohaselt liikmesriikide ja 
huvirühmade vahel teavet ohualade 
kindlakstegemise ja kasutatavate või 
arendatavate meetodite kohta, millega 
hinnatakse saastatud alade ohtlikkust.

1. Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 16 kohaselt liikmesriikide ja 
huvirühmade vahel teavet andmete ja 
kasutatavate või arendatavate meetodite 
kohta ning kogemusi mulla degradeerumise 
ärahoidmisel ja mullasaastega tegelemisel.

Or. de

Selgitus

Teabevahetuse foorumi moodustamisel tuleks võimaldada laialdane juurdepääs foorumile ja 
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kõikide huvirühmade aktiivne kaasamine. Seejuures tuleb siiski tähelepanu pöörata 
pragmaatilisele lähenemisviisile, võttes arvesse liikmesriikides olemasolevaid süsteeme, ning 
ühilduvusele liikmesriikide teabesüsteemidega, sest direktiivi 2007/2/EÜ (INSPIRE) sätted ei 
hõlma kõiki riiklikke süsteeme. (Weisgerber/Ulmer)

Teabevahetuse foorumi moodustamine kujutab endast keskset ettepanekut mulla kvaliteedi 
parandamiseks ühenduses, mille kaudu on võimalik edendada teadmiste siiret ja luua 
sünergia. (Jeggle)

Teadmiste siire Euroopa Ühenduse raames on kooskõlas käesoleva direktiivi põhiideega. 
Laialdane juurdepääs kõnealusele foorumile võimaldab ulatuslikku teabevahetuse edendamist 
hea tava tähenduses. (Haug)

Teabevahetuse foorumi moodustamine kujutab endast keskset ettepanekut mulla kvaliteedi 
parandamiseks ühenduses, mille kaudu on võimalik edendada teadmiste siiret ja luua 
sünergia. Võimaldada tuleks laialdane juurdepääs kõnealusele foorumile ja kõikide 
huvirühmade aktiivne kaasamine, kellel on erialateadmised, kes kasutavad seoses asjakohase 
mullakaitsega eeskujulikke meetodeid ja kellel on pikaajalised kogemused. (Sommer/Liese)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi ja Alfonso Andria

Muudatusettepanek 520
Artikkel 17

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 6 kohaselt liikmesriikide ja 
huvirühmade vahel teavet ohualade 
kindlakstegemise ja kasutatavate või 
arendatavate meetodite kohta, millega 
hinnatakse saastatud alade ohtlikkust.

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 6 kohaselt liikmesriikide ja 
huvirühmade vahel teavet ohualade 
kindlakstegemise ja kasutatavate või 
arendatavate meetodite kohta, millega 
hinnatakse saastatud alade ohtlikkust. 
Komisjon arendab vastavalt artikli 19 
lõikes 3 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele välja saastatud alade 
ohu hindamise meetodeid käsitlevad 
suunised.

Or. en

Selgitus

Paljudes liikmesriikides on saastatud alade ohu hindamise meetodeid käsitlevad suunised 
piirkondade (ja isegi omavalitsuste) lõikes erinevad. Lisaks sellele, et see tekitab 
tervendamistegevustesse investeerijates ebakindlust, põhjustab see tihti õiguslikke vaidlusi ja 
sellest tulenevalt viivitusi tervendamistegevustes. Viivitused tervendamistegevustes seavad 
ohtu inimeste tervise ja keskkonna. Seepärast, pidades samuti silmas ELi tasandil võrdsete 
võimaluste loomist saastatud alade kindlakstegemise ja tervendamise osas, on oluline 
arendada ELi tasandil niipea kui võimalik välja võimalikud saastatud alade ohu hindamise 
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meetodeid käsitlevad suunised.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 521
Artikkel 17

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 6 kohaselt liikmesriikide ja 
huvirühmade vahel teavet ohualade 
kindlakstegemise ja kasutatavate või 
arendatavate meetodite kohta, millega 
hinnatakse saastatud alade ohtlikkust.

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 6 kohaselt, kooskõlas 
direktiivi 2007/2/EÜ (millega rajatakse 
ühenduse ruumiandmete infrastruktuur 
(INSPIRE) põhimõtetega liikmesriikide,
piirkondlike ning kohalike asutuste ja 
huvirühmade vahel teavet ohualade 
kindlakstegemise ja kasutatavate või 
arendatavate meetodite kohta, millega 
hinnatakse saastatud alade ohtlikkust.

Or. en

Selgitus

Vajalik on olemasolevate ELi poolt edendatavate vahendite integreerimine ruumiandmete 
jaoks.

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

Muudatusettepanek 522
Artikkel 17

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 6 kohaselt liikmesriikide ja 
huvirühmade vahel teavet ohualade 
kindlakstegemise ja kasutatavate või 
arendatavate meetodite kohta, millega 
hinnatakse saastatud alade ohtlikkust.

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 6 kohaselt liikmesriikide ja 
huvirühmade vahel teavet ohualade 
kindlakstegemise, kontrollväärtuste 
tuletamise meetodite ja kasutatavate või 
arendatavate meetodite kohta, millega 
hinnatakse saastatud alade ohtlikkust.

Or. en

Selgitus

Nimetatud foorumit kasutatakse ka selleks, et arutada kontrollväärtuste tuletamise meetodite 
sobivust ja võimalikkust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d):Roberto Musacchio, Dimitrios Papadimoulis ja Umberto 
Guidoni

Muudatusettepanek 523
Artikkel 17

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 6 kohaselt liikmesriikide ja 
huvirühmade vahel teavet ohualade 
kindlakstegemise ja kasutatavate või 
arendatavate meetodite kohta, millega 
hinnatakse saastatud alade ohtlikkust.

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 6 kohaselt liikmesriikide ja 
huvirühmade vahel teavet ohualade 
kindlakstegemise, artikli 13 lõikes 3 
osutatud saastatud alade tervendamise 
rahastamismehhanismide ja kasutatavate 
või arendatavate meetodite kohta, millega 
hinnatakse saastatud alade ohtlikkust.

Or. en

Selgitus

Kuna direktiivi sätet on ülioluline ja raske täita, on väga kasulik luua sellealane 
teabevahetus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 524
Artikkel 17

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 6 kohaselt liikmesriikide ja 
huvirühmade vahel teavet ohualade 
kindlakstegemise ja kasutatavate või 
arendatavate meetodite kohta, millega 
hinnatakse saastatud alade ohtlikkust.

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 6 kohaselt liikmesriikide ja 
huvirühmade vahel teavet ohualade 
kindlakstegemise, kogemuste kohta seoses 
tegevuste kindlakstegemisega, mis võivad 
väga tõenäoliselt põhjustada või olla 
põhjustanud mulla saastamist, 
mullauuringute ja mulla tervendamise
alase parima tava ja kasutatavate või 
arendatavate meetodite kohta, millega 
hinnatakse saastatud alade ohtlikkust.

Or. en
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Selgitus

Teadmiste vahetamine peaks hõlmama kõiki vahendeid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 525
Artikkel 17

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 6 kohaselt liikmesriikide ja 
huvirühmade vahel teavet ohualade
kindlakstegemise ja kasutatavate või 
arendatavate meetodite kohta, millega 
hinnatakse saastatud alade ohtlikkust.

Ühe aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], moodustab komisjon foorumi, et 
vahetada artikli 6 kohaselt liikmesriikide ja 
huvirühmade vahel teavet piirkondade
kindlakstegemise ja kasutatavate või 
arendatavate meetodite kohta, millega 
hinnatakse saastatud pindade ohtlikkust.

Or. de

Selgitus

Teabevahetuse foorumi moodustamine kujutab endast keskset ettepanekut mulla kvaliteedi 
parandamiseks ühenduses, mille kaudu on võimalik edendada teadmiste siiret ja luua 
sünergia. Võimaldada tuleks laialdane juurdepääs kõnealusele foorumile ja kõikide 
huvirühmade aktiivne kaasamine, kellel on erialateadmised, kes kasutavad seoses asjakohase 
mullakaitsega eeskujulikke meetodeid ja kellel on pikaajalised kogemused. 

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

Muudatusettepanek 526
Artikli 17 lõige 1 a (uus)

1 a. Moodustamisel võtab komisjon arvesse 
liikmesriikides olemasolevaid süsteeme ja 
pöörab tähelepanu ühilduvusele 
liikmesriikide teabesüsteemidega. Direktiivi 
2007/2/EÜ sätted jäävad kehtima. 
Liikmesriigid toetavad komisjoni seoses 
andmete ja metaandmete kvaliteedi ning 
varasemate andmete kasutamisega.

Or. de
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Selgitus

Vt artikli 17 Weisgerberi/Ulmeri muudatusettepaneku selgitus. 

Kõnealuse foorumi moodustamisel tuleb tähelepanu pöörata pragmaatilisele lähenemisviisile, 
võttes arvesse liikmesriikides olemasolevaid süsteeme. (Jeggle)

Vt artikli 17 Sommeri/Liese muudatusettepaneku selgitus.

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

Muudatusettepanek 527
Artikli 17 lõige 1 b (uus)

1 b. Kui lõikes 1 osutatud teabevahetuse 
käigus selgub, et mullasaaste ohtude 
hindamise meetodeid vastavalt artiklile 11 a
on vaja ühtlustada või on vaja direktiiv 
kohandada tehnika ja teaduse arenguga, 
esitab komisjon vastavalt asutamislepingu 
artiklile 251 ettepaneku ühiste 
kriteeriumide kohta mullasaaste ohtude 
hindamiseks või vajalike kohanduste 
tegemiseks.

Or. de

Selgitus

Vt artikli 17 Weisgerberi/Ulmeri muudatusettepaneku selgitus. 

Artiklis 18 sisalduv lähenemisviis sobib süsteemselt paremini artiklisse 17. (Jeggle)

Vt artikli 17 Sommeri/Liese muudatusettepaneku selgitus.

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

Muudatusettepanek 528
Artikkel 17 a (uus)

Artikkel 17 a
Meetmete rahastamine

Ühendus ei rahasta ega kaasrahasta 
meetmeid, mida liikmesriigid on 
kohustatud käesoleva direktiivi kohaselt 
võtma. 
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Or. de

Selgitus

Kuna maa on era- või avalik omand ja enamasti kinnisvara, ei tohi „saastaja maksab” 
põhimõttest ELi eelarvest rahaliste vahendite eraldamise kaudu kõrvale kalduda. Lisaks 
hoiab muudatusettepanek ära selle, et liikmesriigid, kes on varem juba teinud olulisi rahalisi 
ja haldusalaseid jõupingutusi, et säilitada või taastada artiklis 1 nimetatud mullafunktsioone, 
või kes on tervendamist vajava maa juba olulises ulatuses tervendanud, ei satuks halvemasse 
olukorda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey, María Sornosa Martínez, Edite Estrela

Muudatusettepanek 529
Artikkel 17 a (uus)

Artikkel 17 a
Solidaarsus kliimamuutustega seotud 

probleemidele reageerimisel
Mullaga seotud probleemide põhjused, 
nagu erosioon, metsatulekahjud, 
kõrbestumine, põud ja sooldumine, võivad 
olla vähemalt osaliselt seotud 
kliimamuutustega. Kliimamuutustega 
seotud probleemide lahendamiseks on 
vajalik solidaarsus. Seepärast uurib 
komisjon enne 1. juulit 2008 
solidaarsusmehhanismi praktilisi külgi. 
Selle hulka kuulub eelarve ja nende 
tingimuste kirjeldus, milles liikmesriigid 
saavad kõnealust mehhanismi kasutada.

Or. en

Selgitus

On selge, et globaalne soojenemine on ülemaailmne probleem. Kliimamuutused ei pruugi 
kõiki liikmesriike samas ulatuses mõjutada. Kliimamuutused võivad mulda mõjutada. Selliste 
muutustega kohanemine võib olla kulukas. Seepärast on vaja solidaarsust. 

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

Muudatusettepanek 530
Artikkel 18

1. Komisjon võib artikli 19 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
korras kohandada I lisa tehnika ja teaduse 

välja jäetud
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arenguga.
2. Kui artiklis 17 osutatud teabevahetuse 
käigus selgub, et mullasaaste ohtude 
hindamise meetodeid on vaja ühtlustada, 
võtab komisjon artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras 
vastu ühised kriteeriumid mullasaaste 
ohtude hindamiseks.
3. Nelja aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], võtab komisjon artikli 19 lõikes 2 
osutatud regulatiivmenetluse korras vastu 
sätted andmete ja metaandmete kvaliteedi, 
varasemate andmete kasutamise, meetodite, 
juurdepääsu ja andmevahetusvormide 
kohta, mis on vajalikud artikli 16 sätete 
kohaldamiseks.

Or. de

Selgitus

ELi direktiivis sätestatud nõuete kujundamisel, eriti seoses mullasaaste ohu hindamise 
kriteeriumide kindlaksmääramisega, tuleks valida menetlus, mis võtab arvesse kõikide 
huvirühmade huve ja tagab nende kaasamise piisavas ulatuses. Lõikes 3 sisalduv komisjoni 
volitus rakendussätete vastuvõtmiseks andmete sisu ja vahetuse kohta on üleliigne. 
(Sommer/Liese)

Sisuliselt kuuluvad sätted artiklisse 17 (vt artikli 17 muudatusettepanek). 

ELi direktiiviga seotud konkreetsete nõuete väljatöötamiseks, eriti mis puudutab mullasaaste 
ohu hindamise kriteeriumide kehtestamist, ei tohiks aluseks võtta komitee moodustamist 
vastavalt otsusele 1999/468/EÜ (komiteemenetlus). 

Lõikes 3 sisalduv volitus lisatakse artiklisse 17. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle)

I lisa muudatused ei ole ainult tehnilist laadi, vaid täidesaatvate asutuste jaoks olulise 
poliitilise ja majandusliku tähtsusega ning nõuavad seetõttu põhimõtteliselt Euroopa 
Parlamendi kaasamist. Euroopa Parlamendi vetoõigus otsuse 1999/468/EÜ komiteemenetluse 
kohta tähenduses oleks seetõttu ebapiisav. (Nassauer)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 531
Artikli 18 lõige 1

1. Komisjon võib artikli 19 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 

välja jäetud
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korras kohandada I lisa tehnika ja teaduse 
arenguga.

Or. de

Selgitus

Direktiivi olulise muutmisega seotud otsused tuleb vastu võtta kaasotsustamismenetluse ja 
mitte komiteemenetluse raames. (Seeber)

Komiteemenetlus ei sobi. Siin tuleks kohaldada menetlust vastavalt EÜ asutamislepingu 
artiklile 251. (Hoppenstedt)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 532
Artikli 18 lõige 1

1. Komisjon võib artikli 19 lõikes 3 
osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
korras kohandada I lisa tehnika ja teaduse 
arenguga.

1. Teabefoorumi moodustamisel võtab 
komisjon arvesse liikmesriikides 
olemasolevaid süsteeme ja pöörab 
tähelepanu ühilduvusele liikmesriikide 
teabesüsteemidega. Direktiivi 2007/2/EÜ 
sätted jäävad kehtima. Liikmesriigid 
toetavad komisjoni seoses andmete ja 
metaandmete kvaliteedi ning varasemate 
andmete kasutamisega. 

Or. de

Selgitus

Teabefoorumi moodustamisel on vaja valida pragmaatiline lähenemisviis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 533
Artikli 18 lõige 1

1. Komisjon võib artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras 
kohandada I lisa tehnika ja teaduse 
arenguga.

1. Komisjon võib artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras 
kohandada III lisa tehnika ja teaduse 
arenguga.
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Or. de

Selgitus

I lisa muutmine võib teatud tingimustel kaasa tuua direktiivi sisulise muutmise. See võib 
uuesti kaasa tuua keskendumise ülesvõtetele, kaardistamisele ja analüüsidele, mis võib 
tähendada ajutist seisakut mullakaitses. Parimate tavade mudelite kohandamine teaduse ja 
tehnika arenguga toetab mullakaitse arengut.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 534
Artikli 18 lõige 2

2. Kui artiklis 17 osutatud teabevahetuse 
käigus selgub, et mullasaaste ohtude 
hindamise meetodeid on vaja ühtlustada, 
võtab komisjon artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras 
vastu ühised kriteeriumid mullasaaste 
ohtude hindamiseks.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt artikli 18 lõike 1 Seeberi muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 535
Artikli 18 lõige 2

2. Kui artiklis 17 osutatud teabevahetuse 
käigus selgub, et mullasaaste ohtude 
hindamise meetodeid on vaja ühtlustada, 
võtab komisjon artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras 
vastu ühised kriteeriumid mullasaaste 
ohtude hindamiseks.

2. Kui lõikes 1 osutatud teabevahetuse 
käigus selgub, et mullasaaste ohtude 
hindamise meetodeid vastavalt artiklile 11 a
on vaja ühtlustada või kohandada direktiiv 
tehnika ja teaduse arenguga, esitab 
komisjon vastavalt asutamislepingu 
artiklile 251 ettepaneku ühiste 
kriteeriumide kohta mullasaaste ohtude 
hindamiseks või vajalike kohanduste 
tegemiseks.

Or. de
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Selgitus

Vt artikli 18 lõike 1 Haugi muudatusettepaneku selgitus.

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

Muudatusettepanek 536
Artikli 18 lõige 2

2. Kui artiklis 17 osutatud teabevahetuse 
käigus selgub, et mullasaaste ohtude
hindamise meetodeid on vaja ühtlustada, 
võtab komisjon artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras vastu 
ühised kriteeriumid mullasaaste ohtude 
hindamiseks.

2. Kui artiklis 17 osutatud teabevahetuse 
käigus võtab komisjon hiljemalt [viis aastat 
pärast direktiivi jõustumist] artikli 19 lõikes 
3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse 
korras vastu ohualade kindlakstegemise 
ühise meetodi ja ühised kriteeriumid 
mullasaaste ohtude hindamiseks ning 
kontrollväärtuste tuletamiseks.

Or. en

Selgitus

Kõikide huvirühmade osavõtul peab toimuma läbipaistev, demokraatlik ja tõhus menetlus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 537
Artikli 18 lõige 2

2. Kui artiklis 17 osutatud teabevahetuse 
käigus selgub, et mullasaaste ohtude 
hindamise meetodeid on vaja ühtlustada, 
võtab komisjon artikli 19 lõikes 3 osutatud 
kontrolliga regulatiivmenetluse korras 
vastu ühised kriteeriumid mullasaaste 
ohtude hindamiseks.

2. Kui artiklis 17 osutatud teabevahetuse 
käigus selgub, et mullasaaste ohtude 
hindamise meetodeid on vaja ühtlustada, 
teeb komisjon asutamislepingu artikli 251 
kohaselt ettepaneku ühiste kriteeriumide 
kohta mullasaaste ohtude hindamiseks.

Or. de

Selgitus

Mullasaaste ohtude hindamise ühiste meetodite vastuvõtmine avaldab olulist mõju Euroopa 
mullaga seotud õigusaktide reguleerimisalale. Seetõttu komiteemenetlus ei sobi. Siin tuleks 
kohaldada menetlust vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 251.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber + Jutta Haug + Karsten Friedrich Hoppenstedt

Muudatusettepanek 538
Artikli 18 lõige 3

3. Nelja aasta jooksul, alates [jõustumise 
kuupäev], võtab komisjon artikli 19 lõikes 2 
osutatud regulatiivmenetluse korras vastu 
sätted andmete ja metaandmete kvaliteedi, 
varasemate andmete kasutamise, meetodite, 
juurdepääsu ja andmevahetusvormide 
kohta, mis on vajalikud artikli 16 sätete 
kohaldamiseks.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt artikli 18 lõike 1 Seeberi muudatusettepaneku selgitus.

Vt artikli 18 lõike 1 Haugi muudatusettepaneku selgitus.

Liikmesriigid võivad teabe kättesaadavaks tegemiseks vastavalt lõikele 3 kasutada ka oma 
süsteeme. (Hoppenstedt)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 539
Artikkel 18 a (uus)

Üleminekueeskirjad 
Käesoleva direktiivi eeskirjad ei hõlma 
pindasid, 
a) mille suhtes on enne [direktiivi 
jõustumise kuupäev] kokkuleppel pädevate 
asutustega kohaldatud ja lõpetatud 
tervendamismeetmed; 
b) mille osas on pädevad asutused enne 
[direktiivi jõustumise kuupäev] andnud 
tervendamisega seotud korraldusi. 

Or. de

Selgitus

Tervendamismeetmed teostanud isikul on õigustatud huvi, et seda temalt uuesti ei nõutaks. 
Selleks et tagada asjaosalistele juba lõpule viidud meetmete osas õiguskindlus ja selle 
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kindluse kaitse, peaks direktiiv sisaldama sätteid kohaldamise ajavahemiku kohta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug + Hartmut Nassauer + Karsten Friedrich 
Hoppenstedt

Muudatusettepanek 540
Artikkel 19

1. Komisjoni abistab komitee, edaspidi 
„komitee“.

välja jäetud

2. Käesolevale lõikele viitamisel 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 
5 ja 7, võttes arvesse sama otsuse artikli 8 
sätteid.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõikes 6 
sätestatud tähtaeg on kolm kuud.
3. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a 
lõikeid 1–4 ja artiklit 7.
4. Komitee kehtestab oma kodukorra.

Or. de

Selgitus

Käesoleva direktiivi muudatused ei ole ainult tehnilist laadi, vaid täidesaatvate asutuste jaoks 
olulise poliitilise ja majandusliku tähtsusega, ning nõuavad seetõttu põhimõtteliselt Euroopa 
Parlamendi kaasamist. Euroopa Parlamendi vetoõigus ei oleks otsuse 1999/468/EÜ 
(komiteemenetluse kohta) tähenduses piisav. (Nassauer)

Artikli 18 muudatusettepanekust tulenev muudatus. (Hoppenstedt)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt 

Muudatusettepanek 541
Artikli 19 lõige 4

4. Komitee kehtestab oma kodukorra. 4. Komitee kehtestab oma kodukorra. 
Kodukorras antakse huvirühmade 
esindajatele komitee nõupidamistel 
osalemise õigus. 

Or. de
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Selgitus

Oluline on tagada läbipaistev, demokraatlik ja tegelikkusega kooskõlas olev menetlus koos 
kõikide osapoolte kaasamisega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 542
Artikli 19 lõige 4 a (uus)

4 a. Enne otsuste vastuvõtmist konsulteerib 
komitee asjaomaste majandusringkondade 
ja keskkonnaühendustega.

Or. de

Selgitus

Oluline on tagada läbipaistev, demokraatlik ja tegelikkusega kooskõlas olev menetlus koos 
kõikide osapoolte kaasamisega.

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

Muudatusettepanek 543
Artikli 20 lõike 1 esimene lõik

1. Komisjon esitab käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta esimese hindamisaruande 
kahe aasta jooksul pärast 
meetmeprogrammide ja riiklike 
tervendamisstrateegiate kättesaamist.

1. Komisjon esitab käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta esimese hindamisaruande 
kolme aasta jooksul pärast teabefoorumi 
moodustamist artikli 17 kohaselt.

Or. de

Selgitus

Eelmiste muudatustega kohandamine.

Esimese hindamisaruande esitamine kolme aasta jooksul tundub olevat piisav. (Jeggle + 
Sommer/Liese)

Artikli 17 muudatusettepanekuga kohandamine. 

Esimese hindamisaruande esitamine kolme aasta jooksul tundub olevat piisav. 
(Weisgerber/Ulmer)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jutta Haug

Muudatusettepanek 544
Artikli 20 lõike 1 esimene lõik

1. Komisjon esitab käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta esimese hindamisaruande 
kahe aasta jooksul pärast 
meetmeprogrammide ja riiklike 
tervendamisstrateegiate kättesaamist.

1. Komisjon esitab käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta esimese hindamisaruande 
kahe aasta jooksul pärast teabefoorumi 
moodustamist artikli 17 kohaselt.

Or. de

Selgitus

Artiklite 16, 17, 18 muudatusettepanekutega kohandamine.

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

Muudatusettepanek 545
Artikli 20 lõige 2

2. Lõikes 1 ettenähtud aruannetes annab 
komisjon ülevaate käesoleva direktiivi 
rakendamisel tehtud edusammudest, 
toetudes artikli 16 kohaselt läbiviidud 
hindamistele.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Eelmiste muudatustega kohandamine.

Esimese hindamisaruande esitamine kolme aasta jooksul tundub olevat piisav. (Jeggle + 
Sommer/Liese)

Artikli 17 muudatusettepanekuga kohandamine. 

Esimese hindamisaruande esitamine kolme aasta jooksul tundub olevat piisav. 
(Weisgerber/Ulmer)

Artiklite 16, 17, 18 muudatusettepanekutega kohandamine. (Haug)
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 546
Artikkel 20 a (uus)

Artikkel 20 a
Euroopa Ühendus ei rahasta ega 
kaasrahasta meetmeid, mida liikmesriigid 
on kohustatud käesoleva direktiivi kohaselt 
võtma.

Or. de

Selgitus

Kuna maa on era- või avalik omand, ei tohi „saastaja maksab” põhimõttest ELi eelarvest 
rahaliste vahendite eraldamise kaudu kõrvale kalduda. Vabatahtlike või liikmesriikide 
otsustada olevate meetmete edendamine on käesoleva artikli kohaselt ka edaspidi võimalik, nt 
struktuurifondide vahendeid kasutades.

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

Muudatusettepanek 547
Artikkel 21

Läbivaatamine Ettepanek biojäätmete kohta ja 
läbivaatamine

Komisjon esitab hiljemalt [üks aasta pärast 
käesoleva direktiivi jõustumist] ettepaneku 
võtta vastu biojäätmeid käsitlev direktiiv, et 
kehtestada kvaliteedistandardid biojäätmete 
kui mulla parandaja kasutamiseks. 

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi 
hiljemalt [15 aastat pärast jõustumise 
kuupäeva] ja teeb, kui see on asjakohane, 
ettepanekud vajalike muudatuste tegemiseks.

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi läbi 
hiljemalt [15 aastat pärast jõustumise 
kuupäeva] ja teeb, kui see on asjakohane, 
ettepanekud vajalike muudatuste tegemiseks.

Or. en

Selgitus

Biojäätmeid käsitlevat direktiivi on vaja selleks, et juhtida biojäätmed kõrvale prügilatest ja 
põletusseadmetest selleks, et biojäätmeid kasutataks kõige tõhusamal viisil – mulla 
origaanilise ainese sisalduse suurendamiseks
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Lambert van Nistelrooij, Esther De Lange, Neil Parish

Muudatusettepanek 548
Artikkel 22

Liikmesriik sätestab karistused, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi alusel 
vastuvõetud siseriiklike sätete rikkumise 
puhul, ning võtab kõik vajalikud meetmed 
nende sätete rakendamiseks. Ettenähtud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriik 
teatab need sätted komisjonile hiljemalt 
artiklis 24 nimetatud kuupäevaks ning teatab 
viivitamatult ka kõikidest asjassepuutuvatest 
muudatustest.

Liikmesriik sätestab karistused, mida 
kohaldatakse käesoleva direktiivi I ja III 
peatüki alusel vastuvõetud siseriiklike sätete 
rikkumise puhul, ning võtab kõik vajalikud 
meetmed nende sätete rakendamiseks. 
Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriik 
teatab need sätted komisjonile hiljemalt 
artiklis 24 nimetatud kuupäevaks ning teatab 
viivitamatult ka kõikidest asjassepuutuvatest 
muudatustest.

Or. de

Selgitus

Kui maaomanikud ja -kasutajad ei järgi II peatüki sätteid, ei ole erisanktsioonide 
kohaldamine nõutav. I ja III peatüki nõuete, eriti artiklite 4 ja 9 sätete rikkumise eest 
ettenähtud karistused on piisavad keskkonnanõuetele mittevastava maakasutamise korral.
Põllumajanduse jaoks on ühise põllumajanduspoliitika reformi raames ette nähtud piisav 
kontrolli- ja karistussüsteem.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 549
Artikkel 23

Artikkel 23
Direktiivi 2004/35/EÜ muutmine

välja jäetud

Direktiivi 2004/35/EÜ artikli 6 lõige 3 
asendatakse järgmisega:
“3. Pädev asutus nõuab ettevõtjalt 
tervendamismeetmete rakendamist.
Vastavalt direktiivi xx/xx/xx artikli 13 
lõikele 1, kui ettevõtja ei täida kõnealuse 
artikli lõikes 1 või lõike 2 punktides b, c või 
d esitatud nõudeid, kui ettevõtjat ei ole 
võimalik kindlaks teha või kui ettevõtjal ei 
ole käesoleva direktiivi kohaselt kohustust 
kulutusi kanda, võib pädev asutus 
rakendada kõnealused meetmed ise.“
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Or. de

Selgitus

Kulusid, mida käesolev säte avaliku sektori jaoks kaasa toob, ei ole võimalik hinnata. 
Liikmesriikidele tuleks jätta võimalus hinnata, millises ulatuses nad sedalaadi 
keskkonnakahjusid tervendavad (tervendada suudavad).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 550
ARTIKKEL 23

Artikli 6 lõige 3 (direktiiv 2004/35/EÜ)

3. Pädev asutus nõuab ettevõtjalt 
tervendamismeetmete rakendamist. 
Vastavalt direktiivi xx/xx/xx artikli 13 
lõikele 1, kui ettevõtja ei täida kõnealuse 
artikli lõikes 1 või lõike 2 punktides b, c või 
d esitatud nõudeid, kui ettevõtjat ei ole 
võimalik kindlaks teha või kui ettevõtjal ei 
ole käesoleva direktiivi kohaselt kohustust 
kulutusi kanda, võib pädev asutus rakendada 
kõnealused meetmed ise.“

3. Pädev asutus nõuab ettevõtjalt 
tervendamismeetmete rakendamist. 
Vastavalt direktiivi xx/xx/xx artikli 13 
lõikele 1, kui ettevõtja ei täida kõnealuse 
artikli lõikes 1 või lõike 2 punktides b, c või 
d esitatud nõudeid, kui ettevõtjat ei ole 
võimalik kindlaks teha või kui ettevõtjal ei 
ole käesoleva direktiivi kohaselt kohustust 
kulutusi kanda, võib pädev asutus rakendada 
kõnealused meetmed äärmisel juhul ise.”

Or. en

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

Muudatusettepanek 551
Artikli 24 lõike 1 teine a lõik (uus)

Liikmesriikides juba kehtivate eeskirjade 
muutmatajätmise korral piisab kooskõla 
teatavakstegemisest.

Or. de

Selgitus

Komisjon on seisukohal, et kõiki liikmesriikides kehtivaid eeskirju ei ole vaja direktiivi 
sätetega kohandada, sest nende kaitsetase on samaväärne või kõrgem ja on kooskõlas 
direktiivi eeskirjadega. Selle taustal on käesolevate eeskirjade ametlikus korras uuesti 
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avaldamine käesoleva direktiiviga seoses üleliigne ja piisab kooskõla ametlikust 
teatavakstegemisest. (Weisgerber/Ulmer + Jeggle + Sommer/Liese) 

Komisjon on seisukohal, et kõiki liikmesriikides kehtivaid eeskirju ei ole vaja direktiivi 
sätetega kohandada, sest nende kaitsetase on samaväärne või kõrgem ja on kooskõlas 
direktiivi eeskirjadega. (Haug)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber + Thomas Ulmer + Lambert van Nistelrooij, 
Esther De Lange, Neil Parish + Renate Sommer, Peter Liese + Elisabeth Jeggle

Muudatusettepanek 552
I lisa

I lisa välja jäetud

Or. de

Selgitus

Artiklites 6–8 ja I lisas sisalduv mulla ohualadel põhinev lähenemisviis asendatakse 
kohustusega võtta laialdaselt kasutusele maakasutuse hea tava eeskirjad. (Seeber)

Kirjeldatud kriteeriumid ei ole liikmesriikides ja piirkondades laialdaselt kasutusel. Kuna aga 
kriteeriumid ja direktiivi esialgses ettepanekus esitatud piirkonna kindlaksmääramise mõõdik 
on täiesti ebasobivad, tuleb kriteeriumid tervikuna välja jätta. (Ulmer + Jeggle)

Artiklites 6–8 ja I lisas sisalduv mulla ohualadel põhinev lähenemisviis tuleb asendada 
kohustusega võtta laialdaselt kasutusele maakasutuse hea tava eeskirjad.

Mulla ohualadel põhinevast lähenemisviisist põhjustatud halduskulud on 
ebaproportsionaalsed, sest maaomanikud on oma maa säilimisest ise huvitatud. Lisaks on see 
vastuolus Euroopa Ülemkogu otsusega vähendada kulutusi bürokraatiale 2012. aastaks 25% 
võrra. (van Nistelrooij ja teised) 

II peatükiga seotud eeskirjad ei arvesta liikmesriikides varem tehtud tööga ja toovad kaasa 
samasisuliste sätete kordumise ning ebaproportsionaalselt suured halduskulud. 
II peatükis nimetatud võimalikud ohud on piirkonniti väga erinevad, nii et hindamine tuleb 
läbi viia kohalikul tasandil. Üldine ohualana häbimärgistamine toob kinnistuomanike jaoks 
kaasa ebaproportsionaalsed kulud. (Sommer/Liese) 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 553
I lisa 1. jagu

I lisa 1. jagu välja jäetud



AM\685116ET.doc 113/129 PE392.343v03-00
Freelance-tõlge

ET

Or. de

Selgitus

II peatükis ja I lisas ei arvestata liikmesriikides eelnevalt tehtud tööd. See toob kaasa 
samasisuliste sätete kordumise ning ebaproportsionaalselt suured halduskulud. Võimalikud 
ohud on piirkonniti väga erinevad, nii et hindamine tuleb läbi viia kohalikul tasandil. Üldine 
ohualana häbimärgistamine ei ole kooskõlas tegelike tingimustega. I lisas kirjeldatud 
kriteeriumid on liiga üldised ja ei arvesta aluseks olevate andmete erinevusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 554
I lisa punkti 1 rida 3 a (uus) 

Orgaanilise ainese sisaldus

Or. de

Selgitus

Erosioonist ohustatud piirkonnale on iseloomulik ka mulla väike orgaanilise ainese või 
huumuse sisaldus. Kõnealuse parameetri mõõtmise alusel on võimalik kooskõlas teiste 
parameetritega koostada hinnanguid vajaduste kohta ja võtta kohaseid vastumeetmeid. Mulla 
piisav huumusesisaldus parandab tunduvalt veemahutavust, mis aitab erosiooni ära hoida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 555
I lisa punkti 1 read 8, 9 ja 9 a (uus)

Hüdroloogilised tingimused Hüdroloogilised ja hüdrogeoloogilised 
tingimused

Agroökoloogiline vöönd Agroökoloogiline vöönd

Antropogeensed tegurid (nt hüdraulilised 
rajatised jne)

Or. en

Selgitus

Erosiooniohu kindlakstegemiseks tuleks otseselt erosiooni põhjustavate elementide hulka 
lisada tehisrajatised ning samuti hüdrogeoloogia, mis on ülioluline element, mis mõjutab 
pinnavett.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): John Bowis + Eija-Riitta Korhola

Muudatusettepanek 556
I lisa punkti 2 rida 9 a (uus)

pH

Or. en

Selgitus

Vaid sobiva pH seisundiga mullad tagavad stabiilse mullastruktuuri ning vähendavad 
erosiooniohtu. See saavutatakse savi mineraalide pooride stabiliseerimisega. 
Mullaagregaatide „kaardimajakese” struktuur stabiliseeritakse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 557
I lisa 2. jagu

I lisa 2. jagu välja jäetud

Or. de

Selgitus

II peatükis ja I lisas ei arvestata liikmesriikides eelnevalt tehtud tööd. See toob kaasa 
samasisuliste sätete kordumise ning ebaproportsionaalselt suured halduskulud. Võimalikud 
ohud on piirkonniti väga erinevad, nii et hindamine tuleb läbi viia kohalikul tasandil. Üldine 
ohualana häbimärgistamine ei ole kooskõlas tegelike tingimustega. I lisas kirjeldatud 
kriteeriumid on liiga üldised ja ei arvesta aluseks olevate andmete erinevusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 558
I lisa punkti 2 veerg 8

Maakasutus (sealhulgas maaviljelus, 
põllumajandustootmine ja metsandus)

Maakasutus (sealhulgas maaviljelus, 
põllumajandustootmine, kaevandamine ja 
metsandus)

Or. en
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Selgitus

Kaevandamistegevus toob kaasa mulla paljastumise. Taastamine viiakse läbi 
kaevandamistegevuse lõpus ja seepärast tuleks seda võtta arvesse kui elementi, mis on isegi 
olulisem siis, kui kasutamisele suunatud tegevus on ebaseaduslik.

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

Muudatusettepanek 559
I lisa punkti 2 rida 8 a (uus)

pH

Or. en

Selgitus

Hapestumine ohustab pH kaudu süsiniku/lämmastiku suhet, mis on oluline taimekasvule, 
toitainete ladestamisele ja mullaorganismidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 560
I lisa 3. jagu

I lisa 3. jagu välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt I lisa punkti 2 Weisgerberi/Ulmeri muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 561
I lisa punkti 3 rida 7

Maakasutus (sealhulgas maaviljelus, 
põllumajandustootmine ja metsandus)

Maakasutus (sealhulgas maaviljelus, 
põllumajandustootmine, metsandus ja 
linnamaa ning tööstusliku maa kasutus)

Or. en
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Selgitus

Linnamaa ja tööstusliku maa kasutus on oluline tihenemise põhjustaja.

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

Muudatusettepanek 562
I lisa punkti 3 rida 8 a (uus)

pH

Or. en

Selgitus

Optimaalne pH tase soodustab mulla stabiilsust ja seega vähendab erosiooni- ja ka 
tihenemisohtu savimineraalide kokkupuutepunktide tihendamise kaudu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber; Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 563
I lisa 4. jagu

I lisa 4. jagu välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt I lisa punkti 2 Weisgerberi/Ulmeri muudatusettepaneku selgitus.

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

Muudatusettepanek 564
I lisa punkti 4 rida 4 a (uus)

Teede lähedus

Or. en

Selgitus

Talvel kasutatakse paljudes riikides külmunud teede sulatamiseks ikka veel soola, mis toob 
kaasa sooldumise valgumise kaudu. Arvestades teedevõrgu tihedust paljudes Euroopa osades, 
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on nimetatud sooldumise allikas märkimisväärne ja seda tuleb arvesse võtta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 565
I lisa punkti 4 read 6 a ja 6 b (uus)

Vajumine rannikuäärsetes vööndites
Põhjavee taandumine siirdevööndites 
(riimvesi)

Or. en

Selgitus

Rannaäärse põhjaveekihi aladel võib vajumise põhjustatud pinnamoe degradeerumine tuua 
kaasa mulla pundumise ja sooldumise. Äärmiselt suur taandumine rannaäärsest 
põhjaveekihist põhjustab mage- ja soolase vee piirpinna kerkimise ja võib kutsuda seepärast 
esile mulla sooldumise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 566
I lisa 5. jagu

I lisa 5. jagu välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vt I lisa punkti 2 Weisgerberi/Ulmeri muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 567
I lisa punkti 5 veerud 6, 6 a ja 6 b (uus)

Kliima Kliima ja kliimamuutused (nt igikeltsa 
paksuse muutused ja levimus, mis 
määravad mulla ebastabiilsuse protsessid 
periglatsiaalsetes vööndites)
Hüdrogeoloogilised tingimused (vee 
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läbilaskevõime sügavusprofiil)
Antropogeensed tegurid

Or. en

Selgitus

Sademete koguse ja tugevuse muutumine aitab märkimisväärselt kaasa mulla pinge 
muutmisele, kui seda mõjutavad erosioon ja maalihete nähtus. Temperatuuritõus põhjustab 
igikeltsa jää sulamist, määrates mulla ebastabiilsuse protsessid periglatsiaalsetes vööndites.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Cristina Gutiérrez-Cortines + John Bowis + Eija-Riitta 
Korhola

Muudatusettepanek 568
I lisa punkt 5 a (uus)

ÜHISED KRITEERIUMID 
HAPESTUMISEST OHUSTATUD 
ALADE KINDLAKSTEGEMISEKS
pH
Mulla tüpoloogiline üksus (STU) 
(mullaliik)
Mullalõimis
Kliima
Maakasutus
Mulla orgaaniline aines
Katioonide neelamismahutavus

Or. en

Selgitus

Hapestumine on seotud kõikide loetletud kriteeriumidega, mis on olulised taimekasvule ja 
ökoloogilistele omadustele, sealhulgas katioonide neelamismahutavus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 569
I lisa punkt 5 a (uus)

ÜHISED KRITEERIUMID 
HAPESTUMISEST OHUSTATUD 
ALADE KINDLAKSTEGEMISEKS
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Mulla tüpoloogiline üksus (STU) 
(mullaliik)
Mullalõimis (STU tasand)
Mulla hüdraulilised omadused
Teave põhjavee kohta, sealhulgas happesus
Kliima 

Or. en

Selgitus

Määratleda tuleks kriteeriumid hapestumisest ohustatud alade kindlakstegemiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Alexandru-Ioan Morţun

Muudatusettepanek 570
I lisa punkt 5 a (uus)

ÜHISED KRITEERIUMID 
HAPESTUMISEST OHUSTATUD 
ALADE KINDLAKSTEGEMISEKS
Mulla tüpoloogiline üksus (STU) 
(mullaliik)
Mullalõimis (STU tasand)
Mulla hüdraulilised omadused
Mulla omadused, mis iseloomustavad 
hapestumisprotsessi
Kliima

Or. en

Selgitus

Keemilised omadused, mis määratlevad mulla happesuse (pH, SB, Ah, TSH või Ah, VSH või 
Ah, alumiinium), võimaldavad happemuldade ja hapestumisohu altide alade kindlakstegemist, 
maaparanduslike meetmete kohaldamist ja mulla funktsioonide tervendamiseks ja 
säilitamiseks, looduslike maastike, ökosüsteemide tõhusa toimimise jaoks vajaliku tasakaalu 
eesmärgil tehtavate tehniliste ning rahaliste jõupingutuste kvantifitseerimist.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 571
I lisa punkt 5 a (uus)

ÜHISED KRITEERIUMID 
BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE 
KAOST OHUSTATUD ALADE 
KINDLAKSTEGEMISEKS 
Mulla tüpoloogiline üksus (STU) 
(mullaliik)
Ühtsed mullaparameetrid (pH, lõimis, 
katioonide neelamismahutavus, ...)
Topograafia, sealhulgas nõlva kaldenurk ja 
pikkus
Pinnakate
Maakasutus (sealhulgas maaviljelus, 
põllumajandustootmine ja metsandus)
Maakasutuse muutumine
Kliima (sealhulgas sademete jaotumine ja 
tuulte laad)
Mullakliima
Hüdroloogilised tingimused
Hüdrogeoloogilised tingimused
Agroökoloogiline vöönd
Antropogeensed tegurid
Ökosüsteemide üleminekualad
Mulla orgaanilise süsiniku sisaldus (üldine 
ja huumuse kontsentratsioon)
Mulla orgaanilise süsiniku sisaldus (varu)
Kaitsealad (ühenduse tähtsusega alad, 
vooluveekogude äärsed kaitsealad, 
Biokeemilised parameetrid, mis on seotud 
mulla ainevahetuslike funktsioonidega 
(nagu mulla hingamise kiirus, mikroobide 
süsinikusisaldus jne ...)
Endeemilised taksonid
Valitud taksonite rohkus mulla elustikus
Valitud mulla bioloogiliste koosluste rikkus
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Valitud koosluste ühtlus mulla elustikus
Valitud koosluste edaafiline kohanemine 
mulla elustikus

Or. en

Selgitus

Eespool toodud näitajad on need, mida kasutatakse sagedamini mullateaduse analüüsides 
mulla elustikku mõjutavate tingimuste hindamisel. Mulla tüpoloogiline üksus annab 
põhiteavet mullasiseste protsesside kohta, mille all kannatab mulla elustik; sellised protsessid 
kujutavad endast ka elusorganismide elupaiga tingimusi, mis mõjutavad nende koostist ja
arvukust. Kõiki inimtegevusi, mis võivad mõjutada mulla kogukadu või selle ökoloogilisi 
omadusi, tuleks kõnealuses analüüsis arvesse võtta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Miroslav Ouzký

Muudatusettepanek 572
II lisa

II lisa välja jäetud

Or. en

Selgitus

Iga liikmesriik peaks koostama oma riikliku saastatud alade nimekirja. Selle eelis on 
riikidevaheliste erinevuste silmaspidamine ja parem informeeritus varasemast tegevusest, mis 
viis saastumise tekkeni. Teatavaid rajatisi, mis juba vastavad ELi õigusest tulenevatele 
mullakaitse nõuetele (nt IPPC), ei tuleks klassifitseerida potentsiaalselt mulda 
kahjustavatena.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber + Karsten Friedrich Hoppenstedt + Elisabeth 
Jeggle + Anja Weisgerber, Thomas Ulmer + Hartmut Nassauer + Renate Sommer, Peter Liese

Muudatusettepanek 573
II lisa

II lisa välja jäetud

Or. de

Selgitus

Vastavalt artiklite 9–14 teistele muudatusettepanekutele, milles on sätestatud üldine sõnastus 
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ja kohustused, ei ole käesolev II lisa enam vajalik. (Seeber)

Nii nagu selgitatud juba artikli 11 lõike 2 muudatusettepanekus, peab saastatud pindade 
kindlakstegemise menetlus olema seotud ohu esinemise kahtluse tingimusega, et saavutada 
probleemidega rohkem kooskõlas olev ja proportsionaalsem lahendus. (Hoppenstedt)

Loetletud tegevused/alad tunduvad konkreetsete saasteolukordade hindamiseks ebasobivad. 
Direktiivi ettepaneku II lisa tuleks välja jätta ja selle asemel lähtuda ainult konkreetsetest 
tegevustest, mis võivad ohtlikuks osutuda. (Jeggle)

II lisas loetletud tegevused/alad tunduvad konkreetsete saasteolukordade hindamiseks 
ebasobivad. IPPC käitisi (saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi tähenduses) ei 
tohi mingil juhul käsitleda ja avalikustada üldiselt saastuda võivate aladena. II lisa tuleks 
seetõttu välja jätta ja selle asemel lähtuda konkreetsetest tegevustest, mis võivad ohtlikuks 
osutuda. (Weisgerber/Ulmer)

Kolmanda peatüki (artiklid 9–14) väljajätmisest tulenev muudatusettepanek (Nassauer)

Saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli käitisi (IPPC käitisi) ei tohi mingil juhul käsitleda 
saastuda võivate aladena. Lisaks tuleks pinnast saastada võivate tegevuste kaardistamisel 
piirduda alade saastuda võivate osade/saastetegevusega. Direktiivi ettepaneku II lisa tuleks 
välja jätta ja selle asemel lähtuda ainult konkreetsetest tegevustest, mis võivad ohtlikuks 
osutuda. (Sommer/Liese)

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi ja Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 574
II lisa pealkiri

Mulda saastada võivate tegevuste loetelu Tegevuste loetelu, mis nõuavad mulla 
kvaliteedi täiendavat uurimist

Or. el

Selgitus

Nii nagu ka artikli 11 lõike 2 muudatusettepanekus, võib sõnastus „mulda saastada võivad 
tegevused” märgistada negatiivselt alad, mis ei ole võib-olla saastunud, ja avaldada nende 
müügiväärtusele ebasoodsat mõju. Seetõttu esitatakse erapooletum sõnastus.

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

Muudatusettepanek 575
II lisa punkt 1

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

1. Käitised, kus esineb või esines ohtlikke 
aineid kogustes, mis on vastavalt nõukogu 
direktiivi 96/82/EÜ (Seveso) I lisa 
sissejuhatuse punktile 4 võrdsed kõnealuse 



AM\685116ET.doc 123/129 PE392.343v03-00
Freelance-tõlge

ET

suuremad. lisa 1. ja 2. osa 2. veerus sätestatud 
kogustega või 2% võrra neist suuremad.

Or. en

Selgitus

Ei piisa olemasolevast viitest Seveso direktiivile (96/82/EÜ) selle praegusel kujul. Vastavalt 
sellele on lisatud vaid need äriühingud, kes on näiteks võimelised ladustama 5 tonni väga 
mürgiseid aineid, 50 tonni mürgiseid aineid või 2500 tonni naftapõhiseid saadusi. Lisaks 
tuleb sektori nimekirja suurendada nii, et see hõlmaks kõiki asjaomaseid tegevusi, millel on 
oht mulla funktsioonidele ja ka üldsusele, ning et see võtaks arvesse kumulatiivset mõju.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 576
II lisa punktid 3, 4, 5, 6 ja 7

3. Lennujaamad. välja jäetud
4. Sadamad. 
5. Endised sõjaväeobjektid. 
6. Bensiinijaamad ja tanklad.
7. Keemiline puhastus. 

Or. en

Selgitus

Et anda liikmesriikidele vabadus arendada välja oma prioriteedid, peaks II lisa 
kohaldamisala piirduma „kõrge ohutasemega tegevustega”. Lennujaamu ja sadamaid ei saa 
pidada üldiselt kõrge ohutasemega tegevusteks. Sama kehtib mõnede endiste sõjaväeobjektide 
puhul, mille olulised osad on looduspiirkonnad. Üldistamine ei toimi ka punktide 6, 7, 10 ja 
11 puhul. Tundub, et viimast on eriti raske praktikas rakendada: enamikul juhtudest ei ole 
maaomanikul torujuhtme kasutuse üle otsustamiseks volitust. 

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

Muudatusettepanek 577
II lisa punktid 4 ja 5

4. Sadamad. 4. Sadamad ja süvendustööde muda 
kõrvaldamiseks ettenähtud alad.
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5. Endised sõjaväeobjektid. 5. Sõjaväeobjektid

Or. en

Selgitus

Vt II lisa punkti 1 Breyeri/Musacchio/Guidoni muudatusettepaneku selgitus. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi ja Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 578
II lisa punkt 7

Keemiline puhastus. välja jäetud 

Or. el

Selgitus

Keemilise puhastuse lisamine loetelusse ei ole vajalik. Keemilise puhastuse puhul on üldjuhul 
tegemist väikeste elamurajoonis paiknevate ettevõtetega, millel täisehitamata maa-alasid 
tavaliselt üldse ei ole ja mille tegevus mõjutab mulda ainult väga vähesel määral.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Horst Schnellhardt

Muudatusettepanek 579
II lisa punktid 9 ja 10

9. Prügilad, nagu need on määratletud 
nõukogu direktiivis 1999/31/EÜ.

välja jäetud

10. Reoveepuhastusseadmed.

Or. de

Selgitus

Prügilate täitmine peab juba praegu toimuma nii, et selle käigus hoitakse ära või piiratakse 
võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja ohte inimeste tervisele. 
Reoveepuhastusseadmed rajatakse heitvee puhastamiseks ja selle kaudu pinnavee, põhjavee 
ja mulla saastumise ärahoidmiseks. Üheski reoveepuhastusseadmes ei lasta puhastamata veel 
sihipäraselt pinnasesse nõrguda. Seega hoiab seade esmajoones ära või vähendab negatiivset 
mõju keskkonnale ja ei ole mulla võimalik saasteallikas.



AM\685116ET.doc 125/129 PE392.343v03-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frieda Brepoels

Muudatusettepanek 580
II lisa punktid 10 ja 11

10. Reoveepuhastusseadmed. välja jäetud
11. Torujuhtmed ohtlike ainete 
transpordiks. 

Or. en

Selgitus

Vt II lisa punktide 3, 4, 5, 6, 7 Brepoelsi muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland + Robert Sturdy

Muudatusettepanek 581
II lisa punkt 10

10. Reoveepuhastusseadmed. välja jäetud

Or. en

Selgitus

Heitveega seotud varade põhjustatava mulla saastamise oht on juba reguleeritud linnareovee 
direktiivi, IPPC direktiivi, setete direktiivi ja teistega. Näiteks linnareovee direktiiv nõuab 
lekete ärahoidmist kogumissüsteemide ja puhastusjaamade ehitamisel ja hooldusel. Setete 
direktiiv nõuab, et mulla kvaliteeti ei halvendataks. Reoveeveepuhastusseadmete lisamine 
käesolevasse direktiivi ei oleks kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva tegevuskava 
eesmärkidega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi ja Katerina Batzeli

Muudatusettepanek 582
II lisa punkt 10

Reoveepuhastusseadmed. Reoveepuhastusseadmed, mis on ette 
nähtud vähemalt 1000 elaniku jaoks.

Or. el
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Selgitus

Hotellides või väikeasulates on mõnikord olemas väikesed biopuhastusseadmed. Seetõttu 
tuleks kehtestada minimaalne suurus.

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

Muudatusettepanek 583
II lisa punktid 11 a, b ja c (uued)

11 a. Kariloomade jäätmete põletamise 
tehased, mis ei ole loetletud direktiivi 
96/61/EÜ I lisas. 
11 b. Direktiivides 91/676/EMÜ ja 
91/414/EMÜ käsitletud tegevused.
11 c. Transpordijaamad ja teenindusalad. 

Or. en

Selgitus

Vt II lisa punkti 1 Breyeri/Musacchio/Guidoni muudatusettepaneku selgitus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 584
II lisa punktid 11 a ja b (uued)

11 a. Sõidukite remondiks ja hoolduseks 
ette nähtud käitised.
11 b. Jäätmete põletusseadmed.

Or. en

Selgitus

Sellistes käitistes ladustatakse ja käideldakse selliste ohtlike ainete koguseid, nagu kütused, 
määrdeained, värvid, mis võivad pika aja vältel lekkida ja pinnasele valguda.

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

Muudatusettepanek 585
II a lisa (uus)
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II a lisa
Tervendamisvõimaluste hindamine

Tervendamisvõimalusi hinnatakse, 
kasutades parimaid olemasolevaid 
tehnoloogiaid, ning see põhineb järgmistel 
kriteeriumidel:

– iga võimaluse mõju rahvatervisele ja 
ohutusele;
– võimaluse rakendamise kulud;
– iga võimaluse edukuse tõenäosus;
– ulatus, milles iga võimalus hoiab ära 
edasise kahju ning väldib võimaluse 
rakendamise tulemusel tekkida võivat 
kaasnevat kahju;
– ulatus, milles iga võimalus igale 
loodusvara ja/või teenuse osale kasu toob;
– ulatus, milles iga võimalus võtab arvesse 
asjaomaseid sotsiaalseid, majanduslikke ja 
kultuurilisi probleeme ning teisi 
paikkonnaspetsiifilisi tegureid;
– aeg, mis kulub tervendamisele, et see 
oleks tõhus;
– ulatus, milles iga võimalusega 
saavutatakse ala tervendamine ohu 
vähendamise mõttes inimeste tervisele või 
keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Kõnealuseid sätteid on vaja selleks, et viia tervendamismeetmete suhtes kohaldatavad nõuded 
kooskõlla keskkonnavastutuse direktiiviga kehtestatud nõuetega nii, et saastatud alasid, kus 
vastutavat isikut on võimalik leida kas liikmesriigi või ELi õigusaktide kaudu (pärast 1. maid 
2007), seoksid samad kohustused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber

Muudatusettepanek 586
III a lisa (uus)

III a lisa
Mullakaitse parimate tavade mudelite 
alusel
Parimate tavade mudelid stiimulite ja 
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toetusprogrammide loomiseks, millel on 
laialdane mõju mullakaitsemeetmete 
tähtsuse järjekorras reastamisele:
erosioon,
maaharimine terrassidena,
pinnakate (nt viinamarjakasvatus, 
puuviljakasvatus, vahekultuurid, allakülv, 
…),
maastikuelementide kasutamine (nt 
põõsarühmad ja -salud põllul, puuderead, 
hekid, ülesharimata siilud põldude vahel),
järskudel nõlvadel paiknevate põldude 
muutmine rohealadeks,
orgaanilise ainese kadu,
huumuse teke,
pinnakate,
haljasväetised,
mullaharimise laiendamine,
tihenemine,
rohealade maheviljelus (ekstensiivne 
harimine),
mullaharimismeetmed,
sooldumine,
niisutusmeetmed,
maalihked,
pinnakate (mitte paljad kesapõllud),
maaharimine terrasside kujul,
maastikuelementide kasutamine (nt 
põõsarühmad ja -salud põllul, puuderead, 
hekid, ülesharimata siilud põldude vahel),
metsastamine.

Or. de

Selgitus

Muudetud artiklis 8 osutatakse III lisale, milles loetletakse mittesiduvad parimate tavade 
mudelid seoses ulatusliku mõjuga stiimulite ja meetmeprogrammidega, mille eesmärgiks on 
mullakaitsemeetmete reastamine tähtsuse järjekorras. Erinevalt lühiajalistest meetmetest 
tagab keskkonnaalaselt tasakaalustatud maakasutus (märksõna: maheviljelus) laialdase ja 
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pikaajaliselt säästva mullakaitse.


