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Kasutatud tähised 

 * nõuandemenetlus häälteenamus 
 **I koostöömenetlus (esimene lugemine) häälteenamus 
 **II koostöömenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise seisukoha 

heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise seisukoha 
tagasilükkamiseks või muutmiseks 

 *** nõusolekumenetlus parlamendi koosseisu enamus v.a EÜ 
asutamislepingu artiklites 105, 107, 161 ja 300 ja ELi lepingu 
artiklis 7 toodud juhtudel 

 ***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) häälteenamus 
 ***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise 

seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise 
seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks 

 ***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) häälteenamus ühise 
seisukoha heakskiitmiseks 

 
(Antud menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul 
alusel.) 
 

 
 

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud 

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või 
puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek. 
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku kohta põhjavee kaitse kohta 
reostuse eest 
(KOM(2003)0550 – C5-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine) 

Euroopa Parlament, 

– võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2003)0550)1; 

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
Euroopa Komisjon parlamendile ettepaneku esitas (C5-0447/2003); 

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51; 

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ja põllumajanduskomisjoni arvamusi 
(A6-0000/2004); 

1. kiidab Euroopa Komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks; 

2. palub Euroopa Komisjonil asi uuesti parlamenti saata, kui ta kavatseb ettepanekut oluliselt 
muuta või seda teise tekstiga asendada; 

3. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile. 

Euroopa Komisjoni ettepanek 
 

Parlamendi muudatusettepanekud 

Muudatusettepanek 1 
Põhjendus 1 

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

1) Põhjavesi on väärtuslik loodusvara, 
mida tuleb sellisena kaitsta halvenemise ja 
reostuse eest. 

Selgitus 
 

Uude põhjavee direktiivi tuleb võtta täielikult üle raamdirektiivi 80/68/EMÜ lähenemisviis, et 
tagada põhjavee kaitse ettevaatussätted ning vältida või piirata seeläbi põhjavee halvenemist 
                                                 
1 ELT C ... / ELTs seni avaldamata. 
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uute sissevoolude tagajärjel. 

"Tuleks" ei ole korrektne, kui võrrelda ingliskeelse originaaliga, milles öeldaks "tuleb". Seda 
tuleb kontrollida ka ülejäänud tekstis ja teistes keeleversioonides. 

Muudatusettepanek 2 
Põhjendus 2 a (uus) 

 2a) Põhjavesi on kõige tundlikum ja ELis 
kõige suurem mageveekogum ning 
ennekõike avaliku joogiveevarustuse 
peamine allikas. Kaitsetase uute heidete, 
emissioonide ja kadude vastu peab olema 
vähemalt võrreldav heas keemilises 
seisundis pinnavee omaga. Reostuse ja 
halvenemise tõttu tekivad sageli 
pöördumatud kahjustused. 

 

Muudatusettepanek 3 
Põhjendus 3 

3) Keskkonna ja inimeste tervise kaitsmise 
huvides tuleks kahjulike saasteainete 
kontsentratsiooni põhjavees vältida, ära 
hoida või vähendada. 

3) Keskkonna ja inimeste tervise kaitsmise 
huvides tuleb saasteainete kahjulikku 
kontsentratsiooni põhjavees vältida, ära 
hoida või vähendada. 

 

Muudatusettepanek 4 
Põhjendus 4 

4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik, 
sisaldab ulatuslikke sätteid põhjavee kaitse 
ja säilitamise kohta. Nimetatud direktiivi 
artikli 17 kohaselt tuleb võtta vastu 
erimeetmed põhjavee reostuse 
ärahoidmiseks ja piiramiseks, sealhulgas 
kriteeriumid põhjavee hea keemilise 
seisundi hindamiseks ning kriteeriumid 
oluliste ja püsivate kasvutendentside 
kindlakstegemiseks ja tendentsi 
pöördumise lähtepunktide 

4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ, 
millega kehtestatakse ühenduse 
veepoliitika alane tegevusraamistik, 
sisaldab määravaid sätteid põhjavee kaitse 
ja säilitamise kohta. Nimetatud direktiivi 
artikli 17 kohaselt tuleb võtta vastu 
erimeetmed põhjavee reostuse 
ärahoidmiseks ja piiramiseks, sealhulgas 
kriteeriumid põhjavee hea keemilise 
seisundi hindamiseks ning kriteeriumid 
oluliste ja püsivate kasvutendentside 
kindlakstegemiseks ja tendentsi 
pöördumise lähtepunktide 
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kindlaksmääramiseks. kindlaksmääramiseks. 

Selgitus 

Kontekstist ja varasemast kogemusest nähtub, et direktiiv 2000/60/EÜ ei määra kindlaks 
ulatuslikke ja lõplikke põhjavett reguleerivaid sätteid. 
 

Muudatusettepanek 5 
Põhjendus 5 

5) Kvaliteedistandardid, väärtusläved ja 
hindamismeetodid tuleb kindlaks määrata 
selleks, et oleks võimalik kirjeldada 
kriteeriumeid põhjavee hea keemilise 
seisundi hindamiseks. 

 

5) Põhjavee kvaliteedistandardid ja 
hindamismeetodid tuleb kindlaks määrata 
selleks, et põhjavee ja põhjaveekogumite 
head keemilist seisundit oleks võimalik 
hinnata ja kirjeldada ühtsete normide 
järgi. Põhjavee kaitse 
miinimumstandardid Euroopa Liidus 
tuleb aga kujundada selliselt, et need ei 
põhjusta konkurentsi moonutamist. Kui 
põhjavee kvaliteedistandardite järgimise 
tõttu tekivad liikmesriikides olulised 
finantseerimiskulud, peab ühendus 
andma rahalist toetust kõnealuste kulude 
hüvitamiseks. 

Selgitus 

Standardid, mille järgi toimub liigitamine heas keemilises seisundis olevaks 
(saneerimiseesmärk aastaks 2015), peavad olema ühtsed vähemalt mõnede oluliste 
parameetrite ja eeskirjade puhul, et määratleda aastaks 2015 selged saneerimiseesmärgid ja 
vältida ELis konkurentsi moonutamist. 
 

Muudatusettepanek 6 
Põhjendus 5 a (uus) 

 5a) Kui käesoleva direktiivi kohaselt 
eesmärkide saavutamiseks võetud 
meetmed piiravad maa nõuetekohast 
põllumajanduslikku või metsanduslikku 
kasutamist, tuleb sellega põhjustatud 
majandusliku kahju eest maksta sobivat 
hüvitist. 
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Muudatusettepanek 7 
Põhjendus 7 

7) Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 22 lõike 2 
kolmanda taande kohaselt tunnistatakse 
nõukogu 17. detsembri 1979. aasta 
direktiiv 80/68/EMÜ põhjavee kaitse kohta 
teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva 
reostuse eest alates 22. detsembrist 2013 
kehtetuks. Et tagada direktiivi 80/68/EMÜ 
kaitsesüsteemi järjepidevus saasteainete 
otse- ja kaudsete heidete suhtes põhjavette, 
tuleb luua seos ka direktiivi 2000/60/EÜ 
asjaomaste sätetega. 

7) Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 22 lõike 2 
kolmanda taande kohaselt tunnistatakse 
nõukogu 17. detsembri 1979. aasta 
direktiiv 80/68/EMÜ põhjavee kaitse kohta 
teatavatest ohtlikest ainetest lähtuva 
reostuse eest alates 22. detsembrist 2013 
kehtetuks. Et tagada direktiivi 80/68/EMÜ 
kaitsesüsteemi järjepidevus saasteainete 
otse- ja kaudsete heidete suhtes põhjavette, 
tuleb luua seos ka direktiivi 2000/60/EÜ 
asjaomaste sätetega või võtta need 
õigusliku seisundi säilitamiseks 
käesolevasse direktiivi üle. 

Selgitus 

Muudatuse eesmärk on ühelt poolt ettevaatuspõhimõtte täielik ülevõtmine direktiivist 
80/68/EMÜ ja teiselt poolt selgitamine. 
 

Muudatusettepanek 8 
Põhjendus 7 a (uus) 

 7a) Tuleb selgitada, milliste ainete heidet 
tuleb vältida ja piirata. Seejuures tuleb 
võtta eriti arvesse ka teaduslikult 
põhjendatud teadmisi problemaatiliste 
ainete nagu näiteks endokriinsete ainete 
kohta. 

 1) Vt siinkohal Euroopa Parlamendi 20. 
oktoobri 1998. aasta resolutsiooni 
sisesekretsiooni häirivate kemikaalide 
kohta (EÜT C 341, 9.11.1998, lk 37) ja 26. 
oktoobri 2000. aasta resolutsiooni 
komisjoni teatise kohta, mis käsitleb 
ühenduse strateegiat 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustajate 
suhtes – ained, mida kahtlustatakse 
häirivas mõjus inimeste ja metsloomade 
hormoonsüsteemile (EÜT C 197, 
12.7.2001, lk 409). 
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Selgitus 

Teksti ülevõtmine direktiivist 80/68/EMÜ on vajalik ka siin, et muuta eriti direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti b alapunkt i ja käesoleva direktiivi artikkel 6 jõustamiseks 
piisavalt selgeks. 
 

Muudatusettepanek 9 
Artikli 2 lõige 1 

1. "Väärtuslävi" on põhjavees sisalduvate 
saasteainete kontsentratsioonipiir, mille 
ületamisel loetakse põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumite keemilist seisundit 
mitterahuldavaks. 

1. "Põhjavee kvaliteedistandardid" on 
põhjavees sisalduvate saasteainete 
kontsentratsiooniväärtused, mille 
ületamisel loetakse põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumite keemilist seisundit 
mitterahuldavaks. 

Selgitus 

Siin ei peaks tooma sisse uusi mõisteid. Põhimõtteliselt on tegemist juba ELi õiguses 
kasutatavate kvaliteedistandardite või -eesmärkidega. 
 

Muudatusettepanek 10 
Artikli 2 lõige 3 

3. "Kaudsed heited põhjavette" on 
saasteainete heited põhjavette pärast 
nõrgumist läbi pinnase või aluspinnase. 

3. "Kaudsed heited põhjavette" on heited, 
emissioonid ja kaod, mis ei ole otseheited 
põhjavette direktiivi 2000/60/EÜ artikli 2 
punkti 32 tähenduses, kuid võivad 
põhjustada põhjavee reostust. 

Selgitus 

Antud määratlus hõlmab vee raamdirektiivi kolme olulist põhimõtet: 

 – saasteaine põhjalikku määratlust artikli 2 punktis 32; 

– veekeskkonna reostuse sama põhjalikku määratlust, nagu pinnavee jaoks juba kindlaks 
määratud (artikli 16 lõige 6); 

– ja hõlmab koos olemasoleva "kaudsete" või "otseheidete" mõistega tõepoolest kõiki 
riskiallikaid. 
 

Muudatusettepanek 11 
Artikli 2 lõige 3 a (uus) 
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 3a. "Halvenemine" on igasugune väike 
inimtegevusest tulenev ja püsiv 
saasteainete kontsentratsiooni 
suurenemine põhjavees võrreldes senise 
olukorraga. 

Selgitus 

Mõiste "halvenemine" tuuakse sisse artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktis i, kuid seda ei 
määratleta, mis põhjustab kestvaid arutelusid antud lõike eesmärgi üle. Määratlus on oluline 
ka seetõttu, et mõistet "reostus" kasutatakse direktiivis 2000/60/EÜ kahes tähenduses. Esiteks 
mõistetakse seda "reostuse" määratluse tähenduses direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 2 
riskilävena, mis nõuab mitterahuldava keemilise seisundi muutmist heaks. Teiseks kasutatakse 
seda ka hea seisundi halvenemisele viitamiseks, nt tendentse puudutavate sätete puhul 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktis iii. Siin on vaja selgitust. 
 

Muudatusettepanek 12 
Artikli 2 lõige 3 b (uus) 

 3b. "Vanad saastunud maa-alad" on 
kasutusest kõrvaldatud jäätmete 
kõrvaldamisettevõtted ja muud alad, kus 
on jäätmeid töödeldud, ladustatud või 
ladestatud (vanad ladestused) ning 
kasutusest kõrvaldatud käitiste alad ja 
muud alad, kus on käsitletud saasteaineid, 
mis võivad punktreostusallikatena 
põhjustada pinnase ja põhjavee reostust 
ning mida ELi õigus ei ole seni 
hõlmanud. 

Selgitus 

Mõiste "vanad saastunud maa-ala", mida kasutatakse järgnevas tekstis eriti saastunud 
riskialade eristamiseks, mida tõenäoliselt ei saa saneerida aastaks 2015 või 2027, ei mõisteta 
liikmesriikides ühtemoodi ja seepärast tuleb see määratleda. 
 

Muudatusettepanek 13 
Artikli 3 pealkiri 

Kriteeriumid põhjavee hea keemilise 
seisundi hindamiseks 

Kriteeriumid põhjaveekogumi hea 
keemilise seisundi hindamiseks ja 
liigitamiseks 
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Selgitus 

Hea keemiline seisund määratakse põhjaveekogumi kohta. Antud artikkel ei käsitle mitte 
ainult 2005. aastal koostatavat aruannet, vaid ka hilisemaid töid. 
 

Muudatusettepanek 14 
Artikli 3 sissejuhatus 

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle II 
lisa punktide 2.1 ja 2.2 kohase kirjelduse 
andmiseks vaadeldakse põhjaveekogumit 
või põhjaveekogumirühma hea keemilise 
seisundiga põhjaveena, kui: 

Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle II 
lisa punktide 2.1 ja 2.2 kohase kirjelduse 
andmiseks ning selle artikli 8 ja V lisa 
punktide 2.4.5 ja 2.5 kohase liigitamise 
teostamiseks vaadeldakse 
põhjaveekogumit või 
põhjaveekogumirühma hea keemilise 
seisundiga põhjaveena, kui: 

Selgitus 

Selgitav viide direktiivi 2000/60/EÜ kehtivatele sätetele. Kontrollitakse ja liigitatakse heaks 
või mitterahuldavaks ainult direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 kohaselt ohustatud 
põhjaveekogumeid, mitte põhjavett üldiselt. 
 

Muudatusettepanek 15 
Artikli 3 punkt a 

a) käesoleva direktiivi I lisa esimeses 
veerus nimetatud ainete mõõdetud või 
ennustatav kontsentratsioon ei ületa teises 
veerus toodud kvaliteedistandardeid; 

a) käesoleva direktiivi I lisa esimeses 
veerus nimetatud ainete mõõdetud 
kontsentratsioon ei ületa teises veerus 
toodud kvaliteedistandardeid; 

 Kui saasteainete loomulikud geogeenselt 
määratud sisaldused põhjaveekogumis või 
põhjaveekogumirühmas ületavad 
saasteainete puhul, mille suhtes kehtib I 
lisas sätestatud kvaliteedistandard või II 
lisast tuletatud täiendav siseriiklik 
kvaliteedistandard, need väärtused, 
loetakse loomulikke sisaldusi 
kvaliteedistandardiks. 

Selgitus 

Lause toob sisse vajaliku sätte loomulike saasteainesisalduste kohta põhjavees, mida 
nimetatakse "fooniväärtusteks". Kuna Euroopas väga erinevaid loomulikke sisaldusi ei saa 
kvaliteedistandardite kindlaksmääramisel arvesse võtta, tuleb määrata kindlaks, mis toimub 



 

PE 349.868v01-00 12/35 PR\545657ET.doc 

ET 

juhul, kui juba loomulikud sisaldused ületavad kvaliteedistandardeid. Kui selline olukord 
põhjaveekogumi või põhjaveekogumirühma puhul tekib, loetakse kõrgemaid loomulikke 
sisaldusi kvaliteedistandardiks. Vältimaks olukorda, et aladel, kus loomulikud sisaldused 
ületavad kvaliteedistandardeid, kasutatakse või ladestatakse eelistatult saasteaineid 
sisaldavaid aineid, tuleb seal vältida saasteainete edasist kuhjumist põhjavees. 
 

Muudatusettepanek 16 
Artikli 3 lõige 1 a (uus) 

 Hea keemilise seisundi põhjavee 
kvaliteedistandardid põhinevad inim- ja 
ökotoksikoloogilistel kriteeriumitel, 
millega täpsustatakse direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 2 punkti 33 reostuse 
määratlust. 

Selgitus 
Euroopa Komisjoni põhjendus, et puuduvate andmete tõttu ei ole võimalik pakkuda välja 
täiendavaid hea keemilise seisundi kvaliteedistandardeid, ei pea paika. See peaks kehtima ka 
liikmesriikide kohta, kuna komisjon toetub liikmesriikide andmetele.  

Probleemi algpõhjus on pigem see, et hea keemilise seisundi eesmärk on liiga range. See 
peab juhinduma reostuse mõistest direktiivis 2000/60/EÜ ja selle järgi tuletatud 
kvaliteedistandarditest. Nii on sätestatud ka eelmainitud direktiivi artiklis 17. Sellised 
väärtused ei lähtu põhjaveekogumi loomulikest väärtustest, mis võivad sõltuvalt 
hüdrogeoloogilistest tingimustest olla tõepoolest väga erinevad, vaid reostuse mõistest ohu 
vältimise tähenduses. Siiski on võimalik määrata kõikide põhjaveekogumite jaoks kindlaks 
ühtsed inim- ja ökotoksikoloogiliselt põhjendatud väärtused. 

Põhjavee kaitse prioriteet on artiklis 6 sätestatud range ettevaatuspõhimõte, et vältida 
põhjavee kvaliteedi halvenemist (tulevaste) heidete ja sissevoolu tulemusel, kusjuures 
siinkohal mainitud eeskirjad puudutavad (vana) olemasolevat reostust. Siinkohal tuleb 
tagada, et ei põhjustata ebaproportsionaalseid kulutusi. 
 

Muudatusettepanek 17 
Artikli 3 lõige 1 b (uus) 

 Vastavus standarditele põhineb võrdlusel 
seireväärtuste aritmeetiliste keskmistega 
igas mõõtmiskohas põhjaveekogumis või 
põhjaveekogumirühmas, mille ohustatus 
on vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklile 5 läbi viidava analüüsi alusel 
kindlaks tehtud. Standarditele 
mittevastavad mõõteväärtused üksikutes 
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mõõtmiskohtades määravad liigituse 
ainult siis, kui antud mõõtekoht on I lisa 
A osa kohase ekspertkontrolli järgi 
põhjaveekogumi või selle osa reostust 
määrav. 

Selgitus 

Põhjaveekogumite liigitamine mõõtetulemuste põhjal heas või mitterahuldavas keemilises 
seisundis olevaks on direktiivi keskne element. Seepärast tuleb üheselt reguleerida, kuidas 
liigitamine peab toimuma. See lõike 1 b tekst asub I lisa allmärkuses 22. Tähtsuse tõttu tuleb 
tekst lisada artiklisse 3. Lisatud tekstiga soovitakse selgitada, et standardi ületamise korral 
ühes mõõtmispunktis tuleb kontrollida, kas saadud tulemused kehtivad ka terve 
põhjaveekogumi kohta. Kui mõõtmispunkt ei ole põhjaveekogumi või vähemalt selle osa 
suhtes representatiivne, ei kasutata seda liigituse määramisel. Põhjaveekogumi liigitamisel on 
seega alati vaja ka ekspertide hinnangut. 
 

Muudatusettepanek 18 
Artikli 4 pealkiri 

Väärtusläved Siseriiklikul tasandil, valglapiirkonna 
tasandil või põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumirühma tasandil 
kehtestatud põhjavee kvaliteedistandardid 

Selgitus 

Siin ei peaks tooma sisse uusi mõisteid. 
 

Muudatusettepanek 19 
Artikli 4 lõige 1 

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning 
selle II lisa punktide 2.1 ja 2.2 kohase 
kirjeldusprotsessi alusel kehtestavad 
liikmesriigid vastavalt selle direktiivi II 
lisas sätestatud menetlusele ning 
arvestades majanduslikke ja sotsiaalseid 
kulusid 22. detsembriks 2005 väärtusläved 
kõikide saasteainete suhtes, mis 
põhjustavad nende territooriumil 
põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumirühma liigitamist 
ohustatuks. Liikmesriigid kehtestavad 
väärtusläved vähemalt selle direktiivi III 

1. Vajaduse korral kehtestavad 
liikmesriigid lisaks põhjavee 
kvaliteedistandardid vastavalt artikli 3 ja 
II lisa sätetele kõikide täiendavate 
saasteainete suhtes, mis põhjustavad nende 
territooriumil määravalt vajadust liigitada 
põhjaveekogum või põhjaveekogumirühm 
ohustatuks. Neid põhjavee 
kvaliteedistandardeid kasutatakse muu 
hulgas põhjavee seisundi kontrollimisel 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 
lõikele 2. 
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lisa osades A.1 ja A.2 nimetatud 
saasteainete suhtes. Neid väärtuslävesid 
kasutatakse muu hulgas põhjavee seisundi 
kontrollimisel vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikele 2. 

Neid väärtuslävesid võib kehtestada 
siseriiklikul tasandil, valglapiirkonna 
tasandil või põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumirühma tasandil. 

Neid põhjavee kvaliteedistandardeid võib 
kehtestada siseriiklikul tasandil, 
valglapiirkonna tasandil või 
põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumirühma tasandil. 

Selgitus 

See muudatus tuleneb mõiste "väärtusläved" kustutamisest ja lisade muutmisest, mille käigus 
viiakse aineparameetrid III lisast I lisasse. Siseriiklike kvaliteedistandardite kriteeriumid 
tulenevad juba direktiivi 2000/60/EÜ artiklist 3 ja V lisa punktist 2.3.5. 
 
 

Muudatusettepanek 20 
Artikli 4 lõige 2 

2. Liikmesriigid esitavad komisonile 
hiljemalt 22. juuniks 2006 kõikide 
saasteainete nimekirja, mille suhtes nad on 
kehtestanud väärtusläved. Iga nimekirjas 
oleva saasteaine kohta esitavad 
liikmesriigid käesoleva direktiivi III lisa B 
osas sätestatud teabe. 

2. Liikmesriigid esitavad komisonile 
hiljemalt 22. juuniks 2006 kõikide 
saasteainete nimekirja, mille suhtes nad on 
kehtestanud põhjavee 
kvaliteedistandardid. Iga nimekirjas oleva 
saasteaine kohta esitavad liikmesriigid 
käesoleva direktiivi III lisa B osas 
sätestatud teabe. 

Selgitus 

Muudatus tuleneb eelmisest muudatusest. 
 

Muudatusettepanek 21 
Artikli 4 lõige 3 

3. Liikmesriikide poolt vastavalt lõikele 2 
esitatud teabe põhjal avaldab komisjon 
aruande, millele lisatakse vajadusel 
direktiivi ettepanek, millega muudetakse 
käesoleva direktiivi I lisa.  

kustutatud 

Enne aruande avaldamist ja enne 
õigusaktide ettepanekute vastuvõtmist, 
millega muudetakse käesoleva direktiivi I 
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lisa, küsib komisjon direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 16 lõikes 5 osutatud komitee 
arvamust. 

Selgitus 

 Uue artikli 4 a lisamine (ülevaatamisklausel). 
 

Muudatusettepanek 22 
Artikkel 4 a (uus) 

 Artikkel 4 a 

 Ühenduse tasandil kehtestatud põhjavee 
kvaliteedistandardite loendi ülevaatamine 

 Esimest korda kolm aastat pärast artikli 4 
lõikes 2 sätestatud tähtaega ja seejärel iga 
kuue aasta tagant: 

  – vaatab komisjon üle ühenduse tasandil 
kehtestatud põhjavee kvaliteedistandardite 
loendi (I lisa) eriti liikmesriikide poolt 
vastavalt artikli 4 lõikele 2 esitatud teabe, 
teaduse ja tehnika arengu ning direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 16 lõikes 5 osutatud 
komitee arvamuse põhjal; 

 – koostab komisjon kokkuvõtva aruande 
ja esitab vajaduse korral ettepanekud 
direktiivi vastuvõtmiseks, millega 
muudetakse saasteainete ja/või nendega 
seotud saasteainekontsentratsioonide 
loendit vastavalt asutamislepingu artiklis 
251 sätestatud menetlusele. 

Selgitus 

Selle muudatusega soovitakse tagada, et saasteainete loendid ja kvaliteedistandardid 
vaadatakse regulaarselt üle ning et Euroopa Parlament kaasatakse õigusloomeprotsessi. 
 

Muudatusettepanek 23 
Artikli 5 lõige 2 

Kui põhjaveekogumites tehakse kindlaks 
saasteainekontsentratsioonide oluline ja 
jätkuv kasvutendents, annavad 

Kui põhjaveekogumites tehakse kindlaks 
saasteainekontsentratsioonide oluline ja 
jätkuv kasvutendents ning 
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liikmesriigid sellele tagasikäigu direktiivi 
2000/60/EÜ artiklis 11 nimetatud 
meetmeprogrammi abil, et järk-järgult 
vähendada põhjavee reostust. 

kontsentratsioonid ületavad lähtepunkti, 
annavad liikmesriigid sellele tagasikäigu 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 11 nimetatud 
meetmeprogrammi abil, et järk-järgult 
vähendada põhjavee reostust ja hoida ära 
halvenemist. 

Selgitus 

Redaktsioonilised kohandused vastavalt direktiivile 2000/60/EÜ (vee raamdirektiiv). 
 

Muudatusettepanek 24 
Artikli 6 lõige 1 

Lisaks direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 
lõikes 3 sätestatud põhimeetmetele 
tagavad liikmesriigid, et valglapiirkondade 
meetmeprogrammid hõlmavad ka 
meetmeid, millega hoitakse ära kõikide 
nimetatud direktiivi VIII lisa punktides 1–
6 loetletud saasteainete kaudsed heited 
põhjavette. 

Et saavutada eesmärk hoida ära või 
vältida saasteainete kaudseid heiteid 
põhjavette, nagu sätestatud direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti b 
alapunktis i, tagavad liikmesriigid 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 11 kohaste 
programmide rakendamisel, eriti selle 
artikli 11 lõike 3 punktides g ja h osutatud 
põhimeetmete puhul ning piiramata 
otseheiteid puudutava sama artikli lõike 3 
punkti j sätete kohaldamist, et 

 a) hoitakse ära teatud saasteainete 
kaudseid heiteid põhjavette käesoleva 
direktiivi I lisa ja III lisa kohaselt ning 

 b) teiste saasteainete kaudseid heiteid 
piiratakse parimate keskkonnatavade 
kohaldamise ja parima võimaliku tehnika 
kasutamise abil sedavõrd, et välditakse ja 
hoitakse ära põhjavee kvaliteedi 
halvenemine vastavalt käesoleva artikli 
lõikele 2a. 

Selgitus 
Eelkõige peavad kaudsete heidete puhul kehtima samad nõuded kui otseheidete puhul, s.t 
täitmist hea keemilise seisundi saavutamiseni ei saa lubada. See on vastuolus direktiivi 
2000/60/EÜ tendentsi käsitleva artikliga 5 ja artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktiga i ning ka 
2013. aastani kehtiva direktiiviga 80/68/EMÜ. 

Selle direktiivi artikkel 6 peab seepärast artikli 4 lõike 1 punkti b alapunkti i direktiivi 
80/68/EÜ range ettevaatuspõhimõtte tähenduses täpsustama ja täiendama. Ettevaatusest 
tulenevatel põhjustel tuleb lubatavat sissevoolu piirata, nii et tagatakse inimtegevusest suures 
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osas kahjustamata põhjavee kaitse ja hoitakse ära halvenemine. 
 
 

Muudatusettepanek 25 
Artikli 6 lõige 2  

Mis puudutab direktiivi 2000/60/EÜ VIII 
lisa punktides 7–12 nimetatud 
saasteaineid, peab selle direktiivi artikli 
11 lõike 3 kohane meetmeprogramm 
sisaldama ka sätet, et kaudseid heiteid 
põhjavette lubatakse ainult siis, kui heide 
ei ohusta põhjavee hea keemilise seisundi 
saavutamist. 

Piiramata teistes valdkondades põhjavee 
kaitseks kehtestatud kvaliteedistandardite 
kohaldamist, ei kohaldata lõiget 1: 

 a) isoleeritud majapidamiste 
reoveeseadmetest pärit olmereovee heidete 
suhtes; 

 b) muude heidete suhtes, mis sisaldavad 
saasteaineid nii väikestes kogustes ja 
kontsentratsioonides, et igasugune 
põhjavee kvaliteedi kahjustamise oht on 
välistatud; 

 c) põhjavee kunstlikuks rikastamiseks 
mõeldud vee suhtes avaliku 
põhjaveemajandamise eesmärgil. 

 Punktid a–c kehtivad tingimusel, et 
kasutatakse vähemalt parimat võimalikku 
tehnikat, et minimeerida heiteid, 
emissioone ja kadusid ning piirata 
põhjavee halvenemist, ning et neil ei ole 
olulist osa punktreostusallikatest 
tulenevas põhjavee reostuses. 

Selgitus 
 Direktiiv 80/68/EMÜ juba sisaldab ülaltoodud vabastavaid sätteid. Lähimuspõhimõttest 
lähtudes ei ole õigustatud, et ELi direktiiv hõlmab kõiki väikeseid heite keskkonda juhtijaid. 
Kui seda teksti üle ei võeta, tekivad olemasoleva direktiivi 80/68/EÜ tühistamisel aastal 2013 
reguleerimislüngad. 

 

Muudatusettepanek 26 
Artikli 6 lõige 2 a (uus) 
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 Lõike 2 kohaseid meetmeid võib võtta 
ainult siis, kui liikmesriikide pädevad 
asutused on teinud kindlaks, et on tagatud 
põhjavee seire ja eriti selle kvaliteet. 

Selgitus 
 

Seda direktiivi 80/68/EMÜ seirereservatsiooni, mis puudutab heiteid ja käitiseid, mis võivad 
põhjavett ohustada, ei ole veel võetud üle direktiivi 2000/60/EÜ ega sellesse direktiivi. Ometi 
on see kõige tähtsam vahend tagamaks, et ettevaatussätteid rakendatakse. Direktiivi 
2000/60/EÜ artikkel 8 hõlmab ainult põhjaveekogumite seisundi kvaliteedi üldist seiret ja ei 
saa hõlmata reeglina ülalmainitud heiteid. Reostuse mõõtmispunktid käitistest pärit heidete, 
emissioonide ja kadude seireks ei annaks ka representatiivseid näite põhjaveekogumi seisundi 
hindamiseks. 

 

Muudatusettepanek 27 

Artikli 6 lõige 2 b (uus) 

 Olulisi otse- ja kaudseid heiteid vanadelt 
saastunud maa-aladelt hinnatakse 
siseriiklike sätete alusel. Vanade 
saastunud maa-alade hindamise ja 
saneerimise kriteeriumid võetakse 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 13 osutatud 
majandamiskavasse. Nendest tuletatud 
saneerimisprogrammid peavad nägema 
ette saneerimiseesmärgi, mis on 
saavutatav mõistlike kuludega, kuid 
hoidma vähemalt ära reostuse edasise 
leviku. Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 
lõikeid 4 ja 5 ei mõjutata. 

Selgitus 

Erisätteid vanade saastunud maa-alade kohta peetakse sobivaks, kuna nendega välditakse 
probleemi kanda punktreostusallika mõju üle tervele põhjaveekogumile. Vastavad sätted 
tuleks lisada direktiivi ettepanekusse. Erisätteid tohiks kohaldada ainult olemasolevate 
(vanade) punktreostusallikate suhtes. Seejuures tuleks arvestada ainult neid 
punktreostusallikaid, mis põhjustavad põhjavee olulist reostust. Peale selle tuleks 
kriteeriumid, mille järgi määratletakse olulised punktreostusallikad ja hinnatakse nende 
kahjulikkust, töötada välja majandamiskavas esitatavate siseriiklike sätete põhjal, samuti 
peaks nendest sätetest juhinduma erilise seire läbiviimisel ja otsuste tegemisel, millal ja 
kuidas punktreostusallikat saneerida. 
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Muudatusettepanek 28 
Artikli 6 lõige 2 c (uus) 

 Liikmesriigid edastavad lõike 2 kohaste 
erandite kokkuvõte lisaks aruannetele 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 
11. 

Selgitus 

See muudatus tuleneb eelmistest muudatustest. See nõue ei sisaldu veel artiklis 11. Artikli 6 
praegune sõnastus asendatakse muudatusettepanekutega 24–28, kuna vastasel korral valitseb 
oht, et lubatakse kaudseid heiteid, mille eesmärk on täita kuni hea seisundi saavutamiseni. 
See oleks vastuolus direktiiviga 80/68/EMÜ, direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti b 
alapunktiga i ja antud direktiivi artikli 6 lõikega 1. 
 

Muudatusettepanek 29 
I lisa pealkiri 

PÕHJAVEE 
KVALITEEDISTANDARDID 

HEA KEEMILINE SEISUND – 
PÕHJAVEE 
KVALITEEDISTANDARDID 

Selgitus 

I lisasse lisatakse uus A osa. 
 

Muudatusettepanek 30 
I lisa A osa (uus) 

 A. Ohustatud põhjaveekogumite seisundi 
liigitamine ja hindamine 

 Pärast üksikute mõõtmispunktide 
hindamise ja liigitamise tulemuste 
esitamist artikli 3 lõigete 1–3 sätete põhjal 
toimub direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 
kohaselt ohustatuks liigitatud 
põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumirühma liigitamine. 

 Heas keemilises seisundis olevaks 
liigitatud mõõtmispunktide osa otsustab 
kogu põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumirühma liigituse siis, kui 
on võimalik kinnitada, et vähemalt 70% 
põhjaveekogumi või 
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põhjaveekogumirühma pindalast vastab 
standarditele, ja/või põhjaveekogumi sees 
on mitte üle 30 km2 saastatud alasid. 

Selgitus 
 

See uus A osa lisatakse tabeli (mis muutub B osaks) ette. Need direktiivid peavad sätestama 
põhjaveekogumite heas või mitterahuldavas keemilises seisundis olevaks liigitamise lõpliku 
menetluse põhijooned. Direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punktis 2.4.5 ei ole see lõplikult 
reguleeritud. Selle direktiivi I lisa allmärkust 2 võib tõlgendada nii, et juba ühe 
mitterahuldava mõõtmispunkti tõttu tuleb liigitada terve põhjaveekogum mitterahuldavaks. 
See ei ole kohane, kui kõnealune mõõtmispunkt ei ole representatiivne terve põhjaveekogumi 
või selle olulise osa suhtes.  

Artikli 3 sätted ei ole ühtse rakendamise tagamiseks veel piisavad. Ettepanek, et 70% / 30% 
või vähemalt 30 km2 peaksid olema "otsustavad" heaks/mitterahuldavaks liigitamisel, tagab, 
et liigitamiseks nähakse ette konkreetne menetlus. 30 km2 pindalaga tagatakse ka see, et 
erineva suurusega põhjaveekogumite puhul ei neutraliseerita tulemusi. 
 

Muudatusettepanek 31 
I lisa tabeli pealkiri (uus) 

 B. Hea keemilise seisundi 
kvaliteedistandardid 

 

Muudatusettepanek 32 
I lisa tabeli esimene rida 

Märkused Märkused 

Kvaliteedistandard kehtib kõikide 
põhjaveekogumite suhtes, välja arvatud 
direktiivi 91/676/EMÜ kohaselt kindlaks 
tehtud nitraaditundlikud alad. Nende alade 
suhtes kehtib direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
4 lõike 1 punkt c. 

(Muudatus ei puuduta eestikeelset 
versiooni.) 

Selgitus 
Sellest tabelist saab I lisa B osa. Nagu juba mainitud artikli 3 puhul, tuleb sätestada kogu 
Euroopas kehtivad ühtsed standardid hea keemilise seisundi kohta, mis tuleb saavutada 
aastaks 2015, et vältida ökodumpingut ja ebavõrdseid konkurentsitingimusi. Selleks võeti III 
lisast üle miinimumparameetrid. Kontsentratsiooniväärtused põhinevad inim- ja 
ökotoksikoloogilistel kaalutlustel ning määratlevad reostuse ohtu, s.t üleminekut 
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mitterahuldavasse seisundisse. 

Täiendavalt lisati ka pestitsiidide summa ja nende toimeainete parameetrid, kuna sageli ei 
tulene reostus ainult ühest pestitsiidist. 
 
 

Muudatusettepanek 33 
I lisa tabeli read 2a kuni 2i(uus) 

toimeaineid pestitsiidides 
kokku 

0,5 µg/l 

 

pestitsiide kokku koos aktiivsete 
metaboliitidega  

ammoonium 0,5 mg/l 

arseen 10 µg/l 

kaadmium 1,0 µg/l 

kloriid 250 mg/l 

tina 10 µg/l 

elavhõbe 0,2 µg/l 

sulfaat 240 mg/l 

alumiinium 0,2 mg/l 

looduslikult või inimtegevuse tulemusena 
esinevate ainete või ioonide miinimumloend 

 

Selgitus 
 

Sellest tabelist saab I lisa B osa. Nagu juba mainitud artikli 3 puhul, tuleb sätestada kogu 
Euroopas kehtivad ühtsed standardid hea keemilise seisundi kohta, mis tuleb saavutada 
aastaks 2015, et vältida ökodumpingut ja ebavõrdseid konkurentsitingimusi. Selleks võeti III 
lisast üle miinimumparameetrid. Kontsentratsiooniväärtused põhinevad inim- ja 
ökotoksikoloogilistel kaalutlustel ning määratlevad reostuse ohtu, s.t üleminekut 
mitterahuldavasse seisundisse. 

Täiendavalt lisati ka pestitsiidide summa ja nende toimeainete parameetrid, kuna sageli ei 
tulene reostus ainult ühest pestitsiidist. 
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Muudatusettepanek 34 
I lisa tabel 1a (uus) 

aine  inimtekkeliste sünteetiliste ainete 
miinimumloend 

trikloroetüleen 

tetrakloroetüleen 

 

10 µg/l 

10 µg/l 

 

 

Selgitus 

Vt muudatusettepanekut 32. 
 

Muudatusettepanek 35 
I lisa allmärkus 22  

22 Vastavus standarditele põhineb 
võrdlusel seireväärtuste aritmeetiliste 
keskmistega igas põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumirühma mõõtmiskohas, 
mis on vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklile 5 läbi viidava analüüsi alusel 
liigitatud ohustatuks. 

kustutatud 

Selgitus 

Tekst lisati artikli 3 lõikesse 1 b ja seda täiendati. 
 

Muudatusettepanek 36 
II lisa punkt 2 

Hindamismenetlus käsitleb eriti järgmisi 
aspekte: 

 

1. Hindamismenetlus käsitleb eriti järgmisi 
aspekte: 

direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle II 
lisa punktide 2.1 ja 2.2 kohase kirjelduse 
andmisel saadud teave; 

a) direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 ning selle 
II lisa punktide 2.1 ja 2.2 kohase kirjelduse 
andmisel saadud teave; 

 

 2. Siseriiklikul tasandil sätestatavad 
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põhjavee kvaliteedistandardid põhinevad 
järgmistel kriteeriumitel: 

b) keskkonnakvaliteedialased eesmärgid ja 
teised veekaitsestandardid siseriiklikul, 
ühenduse või rahvusvahelisel tasandil; 

a) keskkonnakvaliteedialased eesmärgid ja 
teised veekaitsestandardid siseriiklikul, 
ühenduse või rahvusvahelisel tasandil; 

c) kogu oluline teave saasteaine ja sarnaste 
ainete toksikoloogia, ökotoksikoloogia, 
püsivuse ja võimaliku bioakumulatsiooni 
kohta; 

b) kogu oluline teave saasteaine ja sarnaste 
ainete toksikoloogia, ökotoksikoloogia, 
püsivuse ja võimaliku bioakumulatsiooni 
kohta; 

d) saasteainete hinnangulised kogused ja 
kontsentratsioonid, mis kanduvad 
põhjaveekogumist üle sellega seotud 
pinnavette ja/või sõltuvatesse 
maaökosüsteemidesse; 

 

e) punktis d määratud saasteainete 
koguste ja kontsentratsioonide 
hinnanguline mõju põhjaveekogumiga 
seotud pinnaveele ja sõltuvatele 
maaökosüsteemidele; 

 

f) punktidel d ja e põhinev hinnang, 
kas põhjavees sisalduvate saasteainete 
kontsentratsioonid põhjustavad seda, et 
põhjaveekogumiga seotud pinnavee puhul 
ei ole võimalik saavutada direktiivi 
2000/60/EÜ artiklis 4 sätestatud 
keskkonnaalaseid eesmärke või tekib 
nende põhjaveekogumite ökoloogilise või 
keemilise kvaliteedi oluline halvenemine 
või oluline kahju antud põhjaveekogumist 
otseselt sõltuvatele maaökosüsteemidele. 

 

Selgitus 

Peale I lisas loetletud ainete võivad liikmesriigid kehtestada kvaliteedistandardeid 
parameetrite suhtes, mida peetakse põhjaveekogumite hindamisel siseriiklikul tasandil 
oluliseks ja iseloomulikuks. 

Siseriiklike kvaliteedistandardite tuletamine peab toimuma kogu Euroopas ühtselt. 
Tuletamiseks sobivad antud saasteainet puudutavate inim- ja ökotoksikoloogiliste uuringute 
tulemused ning juba olemasolevad keskkonnakvaliteedialased eesmärgid. See tuleneb 
direktiivi 2000/60/EÜ V lisa punkti 2.3.2 teisest taandest koostoimes mõistega 35. 

Teisi kriteeriumeid ei tuleks kvaliteedistandardite kindlaksmääramiseks kasutada. Koorma 
arvestamine ja näiteks pinnaveele või maaökosüsteemidele avaldatava erilise mõju hindamine 
toimub seireprotsessis ja vajalike meetmete väljatöötamisel. 
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Muudatusettepanek 37 
III lisa pealkiri 

Põhjavee saasteainete väärtusläved Põhjavee saasteainete põhjavee 
kvaliteedistandardid 

 

Muudatusettepanek 38 
III lisa osa A.1 

. osa A.1 kustutatud 

Selgitus 

Kuna A osa viidi III lisast üle I lisasse, jääb järele ainult III lisa B osa, milles sätestatakse 
teavitamiskohustus. 
 

Muudatusettepanek 39 
III lisa osa A.2 

 osa A.2 kustutatud 

Selgitus 

Kuna A osa viidi III lisast üle I lisasse, jääb järele ainult III lisa B osa, milles sätestatakse 
teavitamiskohustus. 
 

Muudatusettepanek 40 
III lisa B osa sissejuhatus 

Vastavalt käesoleva direktiivi artikli 4 
lõikele 2 ja II lisa punktile 2 esitavad 
liikmesriigid kõikide saasteainete kohta, 
mis iseloomustavad ohustatud 
põhjaveekogumeid, vähemalt järgmise 
teabe: 

Vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 4 ja 
II lisa punktile 1 esitavad liikmesriigid 
kõikide saasteainete kohta, mis 
iseloomustavad ohustatud 
põhjaveekogumeid ja mille suhtes on 
kehtestatud hea keemilise seisundiga 
seotud siseriiklikud põhjavee 
kvaliteedistandardid, vähemalt järgmise 
teabe: 
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Selgitus 

Muudatus tuleneb muudetud artiklitest ja muudetud II lisast. 
 

Muudatusettepanek 41 
III lisa B osa punkt 1.1 

1.1 Teave põhjaveekogumite arvu 
kohta, mis on liigitatud ohustatuks muu 
hulgas valitud saasteainete sisalduse tõttu. 

1.1 Teave põhjaveekogumite arvu 
kohta, mis on liigitatud ohustatuks 
saasteainete sisalduse tõttu, mille suhtes on 
siseriiklikul tasandil kehtestatud põhjavee 
kvaliteedinormid. 

Selgitus 

Antud täiendusega soovitakse selgitada, et direktiivi väljaandmine ei tähenda seda, et kogu 
2005. aasta aruanne tuleb uuesti läbi töötada. Aruandmine on vajalik ainult nende 
põhjaveekogumite ja parameetrite puhul, mille suhtes on kehtestatud siseriiklikud 
kvaliteedistandardid. 
 

Muudatusettepanek 42 
III lisa B osa punkt 1.2 

1.2 Teave iga ohustatuks liigitatud 
põhjaveekogumi kohta, eriti kogumite 
suurus, põhjaveekogumite ning nendega 
seotud pinnavee ja sõltuvate 
maaökosüsteemide vaheline suhe ning 
looduslikult esinevate ainete korral 
fooniväärtused põhjaveekogumites. 

1.2 Teave iga seetõttu ohustatuks 
liigitatud põhjaveekogumi kohta, eriti 
kogumite suurus, põhjaveekogumite ning 
nendega seotud pinnavee ja sõltuvate 
maaökosüsteemide vaheline suhe ning 
looduslikult esinevate ainete korral 
fooniväärtused põhjaveekogumites. 

Selgitus 

Antud täiendusega soovitakse selgitada, et direktiivi väljaandmine ei tähenda seda, et kogu 
2005. aasta aruanne tuleb uuesti läbi töötada. Aruandmine on vajalik ainult nende 
põhjaveekogumite ja parameetrite puhul, mille suhtes on kehtestatud siseriiklikud 
kvaliteedistandardid. 

 
 

Muudatusettepanek 43 
III lisa B osa punkti 2 sissejuhatus  

2. Teave väärtuslävede kehtestamise kohta 2. Teave põhjavee kvaliteedistandardite 
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kehtestamise kohta 

Selgitus 

Muudatus tuleneb eelmistest muudatustest. 
 

Muudatusettepanek 44 
III lisa B osa punkt 2.1 

2.1 Siseriiklikul tasandil, 
valglapiirkonna tasandil või 
põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumirühma tasandil kehtivate 
väärtuslävede teatamine. 

2.1 Siseriiklikul tasandil, 
valglapiirkonna tasandil või 
põhjaveekogumi või 
põhjaveekogumirühma tasandil kehtivate 
põhjavee kvaliteedistandardite teatamine. 

Selgitus 

Muudatus tuleneb eelmistest muudatustest. 
 

Muudatusettepanek 45 
III lisa B osa punkt 2.2 

2.2 Väärtuslävede ja looduslikult 
esinevate ainete fooniväärtuste suhe. 

2.2 Põhjavee kvaliteedistandardite ja 
looduslikult esinevate ainete fooniväärtuste 
suhe. 

Selgitus 
Muudatus tuleneb eelmistest muudatustest. 

Muudatusettepanek 46 
III lisa B osa punkt 2.3 

2.3 Majanduslike ja sotsiaalsete 
kulude arvesse võtmine väärtuslävede 
kehtestamisel  

kustutatud 

Selgitus 

Kulude arvesse võtmine ei tohi siinkohal rolli mängida. Õigusriigi põhimõtete kohaselt 
võetakse neid arvesse meetmete võtmisel. 
 

Muudatusettepanek 47 
IV lisa punkt 1.1 
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1.1 Seireprogramm korraldatakse 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ V lisa 
punktile 2.4 selliselt, et see võimaldaks 
avastada kõik märkimisväärsed ja jätkuvad 
kasvutendentsid vastavalt selle direktiivi 
artiklile 4 kindlaks tehtud saasteainete 
kontsentratsioonides. 

1.1 Seireprogramm korraldatakse 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ V lisa 
punktile 2.4 selliselt, et see võimaldaks 
avastada kõik märkimisväärsed ja jätkuvad 
kasvutendentsid vastavalt selle direktiivi 
artikli 3 lõigetele 1–3, artiklile 4 ja I lisale 
kindlaks tehtud saasteainete 
kontsentratsioonides. 

Selgitus 

Muudatus tuleneb muudetud artiklitest. 
 

Muudatusettepanek 48 
IV lisa punkti 1.2 alapunkt a 

(a) hindamine toimub kõigi 
põhjaveekogumis või 
põhjaveekogumirühmas asuvate üksikute 
vaatluspunktide tulemuste keskmiste 
aritmeetilise keskmise põhjal, mis 
arvutatakse kord kvartalis, poolaastas või 
aastas toimuva vaatluse tulemuste põhjal. 

a) seireprogrammi mõõtetulemuste 
hindamine toimub tendentside analüüsi 
põhjal statistilise meetodi järgi, kasutades 
proovivõtuperioodi jooksul saadud kõigi 
põhjaveekogumis või 
põhjaveekogumirühmas asuvate 
mõõtmispunktide tulemuste aritmeetilisi 
keskmisi, mis arvutatakse kord kvartalis, 
poolaastas või aastas toimuva vaatluse 
tulemuste põhjal. 

Selgitus 

Iga põhjaveekogumis asuva mõõtmispunkti reostuse keskmise väärtuse keskmise väärtuse 
kasutamine põhjustab seda, et reostustendentse "arvutatakse ilusamaks". Uuringud on 
näidanud, et kahekordse keskmise väärtuse kasutamise tõttu kaob isegi tugev reostus. Kord 
aastas toimuv kontroll ei ole piisav. 
 

Muudatusettepanek 49 
IV lisa punkti 1.2 alapunkt b 

b) et vältida moonutusi tendentsi 
kindlaksmääramisel, ei arvestata alla 
kvantifitseerimispiiri jäävaid 
mõõteväärtusi. 

b) et vältida moonutusi tendentsi 
kindlaksmääramisel, arvestatakse alla 
kvantifitseerimispiiri jäävaid mõõteväärtusi 
poole kvantifitseerimispiiri väärtuses. 

Selgitus 

Vt muudatusettepanekut 47. 
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Muudatusettepanek 50 
IV lisa punkti 1.2 alapunkti c sissejuhatus 

c) andmeväärtuste minimaalne arv ja 
aegridade minimaalne kestus on sätestatud 
järgnevas tabelis. Aegread ei ületa 15 
aastat. 

c) andmeväärtuste minimaalne arv ja 
aegridade minimaalne kestus on sätestatud 
järgnevas tabelis. Aegread ei ületa 5 aastat. 

Selgitus 

Euroopa Komisjoni pakutud ajavahemikud tendentsi kindlakstegemiseks tunduvad liiga pikad. 
 

Muudatusettepanek 51 
IV lisa punkti 1.2 alapunkti c tabeli teise veeru esimene rida  

 

seiresagedus minimaalne 
aastate arv 

seiresagedus minimaalne 
aastate arv 

kord aastas 8 kord aastas 5 

Selgitus 

Euroopa Komisjoni pakutud ajavahemikud tendentsi kindlakstegemiseks tunduvad liiga pikad. 
 

Muudatusettepanek 52 
IV lisa punkti 1.2 alapunkti c tabeli kolmas veerg 

 

seiresagedus maksimaalne 
aastate arv 

seiresagedus maksimaalne 
aastate arv 

kord aastas 15 kord aastas 10 
kord poolaastas 15 kord poolaastas 10 
kord kvartalis 15 kord kvartalis 10 

 

Selgitus 

Euroopa Komisjoni pakutud ajavahemikud tendentsi kindlakstegemiseks tunduvad liiga pikad. 
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Muudatusettepanek 53 
IV lisa punkt 1.4 

1.4 Eriline tendentsi kindlakstegemine 
toimub oluliste saasteainete suhtes 
põhjaveekogumites, mida reostavad 
punktreostusallikad, kaasa arvatud vanad 
punktreostusallikad, et kontrollida, et 
saastunud alad ei laiene üle 
kindlaksmääratud ala ega halvenda 
põhjaveekogumi keemilist seisundit. 

Tendentsi kindlakstegemise lähtepunkti 
kindlaksmääramise menetlus 
kehtestatakse ajabaasil ja vähemalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 8 kohaselt 
kogutud seireandmete põhjal. Sellisel 
juhul vastavad võrdluspunktid 
seireprogrammi algusele.  

 Kui on olemas enne seireprogrammi 
algust kogutud andmed, tuleks neid 
kasutada tendentsi kindlakstegemise 
lähtepunkti kindlaksmääramiseks 
kasutatavate võrdluspunktide 
kindlaksmääramisel.  

Selgitus 
Mõlemad uued lõigud tulenevad lõikest 2. Võrdluspunktide kindlaksmääramine võib olla 
seotud ainult tendentsi kindlakstegemise algusega. Tendentsile tagasikäigu andmise puhul ei 
ole need olulised. 

Punkt 1.4 Euroopa Komisjoni pakutud sõnastuses puudutab vana reostust, mille suhtes 
peaksid kehtima erilised siseriiklikud eeskirjad, ja seetõttu tuleks see siin kustutada. 

Muudatusettepanek 54 
IV lisa punkt 2.1 

2.1 Tendentsidele tagasikäigu andmine 
peaks keskenduma tendentsidele, mis 
põhjustavad ohtu kahjustada seotud 
veeökosüsteeme, otseselt sõltuvaid 
maaökosüsteeme, inimeste tervist või 
veekeskkonna seaduslikku kasutamist. 

2.1 Tendentsidele tagasikäigu andmine 
peaks keskenduma tendentsidele, mis 
põhjustavad ohtu kahjustada põhjavett, 
sellega seotud veeökosüsteeme, otseselt 
sõltuvaid maaökosüsteeme, inimeste tervist 
või veekeskkonna seaduslikku kasutamist. 

Selgitus 

Põhjavee mainimine on vajalik. 
 

Muudatusettepanek 55 
IV lisa punkt 2.2 

2.2 Tendentsi pöördumise lähtepunkti 
kindlaksmääramise menetlus 

kustutatud 
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kehtestatakse ajabaasil ja vähemalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 8 kohaselt 
kogutud seireandmete põhjal. Sellisel 
juhul vastavad võrdluspunktid 
seireprogrammi algusele. 

Selgitus 

Tekst võeti punktina 1.4 üle punkti 1. 
 

Muudatusettepanek 56 
IV lisa punkti 2.3 sissejuhatus 

2.3 Mõõteväärtuste minimaalne arv ja 
aegridade minimaalne kestus tendentside 
pöördumise analüüsiks aastate jooksul 
sõltub antud lisa punkti 1.2 alapunkti c 
kohaselt valitud seiresagedusest ja on 
sätestatud järgnevas tabelis. Aegread ei 
ületa 30 aastat. 

2.3 Mõõteväärtuste minimaalne arv ja 
aegridade minimaalne kestus tendentside 
pöördumise analüüsiks aastate jooksul 
sõltub antud lisa punkti 1.2 alapunkti c 
kohaselt valitud seiresagedusest ja on 
sätestatud järgnevas tabelis. Aegread ei 
ületa 10 aastat. 

Selgitus 

Tendentsile tagasikäigu andmise ajavahemik tundub liiga pikk. 
 

Muudatusettepanek 57 
IV lisa punkti 2.3 tabeli teise veeru esimene rida 

 

seiresagedus minimaalne 
aastate arv 

seiresagedus minimaalne 
aastate arv 

kord aastas 14 kord aastas 10 

Selgitus 

Tendentsile tagasikäigu andmise ajavahemik tundub liiga pikk. 
 

Muudatusettepanek 58 
IV lisa punkti 2.3 tabeli kolmas veerg  
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seiresagedus maksimaalne 
aastate arv 

seiresagedus maksimaalne 
aastate arv 

kord aastas 30 kord aastas 15 
kord poolaastas 30 kord poolaastas 15 
kord kvartalis 30 kord kvartalis 15 

 

Selgitus 

Tendentsile tagasikäigu andmise ajavahemik tundub liiga pikk. 
 

Muudatusettepanek 59 
IV lisa punkt 2.4 

2.4 Tendentsi pöördumisest räägitakse siis, 
kui tendentsijoon kulgeb esimeses osas 
positiivselt ja teises osas negatiivselt. Et 
tendentsi pöördumist oleks võimalik 
usaldusväärselt hinnata, peab väärtuste arv 
enne ja pärast seiresageduse aegridade 
katkestamist olema kohane. 

(Muudatus ei puuduta eestikeelset 
versiooni.) 

Selgitus 

Puudutab ainult saksakeelset versiooni. 
 

Muudatusettepanek 60 
IV lisa punkt 2.5 

2.5 Otsus tendentsile tagasikäigu 
andmiseks põhineb ka 
saasteainekontsentratsioonide suureneva ja 
jätkuva kasvu ökoloogilisel tähendusel. 
Tendentsi pöördumise lähtepunktina 
soovitatakse kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 17 lõikega 4 
maksimaalselt 75% I lisas sätestatud 
kvaliteedistandardite tasemest ja/või artikli 
4 alusel kehtestatud väärtuslävede 
tasemest. 

2.5 Otsus tendentsile tagasikäigu 
andmiseks põhineb ka 
saasteainekontsentratsioonide suureneva ja 
jätkuva kasvu ökoloogilisel tähendusel. 
Tendentsi pöördumise lähtepunktiks 
määratakse kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 17 lõikega 4 
maksimaalselt 75% I lisas sätestatud 
kvaliteedistandardite tasemest ja/või artikli 
4 alusel kehtestatud põhjavee 
kvaliteedistandardite tasemest. 
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Selgitus 

"Soovitatakse" ei ole kohane. Nagu ka direktiivis 2000/60/EÜ, peab 75-protsendiline väärtus 
olema siduv. 
 

Muudatusettepanek 61 
IV lisa punkt 2.6 

2.6 Kui on olemas enne 
seireprogrammi algust kogutud andmed, 
tuleks neid kasutada võrdluspunktide 
kindlaksmääramisel tendentsi pöördumise 
lähtepunkti kindlaksmääramiseks. 

kustutatud 

Selgitus 

Tekst viidi üle IV lisa punkti 1.4. 
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SELETUSKIRI 

Üldine taust 

Eeskirjad, mis käsitlevad põhjavee kaitset reostuse eest, kehtivad alates direktiivi 80/68/EMÜ 
vastuvõtmisest. Nimetatud direktiiv tühistatakse aastal 2013, misjärel jätkub kaitsekord vee 
raamdirektiivi ja kõnealuse põhjavee tütardirektiivi alusel (vastavalt vee raamdirektiivi 
artiklile 17). Direktiivi artikkel 17 näeb ette erikriteeriumite vastuvõtmise põhjavee hea 
keemilise seisundi hindamiseks, oluliste ja püsivate kasvutendentside kindlakstegemiseks 
ning tendentsi pöördumise punktide kindlaksmääramiseks.  

Lisaks artiklis 17 sätestatud põhimõtetele määrab vee raamdirektiiv kindlaks ka põhjavee 
kaitse alusnõuded: erilised keskkonnaalased eesmärgid (artikkel 4), põhjavee seisundi seire 
(artikkel 8), otseheidete keelamine kavandatud programmimeetmete raames (artikkel 11), 
erieeskirjad "joogivee võtmiseks kasutatavate veekogude" kohta (artikkel 7). II lisa punktis 2 
kirjeldatakse põhjavett ja V lisa punktis 2 nimetatakse põhjavee kvantitatiivse ja keemilise 
seisundi seire kriteeriumid.  

Kaitsetaseme säilitamine 

Kahe õigusakti vaheline täiendavus ja tõsiasi, et direktiiv 80/68/EMÜ tühistatakse aastal 
2013, sunnivad põhjavee kaitset tulevikus jälgima.  

Raportöör on seisukohal, et vee raamdirektiiv, mida täiendab uus põhjavee direktiiv, peab 
pakkuma sama kaitsetaset nagu direktiiv 80/68/EMÜ.  

Seepärast esitab ta mitmeid muudatusettepanekuid, et tagada ettevaatuspõhimõtte järgimine, 
mis on põhjavee puhul nii oluline, ja et hoida ära või kontrollida põhjavee halvenemist uute 
sissevoolude tõttu. 

Ettevaatuspõhimõte 

Vastavalt ettevaatuspõhimõttele peavad uued õigusnormid tingimata tagama, et vältimine jääb 
põhjavee seire põhielemendiks ELis. Olemasolevas direktiivis selgelt kehtestatud 
vältimispõhimõte tuleb sama selgelt kehtestada kõnealuses ettepanekus. 

Raportööri arvamuse kohaselt ja et mitte ohustada juba saavutatud edusamme, peab uus 
direktiiv võtma üle ka direktiivi 80/68/EMÜ (mis tühistatakse hiljemalt aastaks 2013) sätted 
ohtlike ainete sissevoolu ärahoidmise, vältimise või kontrolli kohta. 

Kuna reostus või halvenemine põhjustab sageli pöördumatuid kahjustusi, esitatakse 
muudatusettepanekud, millega soovitakse tagada, et kaitsetase uute sissevoolude vastu on 
vähemalt võrreldav väga heas keemilises seisundis pinnavee kaitsetasemega. Ettepaneku 
artikkel 6 peab tagama direktiivi 80/68/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti b alapunktis i sätestatud 
range ettevaatuspõhimõtte praktilise rakendamise.  

Kaudsete heidete keelamine põhjavette on eriti oluline ja peaks olema prioriteet. 
Inimtekkeliste sissevoolude ja heidete puhul peavad kehtima samad nõuded kui otseheidete 
puhul. Täitmine hea keemilise seisundi saavutamiseni on vastuolus direktiivi 2000/60/EÜ ja 
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ka direktiivi 80/68/EMÜ sätetega ning seda ei saa lubada. 

Ettevaatusest tulenevatel põhjustel tuleb lubatavat sissevoolu piirata, et tagada inimtegevusest 
suures osas kahjustamata põhjavee kaitse ja hoida ära edasine halvenemine. 

Lõpuks on kõikide esitatud muudatusettepanekute eesmärk kindlustada, et ettevaatuspõhimõte 
jääb põhjavee jälgimisel põhielemendiks. 

Kvaliteedistandardid 

Raportöör küsib endalt ka, miks ei pidanud Euroopa Komisjon vajalikuks kanda nimestikku 
uusi kvaliteedistandardeid, mida tuleks kohaldada ühtselt kõikide põhjaveekogumite suhtes 
kogu Euroopas, seda enam et põhjavee direktiivi ettepanek peab vee raamdirektiivi 
väidetavalt täiendama. Selle tulemusena näeb ettepanek ette ainult nende ainete nimestikku 
kandmist, mille suhtes on kogu ELis kehtivad põhjavee standardid juba olemas. Teiste ainete 
puhul peaksid liikmesriigid kehtestama kvaliteedistandardid, mis põhinevad ettepanekus 
nimetatud kriteeriumitele. Siseriiklikul tasandil võetavatest meetmetest sõltuvalt otsustab 
Euroopa Komisjon siis, kas on kohane esitada ettepanekuid pikendada loetelu, mis sisaldab 
ELi standarditega hõlmatud aineid. 

Raportöör peab seda lähenemisviisi ebapiisavaks ja arvab, et väide, nagu ei oleks võimalik 
puuduvate andmete tõttu pakkuda välja täiendavaid hea keemilise seisundi 
kvaliteedistandardeid, ei pea paika ega ole seega ka vastuvõetav. Ta arvab, et tuleb kehtestada 
ühtsed kvaliteedistandardid, mis peaksid kehtima kõikide liikmesriikide suhtes. Tuleb 
sätestada kogu Euroopas kehtivad ühtsed standardid, et saavutada hea keemiline seisund 
aastaks 2015 ning vältida ökodumpingut ja ebavõrdseid konkurentsitingimusi. Käesolev 
ettepanek peaks seetõttu sisaldama kohustuslikku ülevaatamisklauslit, nagu raportöör 
välja pakkus. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu ülesanne on võtta vastu prioriteetsete ainete loend, mis ei 
esine põhjavees looduslikult ja kujutavad põhjaveele olulist ohtu ning mille heiteid või 
sissevoolu tuleb seetõttu vastavalt selle direktiivi artikli 6 lõikele 1 vältida. Kõnealune loend 
peaks asendama direktiivi 80/68/EMÜ I ja II loendi enne nimetatud direktiivi tühistamist.  

Selleks võeti III lisast üle miinimumparameetrid. Kontsentratsiooniväärtused peaksid 
põhinema inim- ja ökotoksikoloogilistel kriteeriumitel ning määratlema reostusohtu, s.t 
üleminekut mitterahuldavasse seisundisse. 

See menetlus on vajalik, et korvata direktiivi 80/68/EMÜ kehtetuks muutumine aastal 2013 ja 
luua põhjavee puhul sama riskil põhinev lähenemisviis, nagu on sätestatud pinnavee kohta 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16. Valglapiirkonna majandamise põhimõte nõuab lisaks 
integreeritud lähenemisviisi. 

Samuti tuleb määrata kindlaks pestitsiidide üldpiirväärtus, kui soovitakse järgida vee 
raamdirektiivis kindlaks määratud standardeid. Seepärast tuleb lisada pestitsiidide summa ja 
nende toimeainete parameetrid, kuna alati ei tulene reostus ainult ühest pestitsiidist. 

Ettepaneku artiklit 6 muudetakse, et vältida ohtu lubada kaudseid heiteid, mis takistaks 
põhjavee hea seisundi saavutamist.  
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Põhjavee liigitamine 

Põhjavee liigitamine on põhielement ja seetõttu on vaja selgeid sätteid selle kohta, kuidas 
toimida. Ettepanek peab sätestama mõõtmiste põhjal põhjaveekogumite heas või 
mitterahuldavas keemilises seisundis olevaks liigitamise lõpliku menetluse põhijooned.  

Tekstis peaks seega olema selgelt öeldud, et standardi ületamisel ühes mõõtmiskohas tuleks 
viia läbi katsed, et teha kindlaks, kas tulemused kehtivad terve põhjaveekogumi kohta. Kui 
mõõtmispunkt ei ole põhjaveekogumi või vähemalt selle osa suhtes representatiivne, ei 
kasutata seda liigituse määramisel.  

Direktiivi 2000/60/EÜ sätteid võiks mõista nii, et juba ühe mitterahuldava mõõtmispunkti 
tõttu tuleb liigitada terve põhjaveekogum mitterahuldavaks. See ei ole kohane eriti siis, kui 
kõnealune mõõtmispunkt ei ole representatiivne terve põhjaveekogumi või selle olulise osa 
suhtes.  

Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta esitatud muudatusettepanekutega soovitakse sätestada 
põhjaveekogumite heas või mitterahuldavas keemilises seisundis olevaks liigitamise lõpliku 
menetluse põhijooned. 

Vanad saastunud maa-alad 

Vanu saastunud maa-alasid või vana põhjaveereostust, mida ELi õigus seni ei hõlmanud ja 
mis kuuluvad nüüd ka punktreostusallikate hulka, on vaevalt võimalik saneerida vee 
raamdirektiiviga etteantud tähtaja jooksul. 

Praktika näitab, et niisugune saneerimine on põhjavees peaaegu võimatu. Kulutused peavad 
juhinduma proportsionaalsuse ja ohu vältimise põhimõttest. Üksikasjalikud ELi sätted vanade 
saastunud maa-alade kohta oleksid vastuolus lähimuspõhimõttega. Selleks on nõuded liiga 
komplekssed ja sõltuvad üksikjuhtumi asjaoludest. 

Vanade saastunud maa-alade saneerimise viise tuleks reguleerida siseriiklike sätetega, mis 
tuleb avalikustada. 
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