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Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile 
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi projekti kohta, mis käsitleb 
keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika valdkonnas ning millega muudetakse 
direktiivi 2000/60/EÜ
(KOM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0397)1[;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja EÜ asutamislepingu artikli 175 
lõiget 1, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0243/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon ning 
kalanduskomisjoni arvamusi (A6-0000/2007);

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui komisjon kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 1

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

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

  
1 ELTs seni avaldamata.
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majanduslikult ja keskkonna seisukohast 
kõige tõhusam.

Selgitus

Selle põhjendusega tuletatakse meelde veepoliitika raamdirektiivi 11. põhjendust ja vajadust 
kontrollida saastust tekkekohas ning keskkonnakvaliteedi standardite kaudu. Selle põhimõtte 
rakendamine peab olema kooskõlas veepoliitika raamdirektiivi artikliga 4.

Muudatusettepanek 2
PÕHJENDUS 22 A (uus)

(22 a) Asutamislepingu artikli 174, samuti 
direktiivis 2000/60/EÜ kinnitatu kohaselt 
peab ühendus oma keskkonnapoliitikat 
ette valmistades arvesse võtma 
kättesaadavaid teaduslikke ja tehnilisi 
andmeid, ühenduse eri piirkondade 
keskkonnatingimusi ning ühenduse kui 
terviku majanduslikku ja sotsiaalset 
arengut ja tema piirkondade 
tasakaalustatud arengut, aga ka meetme 
võtmise või võtmata jätmise 
potentsiaalseid tulusid ja kulusid.

Selgitus

Kasulik näib olevat rõhutada kohalike olustike mitmekesisust seoses vee keemilise seisundiga, 
ent samuti seda, et normid ja kontrollimeetmed peavad tuginema kõige uuematele tehnilistele 
ja teaduslikele andmetele. (Raamdirektiivi 12. põhjendus)

Muudatusettepanek 3
ARTIKKEL 1

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

Käesolevas direktiivis on sätestatud 
prioriteetseid aineid ja teatavaid muid 
saasteaineid hõlmavad 
keskkonnakvaliteedi standardid kooskõlas 
direktiivi 2000/60/EÜ artikliga 16.

Selgitus

Selle sättega tuletatakse meelde, et eritähelepanu nõudvaid („prioriteetseid”) aineid käsitleva 
direktiivi aluseks on veepoliitika raamdirektiiv.
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Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 2 LÕIGE 1

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

1. Pinnaveekogude hea keemilise seisundi 
saavutamiseks kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punktiga a
tagavad liikmesriigid, et nende 
pinnaveekogude vee koostis vastaks 
prioriteetseid aineid hõlmavatele 
keskkonnakvaliteedi standarditele, mida 
väljendatakse aasta keskmise ja suurima 
lubatud kontsentratsioonina, nagu on 
sätestatud I lisa A osas, ja I lisa B osas 
loetletud saasteainete keskkonnakvaliteedi 
standarditele. 

Selgitus

Ettepaneku eesmärk on kindlaks määrata normid pinnavee hea keemilise seisundi 
saavutamiseks. Praeguses sõnastuses seatakse ettepanekuga aga selliseid eesmärke (mis ei 
seondu pinnaveekogude, vaid kogu pinnaveega), mis raamdirektiivist ei tulene. Niisiis on 
muudatusettepaneku eesmärk tagada sidusus raamdirektiivi artikliga 4.

Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 2 LÕIKE 3 ESIMENE LÕIK, SISSEJUHATAV OSA

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

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

Selgitus

Mõte on vältida seda, et liikmesriigid peaksid võtma meetmeid rea erinevate „elustike” 
suhtes.

Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 2 LÕIKE 3 TEINE LÕIK

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

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

standard, või võivad kehtestada täiendava 
standardi elustiku suhtes.

Selgitus

Mõte on selles, et vältida mitmetes liikmesriikides erinevate veekvaliteedi standardite 
tekkimist (mis oleks vastuolus nimetatud direktiivi toetuseks esitatud mõttekäiguga). 

Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 2 LÕIKE 4 ESIMENE A JA ESIMENE B LÕIK (uued)

Komisjon hindab veekeskkonnas 
esinevaid polütsüklilisi aromaatseid 
süsivesinikke (PAH) käsitleva teadusteabe
arengut ja tehnilist progressi ning teeb 
ettevalmistusi, selleks et kehtestada vee-
elustikus esinevaid PAHsid käsitlevad 
keskkonnakvaliteedi standardid (EQS).
Hiljemalt 2011. aastal esitab komisjon 
ettepaneku PAHsid käsitlevate 
keskkonnakvaliteedi standardite väärtuste 
läbivaatamiseks.

Selgitus

Elustikes EQS väärtuste läbivaatamise ettepanek peaks olema eelistatud võimalus ning 
seetõttu tuleks komisjonil alustada vastavaid ettevalmistustöid. 

Kuivõrd raamdirektiivi kohaselt peavad liikmesriigid raamdirektiivist tulenevatele nõuetele 
vastama 2015. aastaks, peaks komisjon hiljemalt 2011. aastal tegema PAHsid käsitleva akti 
ettepaneku, millega asendataks vee EQS väärtused elustike EQS väärtustega. 

Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 2 LÕIGE 5

5. Komisjon võib direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras 
kehtestada kohustuslikud
arvutusmeetodid, millele on viidatud 
käesoleva direktiivi I lisa C osa punkti 3 
teises lõigus.

5. Ühtlustatud ja sidusa arvutusmeetodi 
saamiseks peab komisjon (välja jäetud)
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 21 lõikes 2 
osutatud korras kehtestada kohustusliku
metodoloogia, millele on viidatud 
käesoleva direktiivi I lisa C osa punkti 3 
teises lõigus.
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Selgitus

Selles valdkonnas saadud kogemused on näidanud, et kui andmete analüüs ja valik ei toimu 
nõuetekohaselt, ei saa tulemusi võrrelda ega tõhusaid järeldusi teha. Mõne aine puhul ei ole 
praegu olemas ühtegi asjakohast või ühtset kontrollimeetodit.

Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 3 LÕIGE 3

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

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

Selgitus

Selles veepoliitikat käsitlevas direktiivis ei tundu IPPC direktiiviga hõlmatud küsimustele 
viitamine asjakohane.

Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 3 LÕIGE 4

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

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

Selgitus

Kui menetlus ei toimu ühtmoodi, ei saa tulemusi õigesti võrrelda ning see võib tekitada 
konkurentsimoonutusi.

Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 3 LÕIGE 5 a (uus)

5 a. Sadamapiirkondade puhul peab 
komisjon määrama kindlaks meetodid, 
kuidas liikmesriigid aasta keskmise 
väärtusena väljendatud 
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keskkonnakvaliteedi standardeid 
hindavad.

Selgitus
Sadamapiirkondi kui erijuhtumit tuleb samuti käsitleda. 
Süvendustööde tõttu on sadamad piirkonnaks, kus suspendeerunud ained kiiresti muutuvad.
Seetõttu on see eriline olukord vaja adekvaatselt lahendada.

Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 4 LÕIGE 1

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

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

Selgitus

Mõiste „päritoluallikad" lisatakse selleks, et tagada, et reoveekäitlussüsteeme ei hakataks 
käsitlema prioriteetsete ainete allikana. Tegelikult reoveekäitlussüsteemid prioriteetseid 
aineid ei tekita ega ole ka mõeldud nende ainete kõrvaldamiseks. Seega peaks andmik 
puudutama linna reoveekogumissüsteemiga ühendatud „päritoluallikaid“, mis asuvad 
reoveekäitlussüsteemidest eespool. Lisaks punktallikatele peaks andmik hõlmama ka 
hajureostusallikaid.

Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 4 LÕIGE 6

6. Komisjon võib direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras 
kehtestada meetodi, mida liikmesriigid 
peavad kasutama andmike 
sisseseadmiseks.

6. Komisjon peab direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 21 lõikes 2 osutatud korras 
kehtestama meetodi, mida liikmesriigid 
peavad kasutama andmike 
sisseseadmiseks.

Selgitus

Kui andmete analüüs ja valik ei toimu ühtemoodi, ei saa tulemusi võrrelda ega tõhusaid 
järeldusi teha.



PR\631233ET.doc 11/16 PE 378.719v01-00
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 14
ARTIKKEL 4 a (uus)

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

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

Liikmesriikide poolt võetavad meetmed peavad põhinema ohtu ja kulutõhusust arvestaval 
lähenemisel ning ette on vaja näha vahend, mis võimaldab mõõta looduslikest protsessidest 
tulenevaid ainete kadusid.  

Muudatusettepanek 15
ARTIKKEL 4 b (uus)

Artikkel 4 b
Kolmandatest riikidest lähtuv saastus

Hiljemalt aasta pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
kolmandatest riikidest lähtuva saastuse 
olukorra kohta. Kui seda peetakse 
vajalikuks, paluvad Euroopa Parlament ja 
nõukogu komisjonil teha nimetatud 
aruande alusel ettepanekuid.

Selgitus

Komisjon peab käsitlema kolmandatest riikidest lähtuva saastuse küsimust.

Muudatusettepanek 16
I LISA PEALKIRI JA I LISA A OSA PEALKIRI

I LISA: PRIORITEETSETE AINETE JA 
TEATAVATE MUUDE 
SAASTEAINETE
KESKKONNAKVALITEEDI 
STANDARDID

I LISA: PRIORITEETSETE AINETE 
KESKKONNAKVALITEEDI 
STANDARDID

A osa: Prioriteetsete ainete
keskkonnakvaliteedi standardid (EQS) 
pinnaveekogudes

Keskkonnakvaliteedi standardid (EQS) 
pinnaveekogudes

Selgitus

Prioriteetsete ainete ja teiste saasteainete eristamine ei ole põhjendatud. Niisiis on loogiline 
paigutada need ühte tabelisse.

Muudatusettepanek 17



PR\631233ET.doc 13/16 PE 378.719v01-00
Freelance-tõlge

ET

I LISA B OSA PEALKIRI

B OSA: TEISTE SAASTEAINETE 
KESKKONNAKVALITEEDI 
STANDARDID (EQS)

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepaneku nr 16 vastuvõtmisel kantakse kõik saasteained I lisa A osasse, 
eristamata „prioriteetseid aineid“ ja „teisi saasteaineid“. Seega muutub B osa pealkiri 
sisutuks. 

Muudatusettepanek 18
I LISA C OSA PUNKTI 3 TEINE LÕIK

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

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

Selgitus

Keskkonnakvaliteedi standarditele vastavust võib ainete loodusliku sisalduse tase oluliselt 
mõjutada isegi siis, kui loodusliku sisalduse tase on keskkonnakvaliteedi standardist 
iseenesest madalam. Liikmesriigid saavad sellega arvestada. 

Muudatusettepaneku teine pool on lingvistiline: prantsuskeelses versioonis ei kasutata 
metallide biosaadavuse mõistet nagu ingliskeelses versioonis.

Muudatusettepanek 19
II LISA

X LISA TABELI READ 33 a KUNI 33 i (uued)
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Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33a) ei kasutata xxx-xxx-x DDT kokku1 X

(33b) 50-29-3 200-024-3 para-para-DDT X
(33c) 309-00-2 206-215-8 Aldriin X
(33d) 60-57-1 200-484-5 Dieldriin X
(33e) 72-20-8 200-775-7 Endriin X
(33f) 465-73-6 207-366-2 Isodriin X
(33g) 56-23-5 200-262-8 Süsiniktetrakloriid X
(33h) 127-18-4 204-825-9 Tetrakloroetüleen X
(33i) 79-01-6 201-167-4 Trikloroetüleen X

DDT üldkontsentratsioon on isomeeride 1,1,1-trikloro-2,2-bis-( p-klorofenüül)etaani (CASi number 50-29-3); 1,1,1-trikloro-2-(o-
klorofenüül)-2-(p-klorofenüül)etaani (CASi number 789-02-6), 1,1-dikloro-2,2-bis-(p-klorofenüül)etüleeni (CASi number 72-55-9) ja 
1,1-dikloro-2,2-bis-(p-klorofenüül)etaani (CASi number 72-54-8) summa.
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SELETUSKIRI

Käesolev direktiiv on põhjendatud ühenduse veepoliitika raamdirektiivist tuleneva 
kohustusega. 
Raamdirektiivi artiklis 16 on loetletud komisjoni kohustused teha erinevaid ettepanekuid, 
sealhulgas erimeetmete kohta vee reostamise vastu üksikute saasteainete või 
saasteainerühmadega, mis põhjustavad märkimisväärset ohtu vesikeskkonnale või 
vesikeskkonna kaudu, prioriteetsete ainete ning sealhulgas ohtlike prioriteetsete ainete nimistu 
kohta, ent ka pinnavees, setetes ja elustikus esinevate prioriteetsete ainete kontsentratsiooni 
suhtes kohaldatavate kvaliteedistandardite kohta.

Need keskkonnakvaliteedi standardid on teatava saasteaine või saasteainerühma 
kontsentratsioonid vees, settes või elustikus, mida ei tohiks inimeste tervise ja keskkonna 
kaitsmise huvides ületada (raamdirektiivi artikli 2 punkt 35). Käesoleva ettepaneku kohase 
direktiiviga kehtestatakse seega 41 liiki pestitsiidi, raskmetalli ja muu veeloomastikule ja –
taimestikule ning inimtervisele erilist ohtu kujutava ohtliku keemilise aine kontsentratsiooni 
piirmäärad pinnavees. Ettepaneku väljatöötamisel kinnitas komisjon, et ta mõtles pikalt 
prioriteetsete ainete puhul Euroopa Liidu tasandi kontrollimeetmete kehtestamise võimaluse 
peale. Ettepaneku mõjude analüüs näitas aga, et arvestades olemasolevate või vastu võetavate 
heite vähendamisele suunatud ühenduse vahendite paljusust, ei oleks sellised meetmed praegu 
õigustatud.

Niisiis tuleb neid kahte teksti täpsustada ning ebaselgus likvideerida. Eesmärke ja nende 
saavutamiseks välja pakutud meetmeid tuleb iseäranis hinnata raamdirektiivis loetletud 
kohustuste valguses, ent hinnata ka nende asjakohasust. 

Selles suhtes peab raportöör rõhutama, et käesolev tütardirektiiv moodustab osa üldisest 
käsitlusest, mille eesmärk on võidelda teatud prioriteetsetena määratletud ainete leviku vastu 
pinnavees. Nimetatud akti esmane eesmärk on seega vee joodavuse kriteeriumide 
kindlaksmääramine. 
Komisjoni ettepanek ei sisalda heite kontrollimeetmeid, kuivõrd leitakse, et neid käsitletakse 
teistes tekstides (REACH, IPPC, ....). Siiski tuleb olla kindel, et need meetmed ei ole 
üksteisele vasturääkivad ega osaliselt kattuvad ning et eelkõige ei jääks hõlmamata 
emissiooni-, heite- või kadude allikaid, pidades silmas erilisi olukordi, mis seonduvad mõnede 
ainete varasema ja loodusliku esinemisega.

Raportöör püüdis vastava ülaltoodud küsimustele, aga ka hajureostuse problemaatikale. 
Lisaks kutsub raportöör komisjoni kehtestama ühtse metodoloogia, et tagada asjakohane 
kaitsetase ja vältida konkurentsimoonutusi. 

Komisjoni ettepanekus eristatakse prioriteetseid aineid ning muid saasteaineid. Selline eristus 
tekitab üksnes segadust ning seetõttu teeb raportöör ettepaneku lisada kaheksa „muud 
saasteainet“ prioriteetsete ainete loetelusse ning nende olulist mõju arvestades isegi ohtlike 
prioriteetsete ainete loetelusse.

Sadamapiirkondi kui erijuhtumit tuleb samuti käsitleda. Süvendustööde tõttu on sadamad 
piirkonnaks, kus suspendeerunud ained kiiresti muutuvad. Seetõttu on see eriline olukord vaja 
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adekvaatselt lahendada.

Raportöör kutsub komisjoni üles käsitlema kolmandatest riikidest lähtuva saastuse küsimust.

Viimaks leiab raportöör, et on mõned küsimused, mis väärivad arutelu. Mõned 
vestluspartnerid on käesoleva raporti ettevalmistamisel avaldanud üllatust mõnede 
keskkonnakvaliteedi standardite väärtuste üle, mis ei vasta CIRCAs (Communication & 
Information Resource Centre Administrator) olevates dokumentides kirjeldatud 
metodoloogiale. Raportöör rõhutab seega vajadust arutleda järgmiste ainetega seotud 
tehniliste küsimuste üle: benseen, kaadmium, heksaklorobenseen, heksaklorobutadieen, 
elavhõbe, nikkel, plii, polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud. Neist mõttevahetustest 
tulenes eelkõige rahulolematus sellega, et elavhõbeda keskkonnakvaliteedi standardi 
väärtuseks on 0,05 µg.L-1, mis ei arvesta metüülelavhõbedaga seotud teisese mürgitusega, 
ning et kaadmiumi puhul on selleks 0,2 µg.L-1. Mis puutub juhuslikku reostusesse, siis 
peavad käesolevast direktiivist tulenevad võimalikud erandid olema kooskõlas veepoliitika 
raamdirektiiviga ning seega peab komisjon neid täpsustama.


