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(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

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

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse 
mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ
(KOM(2006)0232 – C6-0307/2006 – 2006/0086(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0232)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0307/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ning 
õiguskomisjoni, põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamusi (A6-0000/2006),

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 4

(4) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule mullakaitse 
teemastrateegia kohta on määratletud 
kaheksa peamist degradeerumisprotsessi, 
mis ohustavad Euroopa Liidu muldasid. 
Need on erosioon, orgaanilise ainese kadu, 
saastumine, sooldumine, tihenemine, mulla 
bioloogilise mitmekesisuse kadu, pinnase 
katmine, maalihked ja üleujutused. 
Teaduse andmed mulla bioloogilise 

(4) Komisjoni teatises Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule mullakaitse 
teemastrateegia kohta on määratletud 
kaheksa peamist degradeerumisprotsessi, 
mis ohustavad Euroopa Liidu muldasid. 
Need on erosioon, orgaanilise ainese kadu, 
saastumine, sooldumine, tihenemine, mulla 
bioloogilise mitmekesisuse kadu, pinnase 
katmine, maalihked ja üleujutused. 

  
1 ELTs seni avaldamata.
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mitmekesisuse ja selle omaduste kohta on 
veel liiga piiratud selleks, et lisada 
käesolevasse direktiivi erisätted 
bioloogilise mitmekesisuse kaitsmise 
kohta. Üleujutuste vältimist ja nende 
mõju leevendamist käsitletakse 
ettepanekus võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
üleujutusohu hindamise ja ohjeldamise 
kohta1.
______________
1 KOM(2006)0015.

Selgitus

Kuna muudatusettepanekud sisaldavad ka ettepanekuid bioloogilise mitmekesisuse ja 
üleujutuste tagajärgede ennetamise ning leevendamise kohta, tuleks kõnealune lause välja 
jätta.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 5

(5) Mullad on ühenduses väga erinevad 
ning nende struktuuris, füüsikalises, 
keemilises ja bioloogilises olekus on suuri 
erinevusi nii üksiku profiili piires kui ka eri 
mullaliikide vahel. Kõnealuseid 
ühendusesiseseid erinevaid tingimusi ja 
vajadusi on vaja arvesse võtta, kuna nende 
tõttu on ohualade kindlakstegemiseks, 
sihtide määratlemiseks ja mullakaitse 
meetmete täideviimiseks vaja eri lahendusi.

(5) Mullad on ühenduses väga erinevad 
ning nende struktuuris, füüsikalises, 
keemilises ja bioloogilises olekus on suuri 
erinevusi nii üksiku profiili piires kui ka eri 
mullaliikide vahel. Kõnealuseid 
ühendusesiseseid erinevaid tingimusi ja 
vajadusi on vaja arvesse võtta, kuna nende 
tõttu on muldade degradeerumisega 
tegelemiseks vaja eri lahendusi.

Selgitus

Teine muudatusettepanek artiklis 2 asendab „ohualad” „prioriteetsete aladega”. Põhjenduse 
lühemaks muutmiseks on lause viimast osa lühendatud.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 6

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

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

kaitsmisele ja täiendavad käesolevas 
direktiivis esitatud õigusraamistikku, 
millega kehtestatakse ühised põhimõtted ja 
eesmärgid mulla kaitsmiseks ja säästlikuks 
kasutamiseks ühenduses. Seetõttu on vaja 
sidusat ja tõhusat lähenemisviisi.

Selgitus

Olemasolevad õigusaktid aitavad kaasa mulla kaitsmisele ja täiendavad raamdirektiivi.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 7

(7) Mulda peab kasutama säästlikult, et 
kaitsta selle võimet täita teatud 
ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid 
ülesandeid, säilitades samal ajal mulla 
funktsioonid, et muld saaks rahuldada ka 
tulevaste põlvkondade vajadusi.

välja jäetud

Selgitus

Põhjenduste lühendamiseks on käesolev põhjendus ühendatud põhjendusega 8.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 8

(8) Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada 
ühise raamistiku ja meetmete 
väljatöötamise abil mullakaitse, mille 
aluseks on mulla funktsioonide 
säilitamine, mulla degradeerumise 
vältimine ja selle mõju leevendamine, 
degradeerunud muldade taastamine ja 
mullakaitse lõimimine teiste valdkondade 
poliitikasse.

(8) Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada 
ühiste eesmärkide ja olemasolevate 
riiklike ning ühenduse õigusaktide 
järgimise abil mullakaitse, et kasutada 
mulda säästlikul viisil, et nii praegused 
kui ka tulevased põlvkonnad saaksid 
rahuldada oma ökoloogilisi, 
majanduslikke ja sotsiaalseid vajadusi.

Selgitus

Põhjenduse 7 ja 8 sisu on omavahel ühendatud.
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Muudatusettepanek 6
Põhjendus 9

(9) Ühist raamistikku on vaja, et selgesti 
kavandada meetmeid, mida liikmesriigid
võtavad mullakaitse ja selle säästliku 
kasutamise parandamiseks, piiriüleste 
mulda degradeerivate mõjude 
ohjeldamiseks, vee- ja 
maismaaökosüsteemide kaitsmiseks ja
ettevõtjate vahelise konkurentsi 
moonutuste vältimiseks.

(9) Ühist raamistikku on vaja, et 
võimaldada liikmesriikidel ning 
piirkondlikel ja kohalikel omavalitsustel 
kaitsta oma muldi ilma ettevõtjate vahelise 
konkurentsi moonutusteta. Samal ajal 
annab ühine raamistik liikmesriikide 
mulla siseturule tagatised ja läbipaistvuse.

Selgitus

Ka piirkondlikel omavalitsustel võib olla mullapoliitikas tähtis roll. Ühine raamistik sätestaks 
ja lihtsustaks kindlust ning läbipaistvust Euroopa mullaturul.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 10

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

(10) Kuna mulla degradeerumine võib 
tõsiselt mõjutada loodust, vett, 
toiduohutust, kliimamuutust,
põllumajandust ning inimeste tervist ja 
kuna vaatamata ühenduse õigusaktidele 
mulla degradeerumine tõenäoliselt 
suureneb, on vaja raamdirektiivi, mis 
võimaldab mulla kaitset kõigis 
liikmesriikides, arvestades asutamislepingu 
artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuspõhimõtet. Nimetatud 
artikliga sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev 
direktiiv nimetatud eesmärgi 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Selgitus

Raamdirektiiv peaks võimaldama mulla kaitset kõigis liikmesriikides.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 11 a (uus)
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(11 a) Põllumajandus on mulla struktuuri 
ja mulla iseloomulike omaduste 
säilitamisele alati positiivselt kaasa 
aidanud ning olnud ühtlasi 
hädavajalikuks mehhanismiks mulla 
orgaanilise kvaliteedi ja taimkatte 
säilitamisel ning kõrbestumise vältimisel.

Selgitus

Põllumajandusel on mulla kaitsmisel oluline roll ja põllumajandustootjad on sajandite vältel 
vabatahtlikult loonud ja rakendanud mitmeid traditsioonilisi mullakaitsemeetmeid.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 11 b (uus)

(11 b) Selleks et vältida mis tahes 
kattumist olemasolevate põllumajanduse 
ja keskkonnaalaste õigusaktidega ning 
võttes toetuse andmisel arvesse 
subsidiaarsuse põhimõtet seoses 
keskkonnanõuete järgimise 
rakendamisega, võib iga liikmesriik 
toetuse andmisel keskkonnanõuete 
järgimise rakendamise üle ise otsustada, 
võttes arvesse oma kliimat, 
põllumajandust ja mulla iseloomulikke 
omadusi.

Selgitus

Toetuse andmisel keskkonnanõuete järgimise arvessevõtmise põhimõtte rakendamine tuleks 
jätta liikmesriikide pädevusse ja vältida tuleks põllumajandusele ja põllumajandustootjatele 
uute kohustuste lisamist.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 12

(12) Vastupidiselt õhule ja veele on muld 
ühenduses peamiselt eraomandis. Sellest 
hoolimata on muld kõigile vajalik 
loodusvara, mida tuleb kaitsta tulevaste 
põlvkondade jaoks. Üldsuse huvi 
arvestades tuleb maakasutajatelt seepärast 
nõuda, et nad rakendaksid
ettevaatusabinõusid, kui nende 

(12) Vastupidiselt õhule ja veele on muld 
ühenduses peamiselt eraomandis. Sellest 
hoolimata on muld kõigile vajalik 
loodusvara, mida tuleb kaitsta tulevaste 
põlvkondade jaoks. Üldsuse huvi 
arvestades tuleb maakasutajaid seepärast 
julgustada rakendama ettevaatusabinõusid 
mulla degradeerumise ärahoidmiseks.
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mullakasutus hakkab oluliselt kahjustama 
mulla funktsioone.

Selgitus

Põhjenduse sõnastus peaks olema positiivsem. Maakasutajaid tuleb julgustada võtma 
meetmeid, mis hoiavad ära mulla degradeerumise.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 12 a (uus)

(12 a) Mulla viljakus on elu aluseks. 
Igasuguse põllumajandusliku tegevuse 
eesmärgiks peab olema mulla viljakuse 
säilitamine ja parandamine.

Selgitus

Mulla viljakus on esimene kvaliteedi näitaja ning kõrbestumisest ja erosioonist tingitud mulla 
viljakuse kadumine on üks Euroopa peamisi probleeme.

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 13

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

(13) Pinnase katmine on üha 
murettekitavam probleem, sest see võib 
takistada inimtegevuseks ja 
ökosüsteemide püsimiseks eluliselt 
vajalikke mulla funktsioone, aitamata 
kaasa säästlikule arengule kooskõlas 
nõukogu 9. juuni 2006. aasta järeldustes 
sätestatud ELi uuendatud säästva arengu 
strateegiaga1. Seetõttu on mulda vaja 
kasutada säästlikumalt. 
Arendusprojektidest tuleneva, mulla 
funktsioone tõenäoliselt oluliselt takistava 
ja säästliku arengu saavutamist 
mittesoosiva pinnase katmise piiramiseks 
on seetõttu vaja sisse viia kohased 
meetmed. Nimetatud asjaoludel pinnase 
katmise puhul peab liikmesriik tagama 
pinnase katmise tagajärgede 
leevendamise, näiteks ette nägema sellise 
ehitus- ja drenaažitehnika, mis võimaldab 
säilitada võimalikult paljud mulla 
funktsioonid, ja tagama, et pinnase 
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katmine ei põhjusta kasu ületavaid 
keskkonnakahjulikke tagajärgi.

______________
1 Euroopa Liidu Nõukogu 10117/06.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek esitab täpsema selgituse selle kohta, miks pinnase katmine on 
murettekitavaks probleemiks, ja viitab säästva arengu strateegiale.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 14

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

(14) Sihipärane ja tõhus 
mullakaitsepoliitika vajab ühiseid 
mullakaitsealaseid eesmärke, kuid samal 
ajal peab liikmesriikidel ja piirkondlikel 
ning kohalikel omavalitsustel olema 
võimalus võtta meetmeid asjakohasel 
tasandil ja ulatuses ning teha teaduslikel 
andmetel põhinevate kohalike muldade 
omaduste, mulla 
degradeerumisprotsesside ja 
keskkondlike, majanduslike ja sotsiaalsete 
tingimuste alusel kindlaks prioriteetsed 
alad. Vaja on liikmesriikide vahelist 
tõhusat teabevahetust nüüdisaegse 
tehnoloogia, prioriteetsete alade 
kindlakstegemise parimate tavade ja 
heade tavade juhendite osas.

Selgitus

Käesolev põhjendus täpsustab, et vaja on ühiseid mullakaitsealaseid eesmärke, kuid et 
meetmete võtmise peab jätma liikmesriikide ning piirkondlike ja kohalike omavalitsuste 
ülesandeks. Peale selle lisatakse osa 15, 16 ja 17 põhjendusest, et vähendada põhjenduste 
arvu.

Muudatusettepanek 14
Põhjendus 15

(15) Ühtse ja võrreldava lähenemisviisi 
tagamiseks eri liikmesriikides peab 
erosiooni-, orgaanilise ainese kao, 
tihenemis-, sooldumis- ja maalihkeohuga 

välja jäetud
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alade kindlakstegemine põhinema 
ühtsetel meetoditel, mis arvestavad eri 
degradatsiooniprotsesse põhjustavaid 
tuntud tegureid.

Muudatusettepanek 15
Põhjendus 16

(16) Kindlakstehtud ohualadel tuleb võtta 
meetmeid, et vältida mulla edasist 
degradeerumist, vähendades selle ohtu ja 
taastades degradeerunud muldasid, et 
säilitada nende funktsioone.

välja jäetud

Muudatusettepanek 16
Põhjendus 17

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

välja jäetud

Muudatusettepanek 17
Põhjendus 18

(18) Kõnealustes meetmeprogrammides 
peab arvestama kavandatud meetmete 
sotsiaalset ja majanduslikku mõju, neid 
programme on vaja perioodiliselt läbi 
vaadata ja need võivad tugineda 
kohustustele, plaanidele ja programmidele, 
mis on juba kehtestatud ühenduse 
õigusaktide või rahvusvaheliste 
lepingutega.

(18) Meetmeprogrammides ja heade 
tavade juhendites peab arvestama 
kavandatud meetmete sotsiaalset ja 
majanduslikku mõju, neid programme on 
vaja perioodiliselt läbi vaadata ja need 
võivad tugineda kohustustele, plaanidele ja 
programmidele, mis on juba kehtestatud 
ühenduse õigusaktide ja rahastamisega või 
rahvusvaheliste lepingutega.

Selgitus

Meetmeprogrammid võivad toetuda ka ühenduse rahastamisega juba kehtestatud 
kohustustele, kavadele ja programmidele.
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Muudatusettepanek 18
Põhjendus 19

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

(19) Käesolev direktiiv peaks kaasa aitama 
kõrbestumise ja bioloogilise mitmekesisuse 
kahanemise peatamisele ning 
kliimamuutuse leevendamisele ja sellega 
kohandumisele, mis on tõsise piirkondliku 
ja kohaliku mõjuga 
keskkonnaprobleemid, milles mulla 
degradeerumisel on oluline roll, ning 
peaks tugevdama koostööd ÜRO 
kõrbestumise vastu võitlemise 
konventsiooni, bioloogilise mitmekesisuse 
konventsiooni, ÜRO kliimamuutuste 
raamkonventsiooni ja Kyoto protokolli, 
millega ühendus on ühinenud, elluviimisel 
ning see muudab kõnealuste 
rahvusvaheliste keskkonnakokkulepete 
täitmise tõhusamaks.

Selgitus

Mullakaitse ja kliimamuutuse vahel on samuti olulised seosed. Käesolevas põhjenduses peaks 
viitama ÜRO kliimamuutuste raamkonventsioonile ja Kyoto protokollile.

Muudatusettepanek 19
Põhjendus 22

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

(22) Mullasaastest inimeste tervisele ja 
keskkonnale tuleneva ohu vältimiseks ja 
piiramiseks peavad liikmesriigid võtma 
prioriteediks nende alade 
kindlakstegemise ja tervendamise, mis on 
nende arvates olulise ohu alad.
Liikmesriigid peaksid kehtestama 
menetluse, sealhulgas ka ajakava, ohtude 
hindamiseks, alade kindlakstegemiseks, 
üldsuse teavitamiseks, maaga seotud 
tehingute puhul potentsiaalsete ostjate 
teavitamiseks, prioriteetsete alade 
kehtestamiseks ja alade tervendamise 
rahastamiseks. Kõnealuse menetluse 
puhul tuleks vältida mis tahes kattumist 
olemasolevate riiklike ja ühenduse 
õigusaktidega ning täiendavaid nõudeid 
tuleks lisada üksnes juhul, kui 
olemasolevad õigusaktid on liikmesriigi 
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hinnangute kohaselt ebapiisavad. Vajalik 
on tihe teabevahetus. Ohtude hindamise, 
alade kindlakstegemise, üldsuse 
teavitamise ja alade tervendamise 
parimate tavade levitamiseks on vaja 
põhjalikku teabevahetust.

Selgitus

Käesolev muudetud põhjendus 22 asendab põhjendusi 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, sest võtab põhjenduste vähendamise eesmärgil teatud määral need põhjendused 
kokku.

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 23

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

välja jäetud

Selgitus

Asendatud muudatusettepanekuga 19.

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 24

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

välja jäetud

Selgitus

Asendatud muudatusettepanekuga 19.
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Muudatusettepanek 22
Põhjendus 25

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

välja jäetud

Selgitus

Asendatud muudatusettepanekuga 19.

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 26

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

välja jäetud

Selgitus

Asendatud muudatusettepanekuga 19.

Muudatusettepanek 24
Põhjendus 27

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

välja jäetud
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Selgitus

Asendatud muudatusettepanekuga 19.

Muudatusettepanek 25
Põhjendus 28

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

välja jäetud

Selgitus

Asendatud muudatusettepanekuga 19.

Muudatusettepanek 26
Põhjendus 29

(29) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. 
aprilli 2004. aasta direktiivis nr 
2004/35/EÜ keskkonnavastutusest 
keskkonnakahjustuste ärahoidmise ja 
kõrvaldamise kohta on sätestatud, et 
pädev asutus võib nn vaeslaps-aladel 
rakendada tervendamismeetmeid vaid 
äärmisel juhul. Seetõttu on kõnealust 
direktiivi vaja muuta, et viia see 
vastavusse käesolevas direktiivis 
kehtestatud tervendamiskohustustega.
____________
1 ELT L 143, 30.4.2004, lk. 56.

välja jäetud

Selgitus

Asendatud muudatusettepanekuga 19.
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Muudatusettepanek 27
Põhjendus 30

(30) Üldsus teab vähe mullakaitse 
tähtsusest ja seepärast tuleb võtta 
meetmeid, et parandada teavitamist, 
teabevahetust ja parimate tavade alase 
teabe levitamist.

välja jäetud

Selgitus

Asendatud muudatusettepanekuga 19.

Muudatusettepanek 28
Põhjendus 31

(31) Käesoleva direktiivi edu sõltub 
ühenduse, liikmesriigi ja kohaliku tasandi 
tihedast koostööst ja ühisest tegutsemisest 
ning ka üldsuse teavitamisest, 
konsulteerimisest ja kaasamisest vastavalt 
kohustustele, mis ühendus võttis, liitudes 
ÜRO Euroopa Majandusorganisatsiooni 
keskkonnainfo kättesaadavuse, 
keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 
pöördumise konventsiooniga (Århusi 
konventsioon). Järelikult on ohualade 
meetmeprogrammide ja riiklike 
tervendamisstrateegiate ettevalmistamise, 
muutmise ja läbivaatamise seisukohalt 
kohane ette näha Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiivi 
2003/35/EÜ (milles sätestatakse üldsuse 
kaasamine teatavate keskkonnaga seotud 
kavade ja programmide koostamisse ning 
muudetakse nõukogu direktiive 
85/337/EMÜ ja 96/61/EÜ seoses üldsuse 
kaasamisega ning õiguskaitse 
kättesaadavusega)1 kohaldamist.
_________
1 ELT L 156, 25.6.2003, lk. 17.

välja jäetud

Selgitus

Asendatud muudatusettepanekuga 19.
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Muudatusettepanek 29
Põhjendus 32

(32) On teada, et praegu kasutatakse 
liikmesriikides saastatud alade 
kindlakstegemiseks erinevaid ohu 
hindamise meetodeid. Neutraalseid 
konkurentsitingimusi ja kooskõlalist 
mullakaitserežiimi tagava ühise 
lähenemisviisi väljatöötamiseks on vaja 
põhjalikku teabevahetust, et teha 
kindlaks, kas teatud ohtude hindamise 
kriteeriumide ühtlustamine on kohane, 
ning arendada ja parandada 
ökotoksikoloogiliste ohtude hindamise 
meetodeid.

välja jäetud

Selgitus

Asendatud muudatusettepanekuga 19.

Muudatusettepanek 30
Põhjendus 33

(33) Direktiiviga tuleb ette näha sätted 
ohualade kindlakstegemise meetodite 
võimalikult kiireks kohandamiseks 
liikmesriikides, sealhulgas kõnealuste 
meetodite ühiste osade regulaarseks 
läbivaatamiseks.

välja jäetud

Selgitus

Asendatud muudatusettepanekuga 19.

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 34

(34) Direktiiviga on vaja kehtestada 
andmesidevormid ja andmete kvaliteedi 
kriteeriumid ning need peavad vastama 
ühenduse ruumiandmete 
infrastruktuurile.

välja jäetud
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Selgitus

Asendatud muudatusettepanekuga 19.

Muudatusettepanek 32
Artikli 1 lõige 1

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

1. Käesoleva direktiiviga kehtestatakse 
raamistik, et kasutada säästlikult mulda,
mis on taastumatu loodusvara ja platvorm 
järgmiste keskkonnaalaste, majanduslike, 
sotsiaalsete ja kultuuriliste funktsioonide 
täitmisel:

a) biomassi tootmine, sealhulgas 
põllumajanduses ja metsanduses,

a) elu alus ja loomade, taimede ning 
mulla bioloogilise mitmekesisuse elupaik,

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

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

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

c) biomassi tootmise alus 
põllumajanduses ja metsanduses,

d) inimeste ja inimtegevuse füüsiline ja 
kultuurikeskkond,

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

e) tooraineallikas, e) tooraineallikas,

f) süsinikuvaru säilitamine, f) süsinikuvaru säilitamine,
g) geoloogilise ja arheoloogilise pärandi 
säilitamine.

g) geoloogilise, geomorfoloogilise ja 
arheoloogilise pärandi säilitamine.

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

Seepärast kehtestatakse direktiiviga 
meetmed mulla säästlikuks kasutamiseks, 
muu hulgas nii loomulike kui ka 
inimtekkeliste välditavate mulla 
degradeerumisprotsesside, mis 
kahjustavad mulla võimet täita kõnealuseid 
funktsioone, vähendamise või vältimise 
abil. Direktiiviga kehtestatakse meetmed, 
mis parandavad mulla omadusi ja 
funktsioone seal, kus see on asjakohane. 
Meetmed hõlmavad mulla 
degradeerumisprotsesside mõju 
leevendamist ning degradeerunud muldade 
taastamist ja tervendamist.



PE 378.893v02-00 20/51 PR\678969ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek täpsustab veelgi mulla funktsioone ja asjaolu, et muld on 
taastumatu loodusressurss, mida tuleks kasutada säästlikult.

Muudatusettepanek 3
Artikli 1 lõige 2

2. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
mulda, mis moodustab maakoore pindmise 
kihi ja asub aluspõhjakivimi ja maapinna 
vahel, välja arvatud põhjavesi, nagu see 
on määratletud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivi 2000/60/EÜ1 artikli 2 
lõikes 2.
____________
1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk. 1.

2. Käesolevas direktiivis käsitletakse 
mulda, mis moodustab maakoore pindmise 
kihi ja asub aluspõhjakivimi ja maapinna 
vahel.

Selgitus

Kuna paljudel riikidel on olemas terviklik lähenemisviis mullakaitsele, tuleks jätta 
liikmesriikide otsustada, kas nad tahavad põhjavett kõnealusesse lähenemisviisi kaasata. 

Muudatusettepanek 34
Artikli 2 punkt 2

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

(2) ohtlikud ained – ained või valmistised 
nõukogu direktiivi 67/548/EÜ ja Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
1999/45/EÜ tähenduses, millel võib olla 
kahjulik toime mulla funktsioonidele.

Selgitus

Tuleb täpsustada seost kahjuliku toimega mulla funktsioonidele.

Muudatusettepanek 35
Artikli 2 punkt 2 a (uus)

(2 a) mulla tihenemine –
tihenemisprotsess, mille käigus väheneb 
üld- ja aeratsioonipoorsus ning 
läbilaskvus ning millega kaasnevad 
tõsised ja pikaajalised muutused mulla 
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struktuuris.

Selgitus

Tihenemise mõiste vajab täpsustamist.

Muudatusettepanek 36
Artikli 2 punkt 2 b (uus)

(2 b) väärtuslikud mullad – mullad, mis 
väärivad kaitset nende eriomaduste, 
struktuuri, väljapaistva ökoloogilise, 
kultuurilise ja/või ajaloolise väärtuse või 
kasutuse tõttu. 

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek toob sisse väärtuslike muldade mõiste. Mõiste sissetoomise 
eesmärgiks on tunnustada spetsiifilist väärtust, mida teatavad mullad omavad teatavate 
ökosüsteemide, kogukondade ja kultuuride jaoks. Nende muldade kindlakstegemine jääb 
liikmesriikide ülesandeks, vastavalt nende äranägemisele.

Muudatusettepanek 37
Artikli 2 punkt 2 c (uus)

(2 c) erikaitset vajavad prioriteetsed alad –
alad, mille puhul on mullatüübist, 
kliimatingimustest ja maa majandamise 
tavadest tingitud haavatavuse tõttu 
veenvaid tõendeid või põhjendatud alust 
kahtluseks, et seal on toimunud või võib 
lähitulevikus toimuda mõni artiklis 6 
loetletud degradatsiooniprotsessidest.

Selgitus

Artiklis 6 on negatiivne mõiste „ohualad” asendatud mõistega „prioriteetsed alad”. See 
määratlus täpsustab prioriteetsete alade tähendust.

Muudatusettepanek 38
Artikli 2 punkt 2 d (uus)

(2 d) reostunud ala – ala, kus mullapinnal 
või mullas on inimtegevusest tingitult 
kindlakstehtud ainete sisaldus selline, et 
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liikmesriigi hinnangute kohaselt kujutab 
muld ala olemasolevat ja tulevast 
heakskiidetud kasutust arvesse võttes 
märkimisväärset ohtu inimeste tervisele 
või keskkonnale. 

Selgitus

Vaja on inimeste poolt saastatud alade määratlust. Mõiste „reostunud” on valitud, et eristada 
seda saastatusest, mis pärineb geogeensetest allikatest, nagu algmaterjal ja vulkaaniline 
tegevus.

Muudatusettepanek 39
Artikli 2 punkt 2 e (uus)

(2 e) geogeensete saasteainetega 
saastunud muld – muld, kus 
geogeensetest allikatest, näiteks 
algmaterjalist või vulkaanilisest tegevusest 
tingitult on kindlakstehtud ainete sisaldus 
selline, et liikmesriigi hinnangute 
kohaselt kujutab muld ala olemasolevat ja 
tulevast heakskiidetud kasutust arvesse 
võttes märkimisväärset ohtu inimeste 
tervisele või keskkonnale. 

Selgitus

Mitte ainult inimtegevusest põhjustatud, vaid ka geogeensetest allikatest, nagu algmaterjal ja 
vulkaaniline tegevus, pärit saastus võib kujutada inimeste tervisele ja keskkonnale 
märkimisväärset ohtu. Seetõttu tuleb käesolevas direktiivis esitada ka geogeense saastusega 
mulla määratlus.

Muudatusettepanek 40
Artikkel 3

Kui mõne valdkonna, eriti piirkonna või 
linna ruumilise planeerimise, transpordi, 
energeetika, põllumajanduse, maaelu 
arendamise, metsanduse, toorainete 
kaevandamise, kaubanduse ja tööstuse, 
tootepoliitika, turismi, kliimamuutuse, 
keskkonna, looduse ja maastiku 
valdkonna jaoks väljatöötatav poliitika 
võib hoogustada või pidurdada mulla 

Kui mõne valdkonna jaoks väljatöötatav 
poliitika võib hoogustada või pidurdada 
mulla degradeerumist, ja mulla 
funktsioonide kaitsmise alaste poliitikate 
väljaarendamisel kehtestab liikmesriik 
tervikliku ja süstemaatilise lähenemisviisi, 
mis tagab olemasolevate direktiivide, nagu
linnukaitsedirektiiv, elupaikade kaitse 
direktiiv, vee raamdirektiiv, 
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degradeerumist, uurib, kirjeldab ja hindab 
liikmesriik selle mõju mulla 
degradeerumisele.

põhjaveedirektiiv, kaevandusjäätmete 
direktiiv, strateegilise 
keskkonnahindamise direktiiv ja 
keskkonnamõjude hindamise direktiiv, 
asjaomastele nõuetele vastavuse ning 
asjaomaste direktiivide vaheliste seoste 
kindlakstegemise ja arvessevõtmise.

Liikmesriik avalikustab kõnealused 
tulemused.

Selgitus

Kuna mitmetel muudel direktiividel on mulla kaitsega otsene või kaudne seos, tuleb 
liikmesriikidel tagada terviklikum ja süstemaatilisem lähenemisviis, et oleks tagatud 
olemasolevate direktiivide asjaomaste sätete järgimine.

Muudatusettepanek 41
Artikli 3 lõige 2 a (uus)

Liikmesriigid püüavad integreerida oma 
tulevastesse, viimaste teadusuuringute 
tulemuste ja tehnoloogiliste saavutuste 
põhistesse mullapoliitikatesse või -
strateegiatesse meetmed või poliitikad, mis 
aitavad säilitada või parandavad mulla 
funktsioneerimist süsinikuvaru säilitajana 
seal, kus see on asjakohane.

Selgitus

Mulla kui süsinikuvaru säilitaja funktsioon on kaasatud artiklisse 1. Komisjoni ettepanekus ei 
ole seda mulla olulist funktsiooni piisavalt käsitletud. Liikmesriigid peaksid püüdma 
integreerida mulla kõnealuse funktsiooni säilitamise või parandamise meetmeid oma 
mullapoliitikatesse või -strateegiatesse, mis põhinevaid teadusuuringute viimastel tulemustel.

Muudatusettepanek 42
Artikkel 4

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

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

Selgitus

Ettevaatusabinõud peavad olema proportsionaalsed, võttes arvesse mulla käesolevat ja 
tulevast kasutust.

Muudatusettepanek 43
Artikli 4 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriik teeb oma territooriumil 
kindlaks artiklis 2 määratletud 
väärtuslikud mullad vastavalt liikmesriigi 
või piirkondliku või kohaliku 
omavalitsuse kehtestatud kriteeriumidele. 
Oma õigusloomealast pädevust ja 
vastutusalasid arvesse võttes ning 
piiramata subsidiaarsuse põhimõtte 
kohaldamist võib liikmesriik edendada 
kõnealuste muldadega seotud meetmeid ja 
poliitikaid, mis suurendavad kõnealuste 
muldade alast teadlikkust ja nendega 
seotud teaduslikke teadmisi ning 
kaitsevad, säilitavad ja parandavad 
võimaluse korral kõnealuste muldade 
omadusi ja funktsioone, eriti kui 
kõnealused mullad aitavad liikmesriigi 
hinnangul kaasa geoloogilisele 
mitmekesisusele või kui need mullad on 
väärtuslike ajalooliste asustuste, 
maapiirkonna arhitektuuri ja 
kultuurmaastiku platvormiks.
Ettevaatusabinõude hulgas võivad 
liikmesriigid välja töötada kindlaks tehtud 
väärtuslike muldade digitaalsed kaardid, 
et välja tuua kaitset vajavad alad.

Selgitus

Liikmesriigid peaksid olema järjekindlad oma ühises poliitikas, nagu Euroopa maastikukaart 
ja ühise kultuuripärandi olemasolu, tõdedes maastiku ja kultuuripärandi pöördumatut 
kahjustamist.
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Muudatusettepanek 44
Artikli 4 lõige 1 b (uus)

1 b. Lõikes 1 nimetatud eesmärgil ja viie 
aasta jooksul alates [ülevõtmise kuupäev] 
töötavad liikmesriigid välja vabatahtlikud 
heade tavade juhendid mulla kaitsmiseks 
nende tegevuste jaoks, mille puhul on 
põhjendatult alust kahtluseks, et need 
kahjustavad märkimisväärselt mulda kui 
artiklis 1 nimetatud funktsioonide 
platvormi. Kõnealused heade tavade 
juhendid võivad põhineda olemasolevatel 
riiklikel või ühenduse parimatel 
juhenditel ja sisaldada -I lisas esitatud 
elemente.
Kolme aasta jooksul alates [ülevõtmise 
kuupäev] hõlbustab komisjon 
liikmesriikide vahel juba olemasolevate 
õigusaktide või heade tavade juhendite 
alast teabevahetust seoses artiklis 1 
esitatud mulla funktsioonidega, 
sealhulgas kultuuripärand, looduspargid 
ja geoloogiliselt väärtuslikud alad.

Selgitus

Ettevaatuspõhimõte on käesoleva direktiivi peamiseks põhimõtteks. Liikmesriigid peaksid 
seetõttu välja arendama heade tavade juhendid mulla kaitsmiseks.

Muudatusettepanek 45
Artikkel 5

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

1. Kui esitatud arendusprojekt hõlmab 
pinnase katmist, rakendab liikmesriik 
kohaseid meetmeid, et piirata pinnase 
katmist seal, kus:

a) projekt on liigist, mis on loetletud 
nõukogu 27. juuni 1985. aasta direktiivi 
85/337/EMÜ (teatavate riiklike ja 
eraprojektide keskkonnamõju hindamise 
kohta)1 I või II lisas ja vajab kõnealuse 
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direktiivi kohaselt hindamist;
b) hindamine näitab, et pinnase 
katmisega kaasnevad tõenäoliselt mõjud, 
mis takistavad märkimisväärselt ühe või 
mitme artikli 1 lõikes 1 loetletud 
funktsiooni täitmist, ja
c) projekt ei aita kaasa säästva arengu 
saavutamisele.
2. Igale lõikes 1 loetletud kriteeriumile 
vastava projekti teostamisel võtavad 
liikmesriigid asjakohaseid meetmeid 
pinnase katmisega kaasnevate mõjude 
leevendamiseks, eelkõige kasutades 
ehitustehnikaid ja tooteid, mis 
võimaldavad säilitada võimalikult palju 
artikli 1 lõikes 1 loetletud funktsioone.
3. Liikmesriigid võtavad asjakohased 
meetmed vastu meetmete maksumust ja 
kasu arvestades.
4. Kuna pinna katmine on pöördumatu 
protsess, töötavad liikmesriigid välja 
pinnakatmise heade tavade juhendid, mis:
– säilitavad jõgede valgalad ja vee 
loodusliku voolamise;
– hoiavad ära pinnase katmisest tuleneva 
üleujutusohu;
– edendavad nõuetekohast juurdepääsu 
haljasaladele üha laienevates linnades;
– säilitavad väärtuslikke geomorfoloogilisi 
pinnasestruktuure, iseloomulikke 
maastikke ja rannikualasid;
– säilitavad arheoloogiliseks mälestiseks 
liigitatud alasid, eelajaloolisi koopaid ja 
ajalooliseid kohti;
– väldivad kaevandustööstusega 
kaasnevat visuaalset mõju.
_______________
1 EÜT L 175, 5.7.1985, lk. 40.

Selgitus

Vaja on lähemalt täpsustada, missugustel juhtudel liikmesriigid peavad pinnase katmise 
piiramise meetmeid võtma. Lisaks peavad liikmesriigid välja töötama heade tavade juhendid 
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pinnase katmisega kaasnevate võimalike kahjulike mõjudega toimetulemiseks.

Muudatusettepanek 46
Artikkel 5 a (uus)

Artikkel 5 a
Meetodid

1. Mulla olukorda jälgitakse, võttes 
arvesse saadaolevat teavet ja vajaduse 
korral uute tehnoloogiate abil uusi 
andmeid tootes. Liikmesriigid julgustavad 
eelkõige digitehnoloogia kasutamist ja 
digitaalsete kaartide koostamist, mis 
võimaldab hõlpsat ja tõhusat mullaga 
seotud andmete vahetust ja muudab 
jälgimise kulutasuvamaks.
2. Artikli 6 kohaste prioriteetsete alade 
kindlaksmääramisel võivad liikmesriigid 
kasutada empiirilisi andmeid või 
modelleerimist. Modelleerimise puhul 
tuleb kontrollida mudelite vastavust 
reaalsusele, võrreldes tulemusi 
empiiriliste andmetega, mida ei kasutatud 
mudeli väljatöötamisel. Liikmesriikidel on 
prioriteetsete alade kindlaksmääramisel 
lubatud kasutada lõikes 1 nimetatud uute 
tehnoloogiate abil kogutud teavet.
3. Administratiivse dubleerimise 
vältimiseks ja kooskõlastamise 
parandamiseks töötavad liikmesriigid 
koostöös komisjoniga 12 kuu jooksul 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist 
välja ühise aruandevormi. 
4. Jälgimise mõõtkava määrab 
liikmesriik, kuid artiklis 6 nimetatud 
alade puhul on see vähemalt 1:250 000.

Selgitus

Muldade diagnostika ja kataloogid tuleb teostada teaduslike ja objektiivsete kriteeriumide 
kohaselt. Samal ajal on subsidiaarsuse põhimõtet järgides minimaalse kooskõlastatuse 
taseme ja teabevahetuse tagamise ainsaks viisiks ühise aruandlusvormi ja jälgimise mõõtkava 
väljatöötamine.



PE 378.893v02-00 28/51 PR\678969ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepanek 47
Artikli 6 pealkiri

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

alade kindlakstegemine

Erosiooni, orgaanilise ainese kao, 
tihenemise, sooldumise ja maalihke eest 

kaitset vajavate prioriteetsete alade 
kindlakstegemine

Selgitus

Negatiivne mõiste „ohualad” on asendatud mõistega „prioriteetsed alad”.

Muudatusettepanek 48
Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav lause

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

1. Viie aasta jooksul, alates [ülevõtmise 
kuupäev], teeb liikmesriik kindlaks oma 
territooriumi artiklis 2 määratletud 
prioriteetsed alad, mis vajavad erikaitset 
ühe või mitme järgmise mulla 
degradeerumisprotsessi eest:

Selgitus

Negatiivne mõiste „ohualad” on asendatud mõistega „prioriteetsed alad”. 

Muudatusettepanek 49
Artikli 6 lõike 1 punkt f a (uus)

f a) kliimamuutuse kahjulik mõju 
mullale, sealhulgas vee aurustumise 
suurenemine.

Selgitus

Käesolevasse artiklisse tuleks lisada kliimamuutuse kahjulik mõju mullale.

Muudatusettepanek 50
Artikli 6 lõike 1 teine lõik

Ohualade kindlakstegemisel arvestab 
liikmesriik iga vaadeldava 

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

degradatsiooniprotsessi puhul vähemalt I 
lisas loetletud kriteeriume ning võtab 
arvesse, kuivõrd võib mulla kvaliteedi 
halvenemine hoogustada 
kasvuhoonegaaside keskkonda heitmist ja 
kõrbestumist ning mulla bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemist kõnealustel 
aladel.

Selgitus

Käesolevasse artiklisse tuleks lisada mulla bioloogilise mitmekesisuse vähenemine.

Muudatusettepanek 51
Artikli 6 lõige 1 a (uus)

1 a. Kõnealuste alade kindlakstegemisel 
võtab liikmesriik arvesse olemasolevaid 
maakasutustavasid, mille eesmärgiks juba 
ongi degradeerumisprotsesside vastu 
võitlemine. 

Muudatusettepanek 52
Artikkel 7

Artikkel 7 välja jäetud
Meetodid

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

Selgitus

Käesolev artikkel on välja jäetud. Artikli sisu on lisatud uude artiklisse 5 a.

Muudatusettepanek 53
Artikli 8 lõige 1

1. Artikli 6 kohaselt kindlakstehtud 
ohualade jaoks koostab liikmesriik sobival 

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

hinnangu kohaselt kõige sobivamal 
geograafilisel ja haldustasandil artikli 1 
lõikes 1 osutatud mullafunktsioonide 
säilitamise meetmeprogrammi koostamise, 
milles esitab eesmärgid, kohased meetmed 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks, 
kõnealuste meetmete kohaldamise ajakava 
ning hinnangu, millised era- või riiklikud 
vahendid on vaja eraldada nende meetmete 
rahastamiseks. Programmi meetmete valik 
jääb liikmesriigi ülesandeks.

Selgitus

Kuna käesolev direktiiv on raamdirektiiv, tuleb asjakohasel geograafilisel ja haldustasandil 
meetmete võtmine jätta liikmesriigi ülesandeks.

Muudatusettepanek 54
Artikli 8 lõige 1 a (uus)

1 a. Lõikes 1 osutatud programmi 
koostamisel ja igasuguse jõupingutuste 
dubleerimise vältimise eesmärgil võib 
liikmesriik toetuda riiklikes või ühenduse 
õigusaktides juba kehtestatud 
kohustustele, kavadele ja programmidele, 
sealhulgas ühisest 
põllumajanduspoliitikast tulenevatele 
kohustustele, kavadele ja programmidele, 
sealhulgas määruse (EÜ) nr 1782/2003
(millega kehtestatakse ühise 
põllumajanduspoliitika raames 
kohaldatavate otsetoetuskavade 
ühiseeskirjad) IV lisa ja määrus (EÜ) nr 
1698/2005 maaelu arengu kohta või 
rahvusvahelised kokkulepped, ning võtta 
arvesse lisas I a loetletud meetmeid.
Artikli 1 lõikes 1 osutatud programmi 
koostamisel ja rakendamisel võib 
liikmesriik kehtestada prioriteetseid 
tegevusi vastavalt tema territooriumil 
esineva degradatsiooniprotsessi ulatusele 
ja kõnealuse degradatsiooni mõjule 
kliimamuutuse ja kõrbestumise osas.
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Selgitus

Käesolev uus muudatusettepanek loob seose olemasolevate riiklike ja ühenduse õigusaktidega 
ja lisab viite lisale, kus toodud võimalikke meetmeid liikmesriigid võivad arvesse võtta.

Muudatusettepanek 55
Artikli 8 lõike 2 teine lõik

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

välja jäetud

Selgitus

Kuna tegemist on raamdirektiiviga, tuleb jätta liikmesriikide otsustada, missuguseid 
meetmeid nad võtavad.

Muudatusettepanek 56
Artikli 8 lõige 3

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

3. Kui alad vajavad erilist kaitset mitme 
mulla degradeerumisprotsessi eest, võib 
liikmesriik vastu võtta ühtse programmi, 
milles seab eesmärgid kõigi kindlakstehtud
mulla degradeerumisprotsesside suhtes
koos sobivate meetmetega nende 
eesmärkide saavutamiseks.

Selgitus

Käesolevad muudatused on vajalikud sidususe tagamiseks artikliga 6.

Muudatusettepanek 57
Artikkel 8 a (uus)

Artikkel 8 a
Mulla põllumajanduslik kasutamine

1. Iga liikmesriik võib vastavalt oma 
kliimale, mulla omadustele, 
põllumajandusele ning parimatele 
põllumajandustavadele kehtestada oma 
mullaga seotud põllumajanduspoliitika.



PE 378.893v02-00 32/51 PR\678969ET.doc
Freelance-tõlge

ET

2. Mulla põllumajandusliku kasutamise 
puhul julgustavad liikmesriigid nende 
põllukultuuride ja metsastamismeetodite 
või programmide kasutamist, mis 
avaldavad soodsat mõju mulla 
orgaanilisele ainesele ja viljakusele ning 
aitavad ära hoida maanihkeid ja 
kõrbestumist.
3. Liikmesriigid toetavad ühtlasi 
põllumajandustavasid, mis soodustavad 
mulla filtreerimis- ja veekogumisvõimet 
ning hoiavad ära mulla tihenemise ja 
erosiooni. 
4. Komisjon ja liikmesriigid edendavad ja 
kasutavad teaduslikku uurimistööd eriti 
seoses eri põllukultuuride 
kliimamuutusele avaldatava mõju ning 
süsiniku sidumise funktsioonidega, et 
integreerida nimetatud teaduspõhine 
teave mullapoliitika väljaarendamisse.
5. Mulla viljakuse tõstmise, mullas 
orgaanilise ainese sisalduse suurendamise 
ja erosiooniga võitlemise eesmärgil 
julgustatakse komposti kasutamist. 
Liikmesriigid võtavad selle tarvis vastu 
komposti kvaliteedinormid.
6. Artikli 6 kohaselt kindlaks tehtud aladel 
mulla kaitsmise meetmete eesmärgil välja 
töötatavate nõuetele vastavuse standardite 
ja maaelu arenguga seotud 
põllumajanduse keskkonnameetmete 
puhul võetakse arvesse nendega seotud 
võimalikke jõupingutusi ja koormust.

Selgitus

Kuna põllumajandus on mulla kaitsmisel alati olulist rolli mänginud, tuleb 
põllumajandussektori eri aspekte käsitleda eraldi artiklis. Käesolev artikkel jätab täiesti 
liikmesriikide otsustada, kuidas nad soovivad iga aspekti puhul põllumajanduse rolli toetada.

Muudatusettepanek 58
Artikkel 9

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

Artikli 1 lõikes 1 osutatud 
mullafunktsioonide säilitamiseks tagab 
liikmesriik, et kohasel tasandil võetakse
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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.

kohased ja proportsionaalsed meetmed, 
mis:

a) hoiavad ära tahtliku või tahtmatu 
ohtlike ainete viimise mulla pinnale või 
mulda prügi kontrollimatu mahapaneku, 
lekkimise või mahavoolamise teel; 
b) piiravad 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.

Muudatusettepanek 59
Artikli 9 esimene a lõik (uus)

Käesoleva artikli tingimustele vastamiseks 
võtavad liikmesriigid meetmeid, et piirata 
kastmisel, väetiste kasutamisel ja jäätmete 
maapinnale ladustamisel ohtlike ainete 
mulda kandumist.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek rõhutab, et oluline on piirata kastmisveest, väetistest ja 
jäätmetest pärit ohtlike ainete mulda kandumist.

Muudatusettepanek 60
Artikkel 10

Artikkel 10 välja jäetud
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 
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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.

Selgitus

Vt artikli 11 muudatusettepanekut.

Muudatusettepanek 61
Artikli 11 lõige 1

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

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

Selgitus

Artikli 11 muudatusettepanekutes ühendatakse osaliselt artiklid 10, 11 ja 12 ja nende 
eesmärgiks on tagada, et liikmesriigid kehtestaksid süsteemi reostunud alade 
kindlakstegemiseks. Muudatusettepanekud keskenduvad inimeste tervisele ja keskkonnale 
põhjustatud ohtudele ning teevad erinevalt komisjoni ettepanekust vähem ettekirjutusi selle 
kohta, kuidas liikmesriigid reostunud alad kindlaks peavad tegema.

Muudatusettepanek 62
Artikli 11 lõige 1 a (uus)

1 a. Liikmesriikide hinnangud mulla 
pinnal või mullas leiduvate ainete 
inimeste tervisele või keskkonnale 
avaldatava ohtliku mõju kohta peavad 
põhinema meetoditel, mis võtavad arvesse 
aine kontsentratsiooni, sihtmärke ja 
ainega kokkupuutumise aega.

Selgitus

Artikli 11 muudatusettepanekutes ühendatakse osaliselt artiklid 10, 11 ja 12 ja nende 
eesmärgiks on tagada, et liikmesriigid kehtestaksid süsteemi reostunud alade 
kindlakstegemiseks. Muudatusettepanekud keskenduvad inimeste tervisele ja keskkonnale 
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põhjustatud ohtudele ning teevad erinevalt komisjoni ettepanekust vähem ettekirjutusi selle 
kohta, kuidas liikmesriigid reostunud alad kindlaks peavad tegema.

Muudatusettepanek 63
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], kehtestab liikmesriik 
alade kindlakstegemise süsteemi, kus: 

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.

a) võetakse arvesse olemasolevat teavet 
ohtlike ainete leidumise kohta mullas või 
põhjavees; 

b) kaalutakse, kas esineb oluline 
tõenäosus, et mulla pinnal ja mullas 
toimunud ohtlikke aineid hõlmavad 
tegevused on võinud viia inimeste tervist 
ja keskkonda ohustava mulla 
saastumiseni, võttes arvesse kõiki 
asjaomaseid faktoreid ja II lisas 
täpsustatud tegevusi, ja
c) vajaduse korral kaalutakse, kas 
kõnealuseid aineid esineb sellisel määral, 
et on piisavalt alust arvata, et need 
ohustavad märkimisväärselt inimeste 
tervist või keskkonda, võttes arvesse maa 
praegust ja heakskiidetud tulevast 
kasutusviisi.

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.

Selgitus
Artikli 11 muudatusettepanekutes ühendatakse osaliselt artiklid 10, 11 ja 12 ja nende 
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eesmärgiks on tagada, et liikmesriigid kehtestaksid süsteemi reostunud alade 
kindlakstegemiseks. Muudatusettepanekud keskenduvad inimeste tervisele ja keskkonnale 
põhjustatud ohtudele ning teevad erinevalt komisjoni ettepanekust vähem ettekirjutusi selle 
kohta, kuidas liikmesriigid reostunud alad kindlaks peavad tegema.

Muudatusettepanek 64
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 püüab tagada järgmise 
ajakava alusel, et lõike 2 kohaselt kindlaks 
tehtud aladel viiakse läbi vajalikud 
uuringud ja ohtude hindamised, et teha 
kindlaks, kas tegemist on reostunud alaga 
artikli 2 tähenduses:

Selgitus

Artikli 11 muudatusettepanekutes ühendatakse osaliselt artiklid 10, 11 ja 12 ja nende 
eesmärgiks on tagada, et liikmesriigid kehtestaksid süsteemi reostunud alade 
kindlakstegemiseks. Muudatusettepanekud keskenduvad inimeste tervisele ja keskkonnale 
põhjustatud ohtudele ning teevad erinevalt komisjoni ettepanekust vähem ettekirjutusi selle 
kohta, kuidas liikmesriigid reostunud alad kindlaks peavad tegema.

Muudatusettepanek 65
Artikli 11 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriik tagab, et:
a) iga lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud ala 
potentsiaalset ostjat teavitatakse enne ala 
osadena või tervikuna müümist alal 
minevikus aset leidnud tegevustest ja lõike 
2 ja/või 3 kohaselt läbi viidud hindamiste 
või uuringute tulemustest, kui need 
olemas on; 
b) uuringud ja hindamised, mis on 
vajalikud, et teha kindlaks, kas ala 
põhjustab ohtu inimeste tervisele või 
keskkonnale, tuleb alati lõpule viia enne 
mis tahes uue arendusprojekti käivitamist. 
Liikmesriik võib nõuda, et vajalikud 
uuringud ja hindamised viib läbi ala 
omanik või arendaja.
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Selgitus

Artikli 11 muudatusettepanekutes ühendatakse osaliselt artiklid 10, 11 ja 12 ja nende 
eesmärgiks on tagada, et liikmesriigid kehtestaksid süsteemi reostunud alade 
kindlakstegemiseks. Muudatusettepanekud keskenduvad inimeste tervisele ja keskkonnale 
põhjustatud ohtudele ning teevad erinevalt komisjoni ettepanekust vähem ettekirjutusi selle 
kohta, kuidas liikmesriigid reostunud alad kindlaks peavad tegema.

Muudatusettepanek 66
Artikli 11 lõige 3 b (uus)

3 b. Lõigete 3 ja 3 a kohaselt teostatud 
uuringute aruanded tehakse pädevale 
asutusele kättesaadavaks.

Selgitus
Artikli 11 muudatusettepanekutes ühendatakse osaliselt artiklid 10, 11 ja 12 ja nende 
eesmärgiks on tagada, et liikmesriigid kehtestaksid süsteemi reostunud alade 
kindlakstegemiseks. Muudatusettepanekud keskenduvad inimeste tervisele ja keskkonnale 
põhjustatud ohtudele ning teevad erinevalt komisjoni ettepanekust vähem ettekirjutusi selle 
kohta, kuidas liikmesriigid reostunud alad kindlaks peavad tegema.

Muudatusettepanek 67
Artikli 11 lõige 3 c (uus)

3 c. Seal, kus see on asjakohane, 
pööravad liikmesriigid eritähelepanu 
antropogeense reostuse ja geogeense 
saastuse eristamisele. Artikli 2 tähenduses 
geogeensete saasteainetega saastunud 
muldade puhul hinnatakse nende 
ohtlikkust inimeste tervisele ja 
keskkonnale.

Selgitus

Artikli 11 muudatusettepanekutes ühendatakse osaliselt artiklid 10, 11 ja 12 ja nende 
eesmärgiks on tagada, et liikmesriigid kehtestaksid süsteemi reostunud alade 
kindlakstegemiseks. Muudatusettepanekud keskenduvad inimeste tervisele ja keskkonnale 
põhjustatud ohtudele ning teevad erinevalt komisjoni ettepanekust vähem ettekirjutusi selle 
kohta, kuidas liikmesriigid reostunud alad kindlaks peavad tegema.

Muudatusettepanek 68
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Artikkel 12

Artikkel 12 välja jäetud
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 
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.

Selgitus

Artikkel 12 on osaliselt ühendatud artikliga 11 ja selle võib seetõttu välja jätta.

Muudatusettepanek 69
Artikli 13 lõige -1

-1. Liikmesriik tagab seitsme aasta 
jooksul alates [ülevõtmise kuupäev], et 
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tema poolt kohaseks peetud 
haldustasandil on kavandatud alade 
tervendamisstrateegia või -strateegiad, 
mis hõlmavad vähemalt menetlust 
tervendamiseesmärkide sätestamiseks, 
prioriteetide seadmise menetlust, artikli 11 
lõike 2 kohaselt kindlaks tehtud alade 
suhtes tervendusmeetmete rakendamise 
ajakava ja käesoleva artikli lõike 3 kohast 
rahastamismehhanismi. Liikmesriigid 
teavitavad vastavalt artiklis 16 ettenähtud 
menetlusele komisjoni oma 
tervenduseesmärkidest, prioriteetide 
seadmise menetlusest, artikli 11 lõike 2 
kohaselt kindlaks tehtud alade suhtes 
tervendusmeetmete rakendamise 
ajakavast ja käesoleva artikli lõike 3 
kohasest rahastamismehhanismist. 

Selgitus

Artikkel 13 on osaliselt ühendatud artikliga 14.

Muudatusettepanek 70
Artikli 13 lõige 1

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

1. Liikmesriik tagab artikli 11 lõike 2 
kohaselt kindlaks tehtud reostunud alade 
seisundi tervendamise.

Selgitus

Artikkel 13 on osaliselt ühendatud artikliga 14.

Muudatusettepanek 71
Artikli 13 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriik määrab kindlaks kohase 
meetme, võttes muu hulgas arvesse 
meetme maksumust ja sellest tulenevat 
kasu.



PE 378.893v02-00 40/51 PR\678969ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Selgitus

Artikkel 13 on osaliselt ühendatud artikliga 14.

Muudatusettepanek 72
Artikli 13 lõige 2 b (uus)

2 b. Kui vajalikud tervendusmeetmed ei 
ole tehniliselt kättesaadavad või on nad 
keskkonnale tuleneva kasuga võrreldes 
ebaproportsionaalselt kulukad, võib 
alasid kohandada nii, et nad ei kahjusta 
keskkonda ja inimeste tervist, piirates 
sealhulgas alale juurdepääsu või 
võimaldades sellel looduslikult taastuda. 
Kui liikmesriik valib ühe neist 
valikuvõimalustest, teostab ta inimeste 
tervisele ja keskkonnale põhjustatava 
ohu üle järelevalvet.

Selgitus

Artikkel 13 on osaliselt ühendatud artikliga 14.

Muudatusettepanek 73
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 või rahastab nende 
saastatud alade tervendamist, 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. 

Selgitus

Artikkel 13 on osaliselt ühendatud artikliga 14.

Muudatusettepanek 74
Artikli 13 lõige 3 a (uus)
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3 a. Tervendamisstrateegiat või -
strateegiaid rakendatakse ja need 
avaldatakse hiljemalt kaheksa aasta 
jooksul alates [ülevõtmise kuupäev]. 
Tervendamisstrateegiad vaadatakse läbi 
vähemalt iga viie aasta järel.

Selgitus

Artikkel 13 on osaliselt ühendatud artikliga 14.

Muudatusettepanek 75
Artikkel 14

Artikkel 14 välja jäetud
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.

Selgitus

Artikkel 14 on osaliselt ühendatud artikliga 13 ja selle võib seetõttu välja jätta.
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Muudatusettepanek 76
Artikli 16 lõike 1 punkt -a (uus)

-a) artikli 4 lõike 1 b kohased 
vabatahtlikud heade tavade juhendid,

Muudatusettepanek 77
Artikli 16 lõike 1 punkt (b)

b) artikli 6 lõike 1 kohaselt kindlakstehtud 
ohualad,

b) artikli 6 lõike 1 kohaselt kindlakstehtud 
prioriteetsed alad mõõtkavas 1:250 000, ja 
artikli 4 lõike 1 a kohaselt kindlaks tehtud 
väärtuslikud mullad,

Muudatusettepanek 78
Artikli 16 lõike 1 punkt c

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

c) meetodid, millega artikli 5 a lõike 2
kohaselt tehti kindlaks prioriteetsed alad ja 
artikli 4 lõike 1 a kohased väärtuslikud 
mullad,

Muudatusettepanek 79
Artikli 16 lõike 1 punkt d a (uus)

d a) artikli 8 a kohaselt 
põllumajandusvaldkonnas võetud 
poliitikad ja meetmed, sealhulgas 
komposti kvaliteedinormid,

Muudatusettepanek 80
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 11 lõike 2 kohane alade asukoha 
kindlakstegemise süsteem, 
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Muudatusettepanek 81
Artikli 16 lõike 1 punkt f

f) artikli 14 kohaselt vastuvõetud riiklik 
tervendamisstrateegia,

f) artikli 13 kohaselt vastuvõetud 
tervendamisstrateegia või -strateegiad,

Muudatusettepanek 82
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:

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 ja 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, maanihete, kliimamuutuse 
kahjulike mõjude, kõrbestumise ja 
bioloogilise mitmekesisuse ärahoidmise ja 
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 muuhulgas seitsmendast 
raamprogrammist ja järgnevatest 
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programmidest.

Selgitus

Teabevahetuse platvorm peaks omama komisjoni ettepanekus ette nähtust ulatuslikumat ja 
kesksemat rolli.

Muudatusettepanek 83
Artikkel 18

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

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

Selgitus

Teabevahetuse platvormi rolli on laiendatud. Käesoleva direktiivi olemust arvestades on 
eelistatav kooskõlastamistegevusi teostada pigem teabevahetuse kui komiteemenetluse teel.

Muudatusettepanek 84
- I lisa (uus)

-I LISA
Mulla kaitsmise ja parandamise heade 
tavade juhendite võimalikud elemendid

Artiklis 4 viidatud erinevate 
maakasutustegevustega seotud heade 
tavade juhendid võiksid sisaldada järgmisi 
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elemente:
1. mulla funktsioonidele eeldatavasti 
avaldatavate mõjude kirjeldus (arvesse 
tuleks võtta ainult neid mulla funktsioone, 
mida märkimisväärselt häiritakse);
2. võtted, meetodid ja maa majandamise 
viisid, mis võimaldavad mulla 
funktsioonide häirimist miinimumini 
vähendada ja lasevad samal ajal mulda 
säästlikult kasutada;
3. teabeallikate ja pädevate asutuste 
loetelu, kust maakasutaja võib saada 
teavet, kuidas kasutada mulda selle 
funktsioone võimalikult vähe häirides;
4. mulla kaitse ja konkreetse tegevuse 
suhtes kohaldatavate asjaomaste riiklike 
ja ühenduse õigusaktide loetelu;
5. juhend ohtude hindamise meetodite 
kohta.

Muudatusettepanek 85
I a lisa (uus)

I a LISA
Artikli 8 kohased võimalikud meetmed

VÕIMALIKUD MEETMED 
EROSIOONI VASTU VÕITLEMISEKS

Haritava maa rohumaaks muutmine
Hekkide ja puusalude istutamine ning 
metsastamine 
Eriti haavatavates kohtades 
ehitustegevuse piiramine
Sobivad põllukultuurid/külvikorrad,
lämmastikku siduvate taimede ja 
vahekultuuride kasvatamine
Komposti kasutamine
Vähendatud maaharimine
Multšimine
Talvise maapinna kaitse, puhverribade ja 
hekkide kasutamine
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Masinate õige kasutamine 
Terrasside ehitamine ja korrashoid
Tulekahjude ärahoidmine
Mäenõlvadel sobimatute tegevuste 
piiramine
Rannikualade majandamise viisid

VÕIMALIKUD MEETMED 
ORGAANILISE AINESE 
VÄHENEMISE VASTU 

VÕITLEMISEKS
Haritava maa rohumaaks muutmine
Puude istutamine
Komposti kasutamine
Eriti haavatavates kohtades 
ehitustegevuse piiramine
Sobivad põllukultuurid/külvikorrad, 
lämmastikku siduvate taimede ja 
vahekultuuride kasvatamine
Põllukultuurijääkide mulda tagasi 
suunamine
Vähendatud maaharimine
Multšimine
Turbapinnase kaitsmise eesmärgil 
märgalade kuivendamise vältimine

VÕIMALIKUD MEETMED 
SOOLDUMISE VASTU 

VÕITLEMISEKS
Haritava maa rohumaaks muutmine
Sobivad põllukultuurid/külvikorrad
Kohase niisutustehnika ja -seadmete 
kasutamine
Kohase kvaliteediga vee kasutamine
Niisutatud pinnasel kohane 
äravoolusüsteem
Orgaanilise väetise kasutamine (nt 
kompost, sõnnik) 
Mullapesu

VÕIMALIKUD MEETMED MULLA 
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TIHENEMISE VASTU VÕITLEMISEKS
Haritava maa rohumaaks muutmine
Vähendatud maaharimine
Komposti kasutamine
Põllukultuuride kasvatamine mulla 
optimaalse niiskuse juures
Liiga raskete masinate kasutamise 
piiramine
Väikese kontaktsurve ja madala rõhuga 
rehvide kasutamine
Kohane äravoolusüsteem 
Kohane loomkoormus ja karjatamise 
kestus

VÕIMALIKUD MEETMED 
MAANIHETE VASTU VÕITLEMISEKS
Maanihke ohtu suurendavate ehitiste 
piiramine, eriti järskudel nõlvadel
Pinnase säilitamise eesmärgil raadamise 
vältimine ja puude istutamine
Maa kasutamata jätmise vältimine
Maastikuelementide, nagu näiteks 
terrassid, hekiread ja puusalud, 
kasutamine

Muudatusettepanek 86
II lisa

II LISA II LISA

Mulda saastada võivate tegevuste loetelu Artikli 11 lõikes 2 osutatud tegevused
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 
suuremad.

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 
suuremad.

2. Nõukogu direktiivi 96/61/EÜ I lisas 
loetletud tegevused.

2. Nõukogu direktiivi 96/61/EÜ I lisas 
loetletud tegevused.

3. Lennujaamad.
4. Sadamad.



PE 378.893v02-00 48/51 PR\678969ET.doc
Freelance-tõlge

ET

5. Endised sõjaväeobjektid.
6. Bensiinijaamad ja tanklad. 6. Bensiinijaamad ja tanklad.

7. Keemiline puhastus.
8. Kaevandusrajatised, mis ei ole hõlmatud 
nõukogu direktiiviga 96/82/EÜ, sealhulgas 
rajatised kaevandustööstuse jäätmete jaoks, 
nagu need on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2006/21/EÜ.

8. Kaevandusrajatised, mis ei ole hõlmatud 
nõukogu direktiiviga 96/82/EÜ, sealhulgas 
rajatised kaevandustööstuse jäätmete jaoks, 
nagu need on määratletud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivis 
2006/21/EÜ.

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

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

10. Reoveepuhastusseadmed. 10. Reoveepuhastusseadmed.

11. Torujuhtmed ohtlike ainete 
transpordiks.

11. Torujuhtmed ohtlike ainete 
transpordiks.

11 a. Muud kohad, kus toimub või on 
toimunud ohtlike ainete käitlemine ja 
ladustamine, sealhulgas lennujaamad, 
sadamad, endised sõjaväeobjektid ja 
keemilised puhastused.
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SELETUSKIRI

Vajadus mullakaitse raamdirektiivi järele

Enne raporti projekti sisu täpsustamist on oluline selgitada, miks tuleb mulda kaitsta ja miks 
raamdirektiiv on selleks õige vahend:

− Muld on taastumatu loodusvara. Suureneva rahvaarvuga maailmas suureneb nõudlus toidu 
ja vee järele. Põllumajandus peab tootma rohkem toitu ja vajab rohkem vett. Mullakaitse 
on oluline, et kindlustada toiduainete tootmine ning piisav kogus puhast vett tulevastele 
põlvkondadele.

− Muld on paljude tähtsate funktsioonide aluseks. Muld on aluseks inimtegevusele, 
sealhulgas linnadele ja infrastruktuuridele, kuid samuti loodusele ja väärtuslikele 
maastikele. Mullakaitse on äärmiselt oluline, et säilitada meie kultuuripärandit ja 
loodusvarasid.

− Mullakaitse on tugevalt seotud kliimamuutuste vältimise ja nendega kohandumisega. 
Muudatused mulla kasutamise osas võivad põhjustada suuremat süsinikdioksiidi 
eraldamist või suuremat kasvuhoonegaaside keskkonda heitmist. Samas mõjutavad 
kliimamuutused mulda mitmel erineval moel veepuuduse, põua ja üleujutuste näol.

− Mullakaitse ennetab orgaanilise ainese sisalduse vähenemist, mis on äärmiselt oluline 
mulla viljakusele, toiduainete tootmisele ning erosiooni, kõrbestumise ja kliimamuutuste 
vastu võitlemiseks. 

− Mullakaitse tagab, et inimtegevus saab toimuda turvalises ja tervislikus keskkonnas.
Reostunud alad tuleb kindlaks teha ning hinnata nende ohtu inimeste tervisele ja 
keskkonnale.

− Pinnase katmine on pöördumatu protsess, mida tuleb käsitleda. Tuleb säilitada 
nõuetekohane juurdepääs haljasaladele linnades, iseloomulikele maastikele, 
rannikualadele ja ajaloolistele kohtadele. Tuleb ennetada suurenenud üleujutusohtu.

− Tehingud maaga läbipaistval ühisturul vajavad piisavat teavet mulla kvaliteedi kohta. 
Seetõttu tuleb reostunud alad kindlaks teha liikmesriikide pädevusalasse jäävas registris.

− Teabevahetus ja parimate tavade koordineerimine mullakaitse valdkonnas, mis põhineb 
viimastel teaduslikel teadmistel, võib parandada mullakaitset liikmesriikides.

− Paindlik raamdirektiiv, mis tunnustab subsidiaarsuse põhimõtet, on parim vahend, et 
julgustada liikmesriike oma muldasid säilitama. Ettekirjutavam vahend, nagu näiteks 
määrus, ei tunnustaks erinevaid riiklikke asjaolusid ja erinevaid lähenemisviise 
mullakaitsele. Mittesiduv vahend ei tagaks minimaalset kaitset, mis on vajalik kõigis 
liikmesriikides ja ei ennetaks konkurentsimoonutusi, mille on põhjustanud erinevad 
riiklikud poliitikad. 
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Raporti projekti filosoofia

Raporti projektiga muudeti täielikult komisjoni ettepanekut. Raporti projekt sisaldab paljusid 
nii põhimõttelisi kui ka tehnilisi muudatusettepanekuid, mis põhinevad erineval filosoofial: 

− Raport sisaldab ühest küljest ühiseid eesmärke mullakaitseks, mis on seotud mulla 
degradeerumisprotsessiga ja teabega saastunud muldade kohta, kuid samal ajal suhtutakse 
raportis austusega ennekõike subsidiaarsuse põhimõttesse. Liikmesriigid peavad määrama 
kindlaks oma meetmed ning looma oma strateegiad ja identifitseerimissüsteemid, mis 
põhinevad nende oma meetoditel. 

− Õigusloome osas tähendab see, et raportit on kohandatud nii, et see vastaks täpsemalt EÜ 
asutamislepingu artiklile 249, milles tehakse vahet ühistel eesmärkidel ja vahenditel, mida 
kasutatakse nende eesmärkide realiseerimiseks. Artiklis 249 sätestatakse selgelt, et 
direktiiv peab olema siduv, et saavutada eesmärgid, kuid jätma riigi ametiasutustele 
võimaluse valida selle vorm ja meetodid.

Raporti projekti sisu

Erineva filosoofia tulemuseks on mitmed muudatusettepanekud. Kõige tähtsamateks 
muudatusteks on:

− Direktiivi ühist eesmärki selgitati paremini. Lisati mõned eemärgid või täpsustati neid 
(väärtuslikud mullad, geogeensete saasteainetega saastunud mullad, vajadus tervikliku 
lähenemisviisi järele olemasolevate direktiivide sätetele, mulla funktsiooni integreerimine 
süsinikuvaru säilitajana tulevastesse mullapoliitikasse). Samas pakub raporti projekt 
suuremat paindlikkust liikmesriikidele. 

− Raporti projektiga tõhustatakse teabevahetuse ja kooskõlastatuse rolli artikli 17 kohaselt 
loodud foorumi abil. See vähendab siduvama komiteemenetluse rolli. 

− Subsidiaarsuse põhimõtet on võimendatud ja tagatud selle kinnitamise eesmärgil, et 
liikmesriigid, kus on juba olemas kõnealuseid eesmärke hõlmavad õigusaktid, ei pea 
õigusakte läbi vaatama. See on mõeldud ennetamaks mõnede riikide kaebusi, kellel on 
juba olemas õigusaktid saastunud mulla ja kataloogide kohta ning kes tunnevad muret 
selle pärast, et peavad tegema palju muudatusi.

− Raporti üldist tooni on muudetud negatiivsest positiivseks:

− Mõiste „ohualad” on asendatud mõistega „prioriteetsed alad”. Nii välditakse 
ohustatud mulla negatiivset sildistamist.

− Sisse on toodud „väärtusliku mulla” mõiste, et need liikmesriigid, kes valivad nii, 
võivad seda kasutada õigusliku alusena oma mullakaitsepoliitika jaoks. Paljudes 
liikmesriikides, nagu näiteks Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal on 
juba olemas sellised õigusaktid ja idee on laiendada kõnealust tava teistesse 
riikidesse.
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− Seoses põllumajandusega tagab muudatusettepanek 57, et vastavus ökoloogilisele 
seisundile tuleb otsustada liikmesriigi tasandil. Muudatusettepanek 54 kinnitab, et 
direktiiv ei tohi kattuda olemasolevate õigusaktidega. Liikmesriigid peaksid tuginema 
juba loodud kohustustele, kavadele ja programmidele. 

− Samuti kehtib saastuse osas üldine põhimõte, et raamdirektiiv peab tagama, et 
liikmesriigid kaitsevad oma muldasid, nähes ette eesmärgid (identifitseerimissüsteemi 
loomine, mis põhineb ohtude hindamisel, võttes arvesse kontsentratsiooni ja kokkupuute 
taset, teave tuleb esitada ostjatele maaga tehtavate tehingute korral, 
tervendamisstrateegiate loomine), kuid tuleb jätta liikmesriikide otsustada, kuidas seda 
teha. Direktiiv ei tohi põhjustada ebavajalikku täiendavat halduskoormust. 

− Raporti projekt sisaldab aruandlusnõudeid komisjonile prioriteetsete alade kohta, kuna 
need alad on suuremad, mistõttu tagajärjed, mis on seotud rahvusvaheliste küsimustega, 
nagu näiteks kliimamuutused, kõrbestumine ja bioloogiline mitmekesisus, võivad olla 
ulatuslikumad. Reostunud alade puhul see nii ei ole. Liikmesriigid peavad üksnes teadma, 
kus need kohad asuvad, ja tagama, et maaga tehtavate tehingute puhul teavitatakse 
potentsiaalseid ostjaid. On jäetud liikmesriikide otsustada, kas nad soovivad ühtset 
riiklikku tervendamisstrateegiat või -strateegiaid madalamal haldustasandil. 

− Selle asemel et kinnitada, et liikmesriigid peavad võtma meetmeid, näeb direktiiv ette, et 
nad peavad tagama meetmete võtmise. Seetõttu saavad nad delegeerida selle näiteks 
piirkondlikele või kohalikele omavalitsustele (artikkel 9).

− Tehakse vahet „reostunud” alade vahel (inimtegevusest tingitult põhjustatud saastus) ja 
„geogeensete saasteainetega saastunud mulla” vahel (saastuse on põhjustanud geogeensed 
allikad, nagu näiteks algmaterjal ja vulkaaniline materjal). Geogeensete saasteainetega 
saastunud mulla puhul nõutakse raporti projektis liikmesriikidelt üksnes erilise tähelepanu 
pööramist nendele muldadele ja nende hindamist ohu osas inimeste tervisele ja 
keskkonnale (muudatusettepanek 67).

− II lisa sõnastati uuesti. Selles ei häbimärgistata enam lennujaamasid, sadamaid, endisi 
sõjaväeobjekte ja keemilisi puhastusi. Selle asemel luuakse seos ohtlike ainete käitlemise 
ja ladustamisega.


