
PR\711755ET.doc PE402.794v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 










 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

2006/0129(COD)

3.3.2008

***II
SOOVITUSE PROJEKT TEISELE 
LUGEMISELE
Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika 
valdkonnas ning millega muudetakse direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 
84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja 2000/60/EÜ
(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Anne Laperrouze



PE402.794v01-00 2/40 PR\711755ET.doc

ET

PR_COD_2am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

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

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine)
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine)
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud teksti muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse muudetud 
tekst paksus kaldkirjas. Kui Euroopa Parlament soovib muutmisakti 
puhul muuta olemasolevat sätet, mida komisjoni ettepanekus ei 
muudeta, märgistatakse muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas.
Välja jäetav tekstiosa tähistatakse sümboliga [...]. 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 väljajätmised mõnes keeleversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha suhtes eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiv, mis käsitleb keskkonnakvaliteedi standardeid veepoliitika 
valdkonnas ning millega muudetakse direktiive 82/176/EMÜ, 83/513/EMÜ, 
84/156/EMÜ, 84/491/EMÜ, 86/280/EMÜ ja 2000/60/EÜ
(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (11486/3/2007 – C6-0055/2008);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0397) suhtes;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2008),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

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

Muudatusettepanek 1

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(1 a) Kooskõlas asutamislepingu artikliga 
174 rajaneb ühenduse keskkonnapoliitika 
ettevaatusprintsiibil ja põhimõtetel, mille 
järgi tuleb võtta ennetusmeetmeid ja 
keskkonnakahjustus heastada eeskätt 
kahjustuse kohas ning põhimõttel, et 
saastaja maksab.

Or. fr
                                               
1 Vastuvõetud tekstid, 22.5.2007, P6_TA(2007)0190.
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Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 2.

Muudatusettepanek 2

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 5

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(5) 2000. aastast alates on vastu võetud 
hulk ühenduse õigusakte, millega on 
sätestatud üksikute prioriteetsete ainete 
heidete kontrollimeetmed vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 16. Lisaks 
reguleeritakse paljusid keskkonnakaitse 
meetmeid ühenduse teiste õigusaktidega. 
Seepärast tuleks esmatähtsaks lugeda 
seniste õigusaktide rakendamist ja 
läbivaatamist, mitte uute kontrollimeetmete 
kehtestamist.

(5)2000. aastast alates on vastu võetud hulk 
ühenduse õigusakte, millega on sätestatud 
saastamisvastase võitluse meetmed
üksikute prioriteetsete ainete abil vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 16. Lisaks 
reguleeritakse paljusid keskkonnakaitse 
meetmeid ühenduse teiste õigusaktidega. 
Seepärast tuleks lühikeses perspektiivis 
esmatähtsaks lugeda seniste õigusaktide 
rakendamist ja läbivaatamist, mitte uute 
kontrollimeetmete kehtestamist, mis võivad 
seniseid dubleerida. Pärast liikmesriikide 
poolt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 
kohaselt koostatud vesikonna 
majandamiskavade, sealhulgas nimetatud 
direktiivi artikli 11 kohaselt kehtestatud 
meetmeprogrammi edastamist peaks 
komisjon siiski hindama, kas 
olemasolevate õigusaktide rakendamise ja 
läbivaatamisega saavutati täielikult 
direktiivi 2000/60/EÜ eesmärgid või on 
antud direktiivi kohaselt vaja võtta 
erimeetmeid. Kui vastavust 
keskkonnakvaliteedi standarditega on 
võimalik saavutada vaid piirangutega 
üksikute ainete kasutamise suhtes või 
nende keelamisega, tuleks selliseid 
meetmeid rakendada olemasolevate või 
uute ühenduse õigusaktide abil eelkõige 
vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrusele (EÜ) nr 1907/2006, 
mis käsitleb kemikaalide registreerimist, 
hindamist, autoriseerimist ja piiramist 
(REACH) ja millega asutatakse Euroopa 
Kemikaalide Agentuur ning muudetakse 
direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse 
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kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 
793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 
1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 
76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 
91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 
2000/21/EÜ.¹ 

1 ELT L 396, 30.12.2006, lk. 1.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 5.

Muudatusettepanek 3

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 5 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(5 a) Direktiiv 2000/60/EÜ sisaldab artikli 
11 lõikes 4 ja VI lisa B osas nende 
täiendavate meetmete mitteammendavat 
nimekirja, mida liikmesriigid võivad vastu 
võtta osana meetmeprogrammist, muu 
hulgas õigusaktid, haldusaktid ja 
läbirääkimiste tulemusel sõlmitud 
lepingud keskkonnakaitse kohta.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 6.



PE402.794v01-00 8/40 PR\711755ET.doc

ET

Muudatusettepanek 4

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 6

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(6) Punkt- ja hajusaasteallikatest pärinevate 
prioriteetsete ainete heidete piiramiseks, 
millele on viidatud direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklis 16, näib liikmesriikidel olevat 
kulutasuvam ja otstarbekam lisada 
vajaduse korral kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artikliga 10 sobivad 
kontrollimeetmed koos teiste ühenduse 
õigusaktide rakendamise meetmetega 
programmi, mis selle direktiivi artikli 11 
kohaselt tuleb välja töötada kõikide 
valglapiirkondade jaoks.

(6) Punkt- ja hajusaasteallikatest pärinevate 
prioriteetsete ainete heite piiramiseks, 
millele on viidatud direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 16 lõigetes 6 ja 8, peaksid 
liikmesriigid lisama vajaduse korral 
kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikliga 
10 sobivad kontrollimeetmed koos teiste 
ühenduse õigusaktide rakendamise 
meetmetega programmi, mis direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 11 kohaselt tuleb välja 
töötada kõikide valglapiirkondade jaoks, 
kohaldades vajaduse korral Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 15. jaanuari 2008 
direktiivi 2008/1/EÜ (saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrolli kohta¹) artiklit 10.
Võrdsete konkurentsitingimuste 
tagamiseks siseturul peaksid kõik 
prioriteetsete ainete punktallikate 
kontrollimeetmeid kehtestavad otsused 
põhinema direktiivi 2008/1/EÜ artikli 2 
lõikes 12 sätestatud parima võimaliku 
tehnika põhimõttel.
1 ELT L 24, 29.1.2008, lk. 8.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 7.

Muudatusettepanek 5

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 7

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
novembri 2001. aasta otsuses nr 

(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. 
novembri 2001. aasta otsuses nr 
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2455/2001/EÜ, millega kehtestatakse 
veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainete 
nimistu ning muudetakse direktiivi 
2000/60/EÜ, sätestatakse esimene nimistu, 
kuhu kuulub 33 ainet või ainete rühma, mis 
on tunnistatud ühenduse tasandi 
meetmetega esmajärjekorras reguleerimist 
vajavaks. Teatavad ained nende 
prioriteetsete ainete hulgast on tunnistatud 
prioriteetseteks ohtlikeks aineteks, mille
suhtes liikmesriigid peaksid võtma 
kasutusele vajalikud meetmed, 
eesmärgiga nende keskkonda laskmine, 
heide ja kadu lõpetada või järk-järgult 
lõpetada. Mõnede ainete andmed vaadati 
läbi ning need ained tuleks klassifitseerida. 
Komisjon peaks kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud 
ajakavaga jätkama prioriteetsete ainete 
nimistu läbivaatamist, seades ained 
meetmete võtmiseks tähtsuse järjekorda 
kokkulepitud kriteeriumide alusel, mis 
näitavad nende ohtlikkust veekeskkonnale 
või selle kaudu, ning esitama vajaduse 
korral ettepanekuid.

2455/2001/EÜ, millega kehtestatakse 
veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainete 
nimistu ning muudetakse direktiivi 
2000/60/EÜ, sätestatakse esimene nimistu, 
kuhu kuulub 33 ainet või ainete rühma, mis 
on tunnistatud ühenduse tasandi 
meetmetega esmajärjekorras reguleerimist 
vajavaks. Teatavad ained nende 
prioriteetsete ainete hulgast on tunnistatud 
prioriteetseteks ohtlikeks aineteks, mille 
keskkonda laskmine, heide ja kadu on vaja 
lõpetada või järk-järgult lõpetada.
Looduses harilikult esinevate või 
looduslike protsesside käigus tekkivate 
ainete puhul ei ole heite, keskkonda 
laskmise ja kadude järk-järguline täielik 
lõpetamine võimalik. Mõnede ainete 
andmed vaadati läbi ning need ained tuleks 
klassifitseerida. Prioriteetsete ainete 
nimistusse tuleks direktiivi 2000/60/EÜ 
eesmärkide saavutamiseks lisada 
täiendavaid aineid.

Or. fr

Selgitus

Korratakse osaliselt Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 10.

Muudatusettepanek 6

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 7 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(7 a) Vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 16 lõikele 4 vaatab komisjon 
prioriteetsete ainete nimistu üle vähemalt 
iga nelja aasta tagant, lugedes ained 
meetmete suhtes prioriteetseks, kui need 
kujutavad ohtu vesikeskkonnale või 
vesikeskkonna kaudu, ning esitab 
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vajaduse korral ettepanekuid.

Or. fr

Selgitus

Korratakse osaliselt Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 71.

Muudatusettepanek 7

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 7 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(7 b) Määruses (EÜ) nr 1907/2006 
sätestatakse läbivaatamine püsivate, 
bioakumuleeruvate ja toksiliste ainete 
määratlemise kriteeriumide piisavuse 
hindamiseks. Komisjon peaks direktiivi 
2000/60/EÜ X lisa vastavalt muutma, 
niipea kui on muudetud kriteeriume 
määruses (EÜ) nr 1907/2006.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 18 (//79).

Muudatusettepanek 8

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 15

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(15) Punktsaasteallikatest lähtuva heite 
läheduses on saasteainete 
kontsentratsioonid ümbritsevas vees 
esinevatest kontsentratsioonidest tavaliselt 
kõrgemad. Seetõttu peaks liikmesriikidel 
olema võimalik kasutada 
segunemispiirkondi, kuivõrd see ei mõjuta 
ülejäänud pinnaveekogu vastavust 

välja jäetud
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asjakohastele keskkonnakvaliteedi 
standarditele. Segunemispiirkonnad 
peaksid hõlmama üksnes aine keskkonda 
laskmise kohtade lähemat ümbrust ja 
olema proportsionaalsed.

Or. fr

Selgitus

Põhjendus ei ole kooskõlas standardite ületamist lubavate siirdealade kontseptsiooniga, nagu 
Euroopa Parlament esimesel lugemisel pooldas.  

Muudatusettepanek 9

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 22

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(22) Direktiivis 2000/60/EÜ nimetatud 
püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste 
ning muude samavõrra problemaatiliste 
ainete (eriti väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate ainete) määratlemise 
kriteeriumid on kehtestatud 
riskihindamise tehnilise 
juhenddokumendiga, mis toetab 
komisjoni 20. juuli 1993. aasta direktiivi 
93/67/EMÜ (millega kehtestatakse 
vastavalt nõukogu direktiivile 
67/548/EMÜ teatatud ainete poolt 
inimesele ja keskkonnale põhjustatava 
riski hindamise põhimõtted), komisjoni 
28. juuni 1994. aasta määrust (EÜ) nr 
1488/94 (milles kehtestatakse 
registreeritud kemikaalide poolt inimesele 
ja keskkonnale põhjustatava ohtlikkuse 
hindamise põhimõtted vastavalt nõukogu 
määrusele (EMÜ) nr 793/93) ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
veebruari 1998. aasta direktiivi 98/8/EÜ 
(mis käsitleb biotsiidide turuleviimist). 
Sidususe tagamiseks ühenduse 
õigusaktide vahel tuleks otsuse nr 
2455/2001/EÜ kohaselt läbivaatamisel 

välja jäetud
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olevate ainete suhtes kohaldada üksnes 
neid kriteeriume ning direktiivi 
2000/60/EÜ X lisa tuleks vastavalt 
asendada.

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 10

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Põhjendus 27 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

(27 a) Asutamislepingu artikli 174 
kohaselt ja kooskõlas direktiivis 
2000/60/EÜ kinnitatuga 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.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 19.

Muudatusettepanek 11

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Eesmärgiga saavutada pinnavee hea Käesoleva direktiiviga sätestatakse 
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keemiline seisund kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 sätete ja 
eesmärkidega, kehtestatakse käesoleva 
direktiiviga prioriteetsete ainete ja 
teatavate muude saasteainete 
keskkonnakvaliteedi standardid nii, nagu 
on ette nähtud direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklis 16.

veereostuse piiramise meetmed ning 
prioriteetsete ainete ja teatavate muude 
saasteainete keskkonnakvaliteedi 
standardid, selleks et:

a) vähendada 2015. aastaks prioriteetsete 
ainete keskkonda laskmist, heidet ja 
kadusid; ning
b) lõpetada prioriteetsete ohtlike ainete 
keskkonda laskmine, heide ja kaod 
kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklitega 1, 4 ja 16 , et saavutada kõikide 
pinnavete hea keemiline seisund.
Eesmärk on vältida samuti mis tahes 
edasist seisundi halvenemist ning 
saavutada 2020. aastaks kõikide 
looduslikult esinevate ainete loodusliku 
taustkontsentratsiooni lähedased 
kontsentratsioonid ja kõikide 
antropogeensete sünteetiliste ainete 
nullilähedased kontsentratsioonid 
kooskõlas mere kaitset käsitlevate 
rahvusvaheliste lepingutega.
Käesolevas direktiivis püstitatud eesmärke 
tuleb käsitleda kui direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 4 kohaseid eesmärke.
Komisjon esitab direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 21 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetluse korras 
aastaks 2020 Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule aruande käesoleva direktiivi 
rakendamise edukuse kohta.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 20.
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Muudatusettepanek 12

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 3 lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 1
ja direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 4
kohaldavad liikmesriigid 
pinnaveekogudes keskkonnakvaliteedi 
standardeid, mis on sätestatud käesoleva 
direktiivi I lisa A osas.
Liikmesriigid kohaldavad 
keskkonnakvaliteedi standardeid 
pinnaveekogudes vastavalt I lisa B osas 
sätestatud nõuetele.

1. Pinnaveekogude hea keemilise seisundi 
saavutamiseks kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punktiga a 
tagavad liikmesriigid, et nende 
pinnaveekogude vee, sette ja elustiku
koostis vastaks prioriteetseid aineid 
hõlmavatele keskkonnakvaliteedi 
standarditele, nagu on sätestatud I lisa A 
osas, ning keskkonnakvaliteedi 
standarditele saasteainete osas, nagu on 
sätestaud I lisa B osas.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 21.

Muudatusettepanek 13

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 3 lõike 1 esimene a lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad pidevalt vajalikke 
meetmeid, mille eesmärk on tagada, et 
ettevõtted, millest lastakse veekogudesse 
prioriteetseid aineid sisaldavat reovett, 
kasutaksid parimaid olemasolevaid 
tootmis- ja reoveepuhastusmeetodeid.
Kõnealused meetmed põhinevad direktiivi 
2008/1/EÜ artikli 17 lõikes 2 sätestatud 
teabevahetuse tulemustel.

Or. fr



PR\711755ET.doc 15/40 PE402.794v01-00

ET

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 22.

Muudatusettepanek 14

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 3 lõike 1 esimene b lõik (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Liikmesriigid peavad parandama oma 
teadmisi ja olemasolevaid andmeid 
prioriteetsete ainete allikate ja 
saastamisviiside kohta, et määrata 
kindlaks asjakohased ja tõhusad 
kontrollimeetodid.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 23.

Muudatusettepanek 15

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 3 lõige 1 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1 a. Kui vooluveekogu läbib rohkem kui 
üht liikmesriiki, on vaja kooskõlastada 
järelevalveprogrammid ja riiklikud 
andmikud, et vältida allavoolu asuvate 
liikmesriikide karistamist.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 24.
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Muudatusettepanek 16

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 3 lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad teatud 
pinnaveekogude kategooriate suhtes I lisa 
A osas sätestatud keskkonnakvaliteedi 
standardite kohaldamise asemel valida 
sette ja/või elustiku keskkonnakvaliteedi 
standardite kohaldamise. Liikmesriigid, 
kes valivad sellise võimaluse:

2. Liikmesriigid jälgivad kooskõlas
direktiivi 2000/60/EÜ artikliga 8 I lisa A 
ja B osas loetletud ainete 
kontsentratsioone settes ja elustikus.

a) kohaldavad elavhõbeda ja selle 
ühendite suhtes keskkonnakvaliteedi 
standardeid 20 µg/kg ja/või 
heksaklorobenseeni suhtes 
keskkonnakvaliteedi standardeid 10 µg/kg 
ja/või heksaklorobutadieeni suhtes 
keskkonnakvaliteedi standardeid 
55 µg/kg, nimetatud keskkonnakvaliteedi 
standardid kehtivad koe (märgkaal) jaoks, 
valides kõige sobivama indikaatori kalade, 
molluskite, koorikloomade ja muu 
elustiku hulgast;

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

a) heksaklorobenseeni puhul 10 µg/kg; 

b) heksaklorobutadieeni puhul 55 µg/kg; 

c) metüülelavhõbeda puhul 20 µg/kg.

b) kehtestavad teatud ainetele (muu, kui 
punktis a nimetatud) sette ja/või elustiku 
keskkonnakvaliteedi standardid ja 
kohaldavad neid. Nimetatud 
keskkonnakvaliteedi standardid pakuvad 
vähemalt sama kaitsetaseme, kui I lisa 
A osas sätestatud vee keskkonnakvaliteedi 
standardid;

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

c) määravad punktides a ja b nimetatud 
ainetele sette ja/või elustiku seire 
sageduse. Seire toimub vähemalt üks kord 
aastas, kui tehniliste teadmiste ja 
ekspertarvamuse põhjal pole õigustatud 
muu ajavahemik; ja
d) teavitavad komisjoni ja teisi 
liikmesriike direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 
21 nimetatud komitee kaudu ainetest, 
mille kohta on kehtestatud 
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keskkonnakvaliteedi standardid vastavalt 
punktile b, selle lähenemisviisi kasutamise 
põhjustest ja alustest, kehtestatud 
alternatiivsetest keskkonnakvaliteedi 
standarditest, sealhulgas nende 
tuletamiseks kasutatud andmetest ja 
metoodikast, pinnavete kategooriatest, 
mille suhtes neid keskkonnakvaliteedi 
standardeid kohaldatakse, ja 
kavandatavast seiresagedusest koos 
nimetatud sageduse põhjendusega.
Komisjon lisab kooskõlas direktiivi 
2000/60/EÜ artikliga 18 avaldatavasse 
aruandesse kokkuvõtte teavitamistest, mis 
on tehtud vastavalt punktile d ning I lisa 
A osa lõppmärkusele viii.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise tekstilõiku.

Muudatusettepanek 17

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 3 lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Komisjon teeb hiljemalt 12 kuu 
jooksul pärast liikmesriikidepoolset 
andmike esitamist ettepaneku 
prioriteetsete ainete kontsentratsiooni 
settes ja elustikus käsitlevate 
kvaliteedistandardite kohta.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 27.
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Muudatusettepanek 18

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 3 lõige 3 

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Vee seisundi seire alusel, mis on läbi 
viidud vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklile 8, korraldavad liikmesriigid 
pikaajalise dünaamika analüüse I lisa A 
osas loetletud selliste prioriteetsete ainete 
kontsentratsiooni kohta, millel on 
kalduvus akumuleeruda settes ja/või 
elustikus (pöörates erilist tähelepanu 
ainetele 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 26, 28 ja 30). Nad võtavad direktiivi 
2000/60/EÜ artiklit 4 kohaldades 
meetmeid tagamaks, et nimetatud 
kontsentratsioonid settes ja/või 
asjaomases elustikus oluliselt ei kasva.

välja jäetud

Liikmesriigid määravad sette ja/või 
elustiku seire sellise sageduse, et see 
annaks piisavalt teavet usaldusväärseks 
pikaajalise dünaamika analüüsiks. 
Põhimõtteliselt peaks seire toimuma 
vähemalt iga kolme aasta järel, kui 
tehniliste teadmiste ja ekspertarvamuse 
põhjal pole õigustatud muu ajavahemik.

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud lähenemisega.

Muudatusettepanek 19

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 3 lõige 4

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

4. Komisjon tutvub tehnilise ja teadusliku 
progressiga, sealhulgas riskihindamiste 
järeldustega, nagu on osutatud direktiivi 

4. Kasutades süstemaatiliselt määrusega 
(EÜ) nr 1907/2006 loodud andmebaasi 
veeorganismidele kahjulike ainete, samuti 
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2000/60/EÜ artikli 16 lõike 2 punktides a 
ja b, ning vastavalt määruse (EÜ) nr 
1907/2006 artiklile 119 üldsusele 
kättesaadavaks tehtud teabega ainete 
registreerimise kohta, ning teeb vajaduse 
korral ettepaneku käesoleva direktiivi I 
lisa A osas sätestatud keskkonnakvaliteedi 
standardite läbivaatamiseks 
asutamislepingu artiklis 251 sätestatud 
korras vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 16 lõikes 4 sätestatud ajakavale.

bioakumuleeruvate või püsivate ainete 
kohta, tutvub komisjon tehnilise ja 
teadusliku progressiga, sealhulgas 
riskihindamiste järeldustega, nagu on 
osutatud direktiivi 2000/60/EÜ artikli 16 
lõike 2 punktides a ja b, ning teeb 
vähemalt iga nelja aasta järel ettepaneku 
käesoleva direktiivi I lisa A osas 
sätestatud keskkonnakvaliteedi 
standardite läbivaatamiseks.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 29.

Muudatusettepanek 20

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 3 lõige 5

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

5. Käesoleva direktiivi I lisa B osa punkti 
3 võib muuta otsuse nr 1999/468/EÜ 
artiklis 5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

5. Ühtlustatud ja sidusa arvutusmeetodi 
saamiseks kehtestab komisjon direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 21 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetluse korras ja 
hiljemalt …* kohustusliku metoodika 
vähemalt käesoleva direktiivi I lisa B osa 
punkti 3 teises lõigus viidatud näitajate 
osas.
* Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 30.
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Muudatusettepanek 21

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 3 lõige 5 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

5 a. Kui keskkonnakvaliteedi standarditele 
vastavuse tagamiseks on vaja aineid 
keelustada, esitab komisjon asjakohased 
ettepanekud olemasolevate õigusaktide 
muutmiseks või kehtestab ühenduse 
tasandil uued õigusaktid.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 32.

Muudatusettepanek 22

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 4 pealkiri

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Segunemispiirkonnad Standardite ületamist lubav siirdeala

Or. fr

Selgitus

Muudetakse nõukogu loodud uut nime.

Muudatusettepanek 23

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 4 lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võivad kindlaks määrata 
heite keskkonda laskmise kohtadega 

1. Kui ühest või enamast 
punktreostusallikast pärineva reovee
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piirnevad segunemispiirkonnad. Sellistes 
segunemispiirkondades võib ühe või 
mitme saasteaine kontsentratsioon ületada
asjaomaseid keskkonnakvaliteedi 
standardeid, kui see ei mõjuta ülejäänud 
pinnaveekogu vastavust kõnealustele 
standarditele.

piisavaks puhastamiseks puuduvad 
tehniliselt teostatavad vahendid, 
määravad liikmesriigid standardite 
ületamist lubavad siirdealad, kus ühe või 
mitme saasteaine kontsentratsioon aeglase 
voolu korral ületab asjaomaseid 
keskkonnakvaliteedi standardeid, kui see ei 
mõjuta ülejäänud pinnaveekogu vastavust 
kõnealustele standarditele.

Liikmesriigid lisavad direktiivi 
2000/60/EÜ artiklis 13 osutatud 
vesikonna majandamiskavadesse 
tegevuskava iga standardite ületamist 
lubava siirdeala ulatuse ja kestuse 
vähendamise kohta eesmärgiga saavutada 
vastavus keskkonnakvaliteedi 
standarditele hiljemalt 2018. aastaks.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 35.

Muudatusettepanek 24

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 4 lõige 2

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2. Segunemispiirkondi määravad
liikmesriigid lülitavad nimetatud 
piirkondade määramisel kasutatud 
lähenemisviiside ja metoodika kirjeldused 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 13 
koostatud vesikonna 
majandamiskavadesse.

2. Liikmesriigid lülitavad iga selliselt 
piiritletud veekogu osa kirjeldused 
vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 13 
koostatud vesikonna 
majandamiskavadesse.

Or. fr

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud lähenemisega.
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Muudatusettepanek 25

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

2 a. Piiriüleste vooluveekogude puhul on 
standardite lubamist ületavate siirdealade 
kindlaksmääramisel vajalik teiste 
asjaomaste liikmesriikide nõusolek.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 36.

Muudatusettepanek 26

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 4 lõige 3

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3. Segunemispiirkondi määravad 
liikmesriigid tagavad, et kõik sellised 
piirkonnad:

Liikmesriigid piiravad igal üksikul juhul 
standardite ületamist lubavateks 
siirdealadeks liigitatavate, heite 
vettelaskmise kohtadega piirnevate 
pinnaveekogude osade hulka, võttes 
arvesse ühenduse õigusaktide 
asjaomaseid sätteid.

a) hõlmaksid üksnes heite keskkonda 
laskmise kohtade lähemat ümbrust;

b) oleksid proportsionaalsed, võttes 
arvesse saasteainete kontsentratsiooni 
keskkonda laskmise kohas ja eelnevates 
eeskirjades sisalduvaid saasteainete heite 
tingimusi, nagu direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 11 lõike 3 punktis g osutatud load 
või muudes asjakohastes ühenduse 
õigusaktides sisalduvad tingimused, 
vastavalt parima võimaliku tehnika 
kasutamisele ja direktiivi 2000/60/EÜ 
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artiklile 10, eelkõige pärast nimetatud 
eelnevate eeskirjade läbivaatamist.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 35.

Muudatusettepanek 27

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 4 lõige 3 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3 a. Liikmesriigid viivad läbi direktiivis 
2008/1/EÜ osutatud lubade või direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 11 lõike 3 punktis g 
osutatud eelneva reguleerimise 
läbivaatamise, et vähendada järk-järgult 
iga lõikes 1 osutatud standardite ületamist 
lubava siirdeala, mis on määratletud 
veekogudes, kuhu juhitakse prioriteetsete 
ainete heited, ulatust.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 35.

Muudatusettepanek 28

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 4 lõige 3 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

3 b. Komisjon kehtestab direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 21 lõikes 2 osutatud 
regulatiivkomitee menetluse korras 
meetodi, mida liikmesriigid peavad 
kasutama standardite ületamist lubava 
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siirdeala määratlemiseks

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 35.

Muudatusettepanek 29

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 4 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Liikmesriikide kasutatavad heitekontrolli 

meetodid
1. Artikli 1 eesmärkide saavutamiseks 
loovad liikmesriigid direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklis 11 sätestatud meetmeprogrammi 
raames prioriteetsete ja prioriteetsete 
ohtlike ainete suhtes ühtsed heitekontrolli 
kavad ja järkjärgulise lõpetamise 
meetmed. Kavad sisaldavad vähemalt 
järgmist:
a) käesoleva direktiivi artikli 4 kohased 
uurimiste tulemused;
b) eesmärgid ainete jaoks, sealhulgas 
kogused ja massibilanss;
c) sektoripõhised strateegiad, milles 
käsitletakse peamisi saasteallikaid 
(eelkõige tööstust, põllumajandust, 
metsandust, kodumajapidamisi, 
tervishoiusüsteemi ja transporti);

d) toodete koostisainete kadudest tingitud 
hajureostuse vähendamise meetmed;
e) prioriteetsete ohtlike ainete asendamise 
meetmed;
f) vahendid, sealhulgas majanduslikud 
meetmed kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ 
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artikliga 9;

g) heitveenormid lisaks olemasolevatele 
ühenduse õigusaktides sätestatutele;
h) teavitus-, nõuande- ja 
koolitusmeetmed.
2. Kavad tuleks koostada läbipaistvate 
kriteeriumide kohaselt ja need tuleb 
meetmeprogrammide läbivaatamise 
raames läbi vaadata. Liikmesriigid teevad 
iga kolme aasta tagant komisjonile ja 
üldsusele teatavaks rakendamisel tehtud 
edusammud ja selle, kuidas meetmed 
käesoleva direktiivi eesmärkide 
saavutamisele kaasa on aidanud.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 37.

Muudatusettepanek 30

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikli 5 lõige 1

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

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

1. Direktiivi 2000/60/EÜ artiklite 5 ja 8 
ning määruse (EÜ) nr 166/2006 kohaselt 
kogutud teabe või muude olemasolevate 
andmete alusel kehtestavad liikmesriigid 
kõigi II lisas või I lisa A ja B osas
loetletud prioriteetsete ainete ja 
saasteainete heite, keskkonda laskmise ja 
kadude ning nende allikate, samuti 
prioriteetsete ainete algsete allikate (nii 
punkt- kui ka hajureostuse allikate)
andmiku vajadusel koos asjakohaste 
kaartidega iga oma territooriumil asuva 
vesikonna või selle osa kohta, sealhulgas 
kõnealuste ainete kontsentratsiooni kohta 
settes ja elustikus.

Liikmesriigid lisavad andmikku kõik I lisa 
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A osas loetletud prioriteetsete ainete 
suhtes võetud heitekontrolli meetmed.
Laevanduse, süvendustööde või 
loodusnähtuste tagajärjel setetest 
vabanenud prioriteetseid aineid ja 
saasteaineid ei loeta kadudeks.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekuid 38 ja 67.

Muudatusettepanek 31

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 5 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 5 a
Meetmed prioriteetsete ainete saastuse 

vähendamiseks
1. Selleks, et saavutada direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 4 lõike 1 punkti a 
alapunkti iv kohaselt seatud eesmärke, 
milleks on prioriteetsetest ainetest ja 
prioriteetsetest ohtlikest ainetest lähtuva 
saastuse vähendamine, tagavad 
liikmesriigid, et kõnealuse direktiivi artikli 
11 kohases meetmeprogrammis võetakse 
arvesse ka punkt- ja hajureostusallikaid 
käsitlevaid ennetus- ja kontrollimeetmeid 
ning kõnealuse direktiiviga kehtestatud 
keskkonnakvaliteedi standardeid.
2. Direktiivi 2000/60/EÜ artiklite 4 ja 12 
alusel ja selles seatud eesmärkide 
saavutamiseks teevad liikmesriigid 
kindlaks, kas on vaja läbi vaadata 
olemasolevate meetmete rakendamine või 
tuleb prioriteetsete ainete ja prioriteetsete 
ohtlike ainete saastuse vähendamiseks ja 
kontrolliks kehtestada uued meetmed. Kui 
on parem võtta meetmeid ühenduse 
tasandil, teeb komisjon ettepaneku 
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asjakohaste meetmete võtmiseks ühenduse 
tasandil.
3. Direktiivi 2000/60/EÜ rakendamise 
aruande koostamise ajal vastavalt 
kõnealuse direktiivi artikli 18 lõikele 1 
viib komisjon läbi ühenduse kõigi nende 
õigusaktide sidususe ja tõhususe ametliku 
hindamise, millel on otsene või kaudne 
mõju vee heale kvaliteedile. Nimetatud 
hindamine võimaldab vajaduse korral 
ühenduse meetmeid esitada, kohandada 
või rakendada.
4. Vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ artikli 
16 lõikele 8 teeb komisjon ettepaneku 
heitekontrolli tehnika kohta, mis rajaneb 
parimal võimalikul tehnikal ning 
keskkonnaalasel praktikal, et seda 
kasutataks liikmesriikides kõigi 
punktallikate puhul.

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 45.

Muudatusettepanek 32

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 5 b (uus)

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 5 b
Kolmandatest riikidest lähtuv saastus

Hiljemalt ...* esitab komisjon Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule aruande 
kolmandatest riikidest lähtuva saastuse 
olukorra kohta. Kui seda peetakse 
vajalikuks, paluvad Euroopa Parlament ja 
nõukogu komisjonil esitada nimetatud 
aruande alusel ettepanekud.
* Üks aasta pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.
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Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 47.

Muudatusettepanek 33

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 6

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 6 välja jäetud
Piiriülene saastus

1. Liikmesriik ei ole keskkonnakvaliteedi 
standardite ületamisega rikkunud oma 
käesolevast direktiivist tulenevaid 
kohustusi, kui ta saab näidata, et:
a) ületamise põhjustas väljaspool tema 
siseriiklikku jurisdiktsiooni asuv 
saasteallikas;
b) sellise piiriülese saastuse tulemusena ei 
suutnud ta võtta tõhusaid meetmeid 
asjaomase keskkonnakvaliteedi standardi
täitmiseks ja 
c) ta oli piiriülese saastuse poolt 
mõjutatud veekogude suhtes kohaldanud 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 3 sätestatud 
koordineerimismehhanisme ja vajaduse 
korral kasutanud nimetatud direktiivi 
artikli 4 lõigete 4, 5 ja 6 sätteid.
2. Liikmesriigid kasutavad käesoleva 
artikli lõikes 1 sätestatud asjaoludel 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 12 
sätestatud mehhanismi komisjonile 
vajaliku teabe esitamiseks ning esitavad 
piiriülese saastuse suhtes võetud 
meetmetest kokkuvõtte asjaomases 
vesikonna majandamiskavas vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 15 lõikes 1 
sätestatud aruandluskohustustele.

Or. fr
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Selgitus

 Kooskõlas Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 34

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
Artikkel 7

Nõukogu ühine seisukoht Muudatusettepanek

Artikkel 7 välja jäetud
Läbivaatamine

Liikmesriikide aruannete, sealhulgas 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 12 kohaselt 
koostatud, eelkõige piiriülest saastust 
käsitlevate aruannete alusel, vaatab 
komisjon läbi vajaduse täiendavate, kogu 
ühendust hõlmavate meetmete, näiteks 
heitekontrolli järele. Komisjon esitab oma 
järeldused, vajaduse korral koos 
asjakohaste ettepanekutega, Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule seoses 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 18 lõike 1 
kohaselt koostatud aruande esitamisega.

Or. fr

Selgitus

 Kooskõlas Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek 35

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2000/60/EÜ.
X lisa tabeli rida 1

Nõukogu ühine seisukoht
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Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(1) 15972-60-8 240-110-8 alakloor

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(1) 15972-60-8 240-110-8 alakloor X

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 53.

Muudatusettepanek 36

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2000/60/EÜ.
X lisa tabeli rida 3

Nõukogu ühine seisukoht

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrasiin

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
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Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrasiin X

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 54.

Muudatusettepanek 37

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2000/60/EÜ.
X lisa tabeli rida 13

Nõukogu ühine seisukoht

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(13) 330-54-1 206-354-4 diuroon

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(13) 330-54-1 206-354-4 diuroon X

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 56.
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Muudatusettepanek 38

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2000/60/EÜ.
X lisa tabeli rida 20

Nõukogu ühine seisukoht

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(20) 7439-92-1 231-100-4 plii ja selle ühendid

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(20) 7439-92-1 231-100-4 plii ja selle ühendid X

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 57.

Muudatusettepanek 39

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2000/60/EÜ.
X lisa tabeli rida 22

Nõukogu ühine seisukoht

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(22) 91-20-3 202-049-5 naftaleen

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
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Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(22) 91-20-3 202-049-5 naftaleen X

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 58.

Muudatusettepanek 40

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2000/60/EÜ.
X lisa tabeli rida 25

Nõukogu ühine seisukoht

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks aineks

(25) 1806-26-4 217-302-5 oktüülfenool
140-66-9 ei kohaldata (4-(1,1’,3,3’-

tetrametüülbutüül)fenool)

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Number CASi number ELi number2 Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks aineks

(25) 1806-26-4 217-302-5 oktüülfenool X
140-66-9 ei kohaldata (4-(1,1’,3,3’-

tetrametüülbutüül)fenool)
X

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 59.
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Muudatusettepanek 41

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2000/60/EÜ.
X lisa tabeli rida 27

Nõukogu ühine seisukoht

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(27) 87-86-5 231-152-8 pentaklorofenool

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(27) 87-86-5 231-152-8 pentaklorofenool (PCP) X

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 60.

Muudatusettepanek 42

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2000/60/EÜ.
X lisa tabeli rida 29

Nõukogu ühine seisukoht

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(29) 122-34-9 204-535-2 simasiin

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
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Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(29) 122-34-9 204-535-2 simasiin X

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 61.

Muudatusettepanek 43

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2000/60/EÜ.
X lisa tabeli rida 31

Nõukogu ühine seisukoht

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(31) 12002-48-1 234-413-4 triklorobenseenid
120-82-1  204-428-0 (1,2,4-triklorobenseen)

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(31) 12002-48-1 234-413-4 triklorobenseenid X
120-82-1  204-428-0 (1,2,4-triklorobenseen) X

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 62.
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Muudatusettepanek 44

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2000/60/EÜ.
X lisa tabeli rida 33

Nõukogu ühine seisukoht

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluraliin

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek

Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Nimetatud 
prioriteetseks 
ohtlikuks 
aineks

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluraliin X

Or. fr

Selgitus

Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 63.

Muudatusettepanek 45

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt
II lisa
Direktiiv 2000/60/EÜ.
X lisa tabeli read 33a–33at (uus)

Euroopa Parlamendi muudatusettepanek
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Number CASi number ELi number Prioriteetse aine nimetus Prioriteetne 
ohtlik aine

(33a) 131-49-7 205-024-7 amidotrisoaat (******)
(33b) 1066-51-9 -- AMPA X(*****)
(33c) 25057-89-0 246-585-8 bentasoon X(*****)
(33e) 80-05-7 bisfenool A X(*****)
(33g) 92-88-6 202-200-5 4 4'-bifenool X(*****)
(33i) 298-46-4 06-062-7 karbamasepiin (******)
(33j) 23593-75-1 245-764-8 klotrimasool X(*****)
(33l) 84-74-2 201-557-4 dibutüülftalaat (DBP) X(*****)
(33m) 15307-86-5 diklofenakk (******)
(33o) 115-32-2 204-082-0 dikofool X(*****)
(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA X(*****)
(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA X(*****)
(33s) 637-92-3 211-309-7 ETBE X(*****)
(33u) 57-12-5 vaba tsüaniid (******)
(33v) 1071-83-6 213-997-4 glüfosaat X(*****)
(33w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X(*****)



PE402.794v01-00 38/40 PR\711755ET.doc

ET

(*****) See aine tuleb üle vaadata, et teha kindlaks, kas tegemist on võimaliku „prioriteetse 
ainega”. Komisjon teeb Euroopa Parlamendile ja nõukogule ettepaneku aine lõplikuks 
liigitamiseks hiljemalt ...*, ilma et see piiraks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud 
komisjonipoolse kontrollimeetmete ettepanekute esitamise ajakava kohaldamist.

(*****) See aine tuleb üle vaadata, et teha kindlaks, kas tegemist on võimaliku 
"prioriteetse ohtliku ainega". Komisjon teeb Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
ettepaneku aine lõplikuks liigitamiseks hiljemalt ...*, ilma et see piiraks direktiivi 
2000/60/EÜ artiklis 16 sätestatud komisjonipoolse kontrollimeetmete ettepanekute 
esitamise ajakava kohaldamist.

* 12 kuud pärast käesoleva direktiivi jõustumist.

Or. fr

Selgitus

(33x) 60166-93-0 262-093-6 jopamidool (******)
(33y) 7085-19-0 230-386-8 mekoprop (MCPP) X(*****)
(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-metüülbensülideenkamper X(*****)
(33ac) 81-14-1 201-328-9 muskusketoon X(*****)
(ad) 81-15-2 201-329-4 muskusksüleen X(*****)
(33af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE X(*****)
(33ah) 81-04-9 201-317-9 nftaleen-1,5-disulfonaat
(33ai) 5466-77-3 226-775-7 oktüül-metoksütsinnamaat X(*****)
(33ak)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1

3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9

223-320-4

perfluoritud ühendid (PFC)

perfluorooktaansulfonaat (PFOS)

kaaliumsool

ammooniumsool

liitiumsool

dietanoolamiin (DEA) sool

perfluorooktaanhape (PFOA)

ammoonium-perfluorooktanoaat (APFO)

X(*****)

(33ap) 124495-18-7 -- kinoksüfeen (5,7-dikloro-4-(p-
fluorofenoksü)kinoliin)

X(*****)

(33ar) 79-94-7 201-236-9 tetrabromobisfenool A (TBBP-A) X(*****)
(33at) 21145-77-7 244-240-6 tonaliid (AHTN)) X(*****)
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Korratakse Euroopa Parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekut 65.
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SELETUSKIRI

Meenutuseks, et käesoleva direktiivi eesmärgid on sätestatud direktiivis, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik. 

Nimetatud direktiivi artiklis 16 loetletakse Euroopa Komisjoni ettepanekus esitatud erinevad 
kohustused, sealhulgas erimeetmed vee reostamise vastu üksikute saasteainete või 
saasteainerühmadega, mis põhjustavad märkimisväärset ohtu vesikeskkonnale või 
vesikeskkonna kaudu, prioriteetsete ainete nimekirja koostamine, sealhulgas prioriteetsed 
ohtlikud ained, kuid samuti pinnavees, setetes ja biootas esinevate prioriteetsete ainete 
kontsentratsiooni suhtes kohaldatavate kvaliteedistandardite kehtestamine.

Euroopa Liidu Nõukogu ühise seisukoha lugemine võimaldab meil teha mitmeid järeldusi: 
nõukogu ei võtnud kuulda Euroopa Parlamendi kartusi seoses käesoleva direktiivi II lisasse 
viidud uute ainetega. 

Nõukogu ei vastanud samuti Euroopa Parlamendi ootustele seoses teatud „prioriteetsete 
ainete” ümberklassifitseerimisega „prioriteetseteks ohtlikeks aineteks”. 

Nõukogu sõnastas „standardite ületamist lubava siirdeala” uuesti „segunemispiirkonnaks”, 
kuid ei kasutanud samas seda võimalust, et muuta need alad tõeliseks vee kvaliteedi 
identifitseerimise ja parandamise vahendiks: parlament soovis, et liikmesriigid analüüsiksid 
nimetatud siirdealasid, et tuvastada saasteainete paiskumisallikad, eesmärgiga võtta 
tähtajaliselt piirväärtusi järgivaid heastavaid meetmeid. 

Raportöör avaldab kahetsust, et nõukogu tekstist puuduvad Euroopa õigusaktide tõhususe 
pideva hindamisega seonduvad otseselt või kaudselt vett puudutavad elemendid. Nimetatud 
alalise ühtlustatud hindamise abil võiks ajakohastada õigusnormi läbivaatamise 
mittevajalikkuse või vajalikkuse, et vastata veekogude hea kvaliteedi nõudele.

Sadamapiirkondade erijuhud, kus heljuvate ainete tase suureneb tugevalt süvendustööde tõttu, 
väärivad raportööri hinnagul täpsemat selgitamist.

Tuleb märkida, et nõukogu lähenemine setetele ja elustikule võtab osaliselt arvesse 
parlamendi kartusi ning moodustab seega hea aluse võimaliku kompromissi leidmiseks 
kõnealuses küsimuses.

Raportöör on seetõttu arvamusel, et nõukogu ei ole antud etapis võtnud piisavalt arvesse 
parlamendi esimest lugemist.

Seetõttu otsustas raportöör eespool nimetatu valguses ja pärast konsultatsioone esitada teatud 
hulga muudatusettepanekuid esimesel lugemisel toetust saanud teemade kohta.
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