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ILMOITUS JÄSENILLE

Aihe: Vetoomus nro 210/2007, Robert Pocock, Irlannin kansalainen, (Voice of Irish 
Concern for the Environment -järjestön puolesta,) piifluorivetyhapon (H2SiF6) 
lisäämisestä juomaveteen Irlannissa

Vetoomus nro 211/2007, Walter Graham, Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalainen, (Council of Northern Ireland against Fluoridation -yhdistyksen 
puolesta,) piifluorivetyhapon (H2SiF6) lisäämisestä juomaveteen Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa

1. Yhteenveto vetoomuksesta nro 210/2007

Vetoomuksen esittäjä ilmaisee huolensa Irlannissa juomaveteen lisättävän saastuttavan 
teollisuuskemikaalin, piifluorivetyhapon (H2SiF6), mahdollisesta vaikutuksesta 
kansanterveyteen. Vetoomuksen esittäjä vastustaa Irlannin hallituksen selvitystä siitä, että 
piifluorivetyhappoa lisätään veteen hammaskarieksen estämiseksi, ja huomauttaa, että 
kyseinen kemikaali ei ole hyväksytty EU:n direktiivin 2004/27 nojalla. Lisäksi vetoomuksen 
esittäjä väittää, että piifluorivetyhapon lisääminen raakaveteen on EU:n juomavesidirektiivin 
(98/83) vastaista ja sillä rikotaan yksilön oikeutta kieltäytyä lääkityksestä. Vetoomuksen 
esittäjä pyytää Euroopan parlamenttia tutkimaan asiaa.

Yhteenveto vetoomuksesta nro 211/2007

Vetoomuksen esittäjä valittaa fluorin (piifluorivetyhappo, H2SiF6) pakollisesta lisäämisestä 
juomaveteen Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja katsoo, että sillä rikotaan keskeisiä 
ihmisoikeuksia. Vetoomuksen esittäjä mainitsee Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen, jossa 
eritellään useita fluorin haitallisia terveysvaikutuksia, muun muassa kilpirauhassairaudet ja 
nivelreuma. Vetoomuksen esittäjä pyytää Euroopan parlamentilta toimia tämän kemiallisen 
yhdisteen sivuvaikutusten arvioinnin suorittamiseksi.
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2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomukset otettiin käsiteltäväksi 4. heinäkuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 29. marraskuuta 2007

Vetoomukset

Vetoomusten esittäjät ilmaisevat huolensa juomaveteen lisättävän piifluorivetyhapon ja 
fluoridin haitallisista terveysvaikutuksista. He katsovat myös, että fluorin lisääminen 
juomaveteen rikkoo ihmisoikeuksia.

Vetoomusta koskevat komission huomautukset

Piifluorivetyhappo, joka tunnetaan myös heksafluoripiihappona, on yleisen veden 
fluoraamisessa useimmin käytetty aine. Piifluorivetyhappo on vaarallinen aine tiivistetyssä 
muodossa käsiteltynä. Se on erittäin syövyttävä nieltynä ja silloin, kun siitä muodostuvia 
kaasuja hengitetään tai kun aine joutuu kosketukseen silmien tai ihon kanssa.

Nämä ominaisuudet ovat merkityksellisiä ainetta käsiteltäessä, muun muassa juomaveden 
käsittelylaitoksissa, joissa tiivistettyä piifluorivetyhappoa lisätään juomaveteen. Kunnallisissa 
vedenfluorausjärjestelmissä piifluorivetyhappoa laimennetaan kuitenkin yli 110 000-
kertaisesti. Kun piifluorivetyhappoa laimennetaan, se hajoaa ja tuottaa fluoridi-ioneita. Riskit 
ovat samanlaisia kuin käsitellessä klooria, jota lisätään juomaveteen sen desinfioimiseksi. 
Kloori on myös hyvin myrkyllistä tiivistettynä.

Juomaveden laatua koskevissa WHO:n suuntaviivoissa1 ei korosteta toksikologisia vaaroja, 
jotka liittyvät piifluorivetyhapon käyttöön juomaveden käsittelyssä, eikä niissä mainita 
kuluttajia koskevia turvallisuuskysymyksiä. Tällä perusteella piifluorivetyhapon lisääminen ei 
näyttäisi olevan toksikologinen uhka, eikä se näyttäisi rikkovan ihmisten käyttöön tarkoitetun 
veden laadusta annettua direktiiviä2 (juomavesidirektiivi). Komissio ei siksi suunnittele 
tekevänsä toksikologista lisätutkimusta eikä vaikutusten arviointia fluoripiihapon käytöstä 
juomaveden fluoridilähteenä.

Komissio on tietoinen siitä, että juomavedessä olevat (piifluorivetyhapon hajoamisessa 
syntyvät) fluoridi-ionit suojaavat hampaita kariekselta3, kun ainetta on juomavedessä pieninä 
pitoisuuksina. Tämä koskee erityisesti lapsia. Vesilitran 0,5–2 milligramman fluoridipitoisuus 
auttaa saamaan hampaat, jotka todennäköisemmin pysyvät hyväkuntoisina4.

Kuten vetoomuksen esittäjän mainitsi, suuret fluoridipitoisuudet voivat aiheuttaa 
                                               
1 Juomaveden laatua koskevat WHO:n suuntaviivat (WHO Guidelines for Drinking Water Quality), 2004, ISBN 
92 4 154638 7.
2 Neuvoston direktiivi 98/83/EY, EYVL 330, 5.12.1998, s. 32.
3 Pääasiassa siksi, että (kiilteen) hydroksiapatiitti muuttuu fluoriapatiitiksi.
4 Juomaveden laatua koskevat WHO:n suuntaviivat (WHO Guidelines for Drinking Water Quality), 
Geneve, 2004, ISBN 92 4 154638 7.
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hammaskiilteen muodostumishäiriöitä (hammasfluoroosi) tai jopa hammas- tai 
luustosairauksia saadusta määrästä riippuen. Juomaveden laatua koskevissa 
suuntaviivoissaan4, WHO asettaa fluoridin ohjearvoksi 1,5 mg/litra. Juomavesidirektiivissä 
määrätään selkeästä ja sitovasta normista (fluoridipitoisuus 1,5 mg/l) WHO:n ohjearvon 
mukaisesti. Kun juomaveden fluoridipitoisuus on fluorin lisäämisen jälkeen alle direktiivin 
enimmäispitoisuuden, komissio katsoo, että juomavesi on direktiivin mukaista.

On huomautettava, että fluoridin lisääminen juomaveteen on kansallinen päätös eikä se johdu 
yhteisön lainsäädännön nojalla annetuista velvoitteista.

Euroopan neuvosto avasi allekirjoittamista varten ihmisoikeuksiin ja lääkkeiden tahattomaan 
käyttöön keskittyvän biolääketieteen yleissopimuksen Oviedossa vuonna 1997. Euroopan 
yhteisö ei kuitenkaan ole tähän mennessä ratifioinut sopimusta, joten sillä ei tällä hetkellä ole 
oikeusvaikutuksia yhteisössä. Lisäksi huomautetaan, että komission käytettävissä olevien 
tietojen mukaan yksikään juomaveteen fluoridia lisäävistä EU:n jäsenvaltioista1 ei ole 
sopimuksen osapuoli.

Johtopäätös

Koska ei voida osoittaa, että asiassa olisi rikottu EU:n lainsäädäntöä, komissio ei voi ryhtyä 
oikeustoimiin.

Komissio ei myöskään suunnittele tekevänsä toksikologista lisätutkimusta eikä vaikutusten 
arviointia piifluorivetyhapon käytöstä juomaveden fluoridilähteenä, koska käytettävissä olevat 
tieteelliset tiedot osoittavat, että piifluorivetyhapon käyttöön juomavedenkäsittelylaitoksissa 
ei liity riskejä tai vaaroja.

                                               
1 Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta.
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