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Tarkistus 226
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 191 artiklan mukaan 
unioni ottaa ympäristöpolitiikkaansa 
valmistellessaan huomioon saatavilla 
olevat tieteelliset ja tekniset tiedot, 
ympäristöolot unionin eri alueilla, toimien 
toteuttamisesta tai toteuttamatta 
jättämisestä mahdollisesti johtuvat edut ja 
kustannukset sekä unionin taloudellisen 
ja sosiaalisen kehityksen kokonaisuutena 
ja unionin eri alueiden tasapainoisen 
kehityksen. Tieteelliset, ympäristöön 
liittyvät sekä sosioekonomiset tekijät, 
kuten ihmisten terveys, olisi otettava 
huomioon kehitettäessä pintavesien 
kemiallista pilaantumista koskevaa 
kustannustehokasta ja oikeasuhteista 
politiikkaa, esimerkiksi tarkistettaessa 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
4 kohdan mukaisesti prioriteettiaineiden 
luetteloa. Lisäksi ensin on pantava 
johdonmukaisesti täytäntöön 
vesipolitiikan puitedirektiivin 
(2000/60/EY) aiheuttamisperiaate.

Or. de

Tarkistus 227
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 b) Aiheuttamisperiaatteen mukaisesti 
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on toteutettava toimenpiteitä päästöjen 
vähentämiseksi mahdollisuuksien 
mukaan jo niiden lähteellä eikä vasta 
sitten, kun päästöt ovat jo päässeet 
pintaveteen.

Or. de

Perustelu

Prioriteettiaineiden luettelon täytäntöönpanon yhteydessä on otettava huomioon myös 
hajalähteistä peräisin olevat ja epäsuorat päästöt. Monet luetteloon sisältyvät aineet päätyvät 
pintavesistöihin epäsuorasti, eivät suoraan. Jotta voitaisiin toteuttaa mahdollisimman 
kustannustehokas toimenpideyhdistelmä pintavesistöjen suojelemiseksi, päästöt on 
minimoitava EU:n tasolla. 

Tarkistus 228
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Joidenkin aineiden kohdalla 
ekotoksikologisiin tietoihin ja näkökohtiin
perustuvat ympäristönlaatunormit eivät 
takaisi riittävää suojelun tasoa, kun 
tavoitteena on varmistaa pintavedestä 
erotetun ihmisten käyttöön tarkoitetun 
veden laatu ihmisten käyttöön tarkoitetun 
veden laadusta 3 päivänä marraskuuta 
1998 annetun neuvoston direktiivin 
98/83/EY1 mukaisesti ja noudattaa 
direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 2 ja 
3 kohtaa. Koska kaikkia 
pintavesimuodostumia ei ole tarkoitettu 
juomaveden tuotantoon, on 
tarkoituksenmukaisempaa asettaa 
tarvittaessa tiukempia 
ympäristönlaatunormeja jäsenvaltioiden 
tasolla.
___________________
1 EYVL L 330, 5.12.1998, s. 32.
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Or. en

Tarkistus 229
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Tutkimukset osoittavat, että 
lääkejäämät voivat aiheuttaa vaaraa 
vesiympäristölle. Sen vuoksi on tarpeen 
käsitellä tätä kysymystä viipymättä 
unionin tasolla parhaan kustannus-
hyötysuhteen varmistamiseksi. Riskejä 
olisi arvioitava perusteellisemmin 
luotettavien ja vertailukelpoisten unionin 
tason seurantatietojen avulla. Tässä 
direktiivissä tarkoitetun tarkkailtavien 
aineiden luettelon olisi mahdollistettava 
prioriteettiaineiden luettelon tarkastelua 
varten tarvittavien tietojen kerääminen. 
Vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY 
16 artiklan 9 kohdan mukaisesti 
komission olisi laadittava eurooppalainen 
strategia lääkkeiden aiheuttaman veden 
pilaantumisen ehkäisemiseksi. Sen olisi 
tässä yhteydessä myös esitettävä 
ehdotuksia lääkkeiden markkinoille 
saattamisen aikaan tapahtuvan 
riskinarvioinnin tehostamiseksi ja 
sellaisten toimenpiteiden 
määrittelemiseksi, joiden avulla riskejä
voidaan parhaiten pienentää 
hyväksyttävälle tasolle. Sen olisi tässä 
hyödynnettävä vesipuitedirektiivin 
yhteistä täytäntöönpanostrategiaa ja 
kuultava uusien ympäristösaasteiden 
seurannasta vastaavaa 
referenssilaboratorioiden 
yhteistyöverkostoa (NORMAN) ja Yhteistä 
tutkimuskeskusta.

Or. fr
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Tarkistus 230
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti Tarkistus

(17) Tarvitaan uusi mekanismi, jonka 
avulla komissio saa kohdennettuja 
korkealaatuisia seurantatietoja aineiden 
pitoisuuksista vesiympäristössä niin, että 
painopiste on uusissa pilaavissa aineissa ja 
aineissa, joiden käytettävissä olevat 
seurantatiedot eivät ole laadultaan riittäviä 
riskien arvioinnin tekemiseen. Uuden 
mekanismin pitäisi helpottaa näiden 
tietojen keräämistä unionin vesistöalueilta.
Jotta seurantakustannukset pysyisivät 
kohtuullisina, mekanismin pitäisi keskittyä 
rajalliseen määrään aineita, jotka ovat 
tilapäisesti mukana tarkkailtavien 
aineiden luettelossa, ja rajalliseen määrään 
seurantapaikkoja mutta tuottaa edustavia 
tietoja, jotka ovat unionin 
priorisointiprosessin kannalta 
tarkoituksenmukaisia. Luettelon pitäisi olla 
dynaaminen, jotta se vastaisi uusien 
pilaavien aineiden aiheuttamista 
mahdollisista riskeistä saatavaa uutta tietoa 
eikä aineita seurattaisi kauemmin kuin on 
tarpeen.

(17) Tarvitaan uusi mekanismi, jonka 
avulla komissio saa kohdennettuja 
korkealaatuisia seurantatietoja aineiden 
pitoisuuksista vesiympäristössä niin, että 
painopiste on uusissa pilaavissa aineissa ja 
aineissa, joiden käytettävissä olevat 
seurantatiedot eivät ole laadultaan riittäviä 
riskien arvioinnin tekemiseen. Uuden 
mekanismin pitäisi helpottaa näiden 
tietojen keräämistä unionin vesistöalueilta.
Jotta seurantakustannukset pysyisivät 
kohtuullisina, mekanismin pitäisi keskittyä 
rajalliseen määrään aineita ja rajalliseen 
määrään seurantapaikkoja mutta tuottaa 
edustavia tietoja, jotka ovat unionin 
priorisointiprosessin kannalta 
tarkoituksenmukaisia. Luettelon pitäisi olla 
dynaaminen, jotta se vastaisi uusien 
pilaavien aineiden aiheuttamista 
mahdollisista riskeistä saatavaa uutta tietoa 
eikä aineita seurattaisi kauemmin kuin on 
tarpeen.

Or. pl

Tarkistus 231
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2000/60/EY
Liite V – 1.3.4 kohta – taulukko
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Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin liitteessä V olevan 1.3.4 
kohdan taulukossa esitettyjä jokien, 
järvien, murtovesien ja rannikkovesien 
prioriteettiaineiden seurantavälejä 
pidennetään yhdestä kolmeen 
kuukauteen.

Or. pl

Tarkistus 232
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
2 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lisätään määritelmä seuraavasti: 
'Luonnollinen taustataso' tarkoittaa 
aineen pitoisuutta, joka esiintyy vedessä 
luonnollisesti ilman ihmisen toiminnan 
vaikutusta. 

Or. pl

Tarkistus 233
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Niiden pintavesimuodostumien osalta, 
jotka jäsenvaltiot ovat yksilöineet 
direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 1 
kohdan mukaisesti, jäsenvaltiot voivat 
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asettaa tiukempia 
ympäristönlaatunormeja sellaisille 
aineille, joiden suhteen edellä mainitut 
ympäristönlaatunormit eivät takaa 
riittävää suojelun tasoa juomavesihuollon 
varmistamiseksi ja kyseisen artiklan 2 ja 3 
kohdan vaatimusten täyttämiseksi.

Or. en

Tarkistus 234
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
3 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos aineeseen sovelletaan sedimenttiä 
ja/tai eliöstöä koskevaa 
ympäristönlaatunormia, jäsenvaltioiden on 
seurattava ainetta asiaankuuluvassa 
matriisissa vähintään kerran vuodessa, ellei 
jokin muu aikaväli ole teknisen 
tietämyksen tai asiantuntija-arvion mukaan 
perusteltu.

4. Jos aineeseen sovelletaan sedimenttiä 
ja/tai eliöstöä koskevaa 
ympäristönlaatunormia, jäsenvaltioiden on 
seurattava ainetta asiaankuuluvassa 
matriisissa vähintään kerran vuodessa joka 
kuudes vuosi, ellei jokin muu aikaväli ole 
teknisen tietämyksen tai asiantuntija-arvion 
mukaan perusteltu.

Or. pl

Tarkistus 235
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)
Direktiivi 2008/105/EY
4 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Lisätään 4 artiklan 3 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
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"(b a) ja poistetaan käytöstä vaiheittain 
yhden hoitokauden aikana."

Or. de

Tarkistus 236
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2008/105/EY 
5 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3a. Lisätään artikla seuraavasti:
"5 a artikla

Valvontatoimet
1. Direktiivin 2000/60/EY mukaisesti 
prioriteettiaineiksi tai vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi luokiteltujen aineiden 
osalta komissio varmistaa, että 
sovellettavan unionin lainsäädännön 
mukaiset valvontatoimet toteutetaan 
seuraavasti:
a) Aineille, jotka kuuluvat asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 soveltamisalaan, komissio 
pyytää kyseisen asetuksen 57 artiklan 
f kohdan mukaisesti Euroopan 
kemikaalivirastoa valmistelemaan 
asiakirja-aineiston aineen 
sisällyttämiseksi ajallaan liitteeseen XIV. 
Asiakirja-aineisto saattaa käsittää vain 
viitteen tämän direktiivin liitteeseen I.
b) Niille prioriteettiaineille ja vaarallisille 
prioriteettiaineille, joiden riski aiheutuu 
lähinnä tuontituotteiden päästöistä, 
komissio asettaa rajoituksen asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 68 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti.
2. Tämän direktiivin mukaisesti 
prioriteettiaineiksi ja vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi luokitelluille aineille, 
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jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 
1107/2009 soveltamisalaan, jäsenvaltiot 
jakomissio varmistavat, että seuraavia 
valvontatoimia toteutetaan:
a) Prioriteettiaineiden osalta luvan 
uudelleenarviointi tai uusiminen
varmistaa, että päästöt veteen vähenevät 
tasaisesti.
b) Vaarallisten prioriteettiaineiden osalta 
uudelleenarvioinnissa varmistetaan 
aineen korvaaminen toisella. Jos 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla, hyväksyntä 
voidaan antaa rajoitetuksi ajaksi ja 
suljettuihin järjestelmiin.
c) Kaikki vaarallisiksi prioriteettiaineiksi 
luokiteltujen torjunta-aineiden 
hyväksynnät peruutetaan eikä uusia 
myönnetä 20 vuoteen siitä, kun aine on 
sisällytetty vaarallisten 
prioriteettiaineiden luetteloon.
3. Sellaisten tämän direktiivin mukaisesti 
prioriteettiaineiksi ja vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi luokiteltujen aineiden 
osalta, jotka kuuluvat biosidivalmisteiden 
asettamisesta saataville markkinoilla ja 
niiden käytöstä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 528/2012¹ soveltamisalaan, 
jäsenvaltiot ja neuvosto varmistavat 
1 päivästä syyskuuta 2013 alkaen, että 
ainuttakaan hyväksyntää ei myönnetä 
ilman, että kyseisen asetuksen 5 artiklan 
2 kohdassa säädetyt ehdot täyttyvät."

_____________________
1 EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

Or. en

(Korvaa tarkistuksen 89)

Perustelu

Vesialan puitedirektiivin mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät erityistoimia 
yksittäisten aineiden tai aineryhmien aiheuttaman veden pilaantumisen ehkäisemiseksi, ja 
komissio antaa ehdotuksia prioriteettiaineiden päästöjen ja häviöiden tasaista vähentämisen 
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valvomiseksi ja erityisesti vaarallisten prioriteettiaineiden päästöjen ja häviöiden 
lopettamiseksi tai vaiheittaiseksi lopettamiseksi. 

Tarkistus 237
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2008/105/EY
7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 7 artiklan 1 kohtaan 
alakohta seuraavasti:
"Arvioinnissa kiinnitetään huomiota 
erityisesti 16 artiklan 6 kohdan 
edellyttämiin toimiin ottaen huomioon 
niiden toimien tehokkuus, jotka 
jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön 
direktiivin 2000/60/EY 9 ja 10 artiklan ja 
16 artiklan 8 kohdan mukaisesti."

Or. en

Tarkistus 238
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 4 kohdassa 
säädetystä mainitun direktiivin X liitteen 
säännöllisen tarkistuksen tuloksista. 
Komissio liittää kertomukseen tarvittaessa 
asiaankuuluvat ehdotukset, varsinkin 
ehdotukset, joissa määritellään uusia 
prioriteettiaineita tai vaarallisia 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 4 kohdassa 
säädetystä mainitun direktiivin X liitteen 
säännöllisen tarkistuksen tuloksista joka 
neljäs vuosi. Komissio liittää tarvittaessa 
kertomukseen asiaankuuluvia ehdotuksia, 
erityisesti ehdotuksia uusien 
prioriteettiaineiden tai vaarallisten 
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prioriteettiaineita tai määritellään tietyt 
prioriteettiaineet vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi ja asetetaan vastaavat 
ympäristönlaatunormit vedelle, 
sedimentille tai eliöstölle.”

prioriteettiaineiden määrittämiseksi tai 
tiettyjen prioriteettiaineiden 
määrittämiseksi vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi ja vastaavien 
ympäristönlaatunormien asettamiseksi 
tarvittaessa pintavedelle, sedimenteille tai 
eliöstölle. Yksittäisten aineiden 
ympäristöriskiarvon määrittelyssä 
yhdistelmälle olisi annettava 
epävarmuuskerroin 100.

Or. en

(Korvaa tarkistuksen 94)

Perustelu

Ylimääräisen epävarmuuskertoimen lisääminen on käytännöllisin tapa harkita 
yhdistelmävaikutuksia, jos yhdistelmän täsmällisestä koostumuksesta ei ole kouriintuntuvaa 
tietoa. Voimassa olevat epävarmuuskertoimet eivät ota huomioon yhdistelmän myrkyllisyyttä 
eikä laatunormien asettaminen yksittäisille aineille ole todellisuudessa järkevää 
monimutkaisten yhdistelmien tapauksessa.

Tarkistus 239
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 4 kohdassa 
säädetystä mainitun direktiivin X liitteen 
säännöllisen tarkistuksen tuloksista.
Komissio liittää kertomukseen tarvittaessa 
asiaankuuluvat ehdotukset, varsinkin 
ehdotukset, joissa määritellään uusia 
prioriteettiaineita tai vaarallisia 
prioriteettiaineita tai määritellään tietyt 
prioriteettiaineet vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi ja asetetaan vastaavat 
ympäristönlaatunormit vedelle, 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 4 kohdassa 
säädetystä mainitun direktiivin X liitteen 
säännöllisen tarkistuksen tuloksista.
Komissio liittää kertomukseen tarvittaessa 
asiaankuuluvat ehdotukset, varsinkin 
ehdotukset, joissa määritellään uusia 
prioriteettiaineita tai vaarallisia 
prioriteettiaineita tai määritellään tietyt 
prioriteettiaineet vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi ja asetetaan vastaavat 
ympäristönlaatunormit vedelle, 
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sedimentille tai eliöstölle." sedimentille tai eliöstölle. Määrittelyssä ja 
siihen mahdollisesti liittyvissä 
ehdotuksissa on varmistettava 
yhteensopivuus muiden asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006, Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivien 98/8/EY, 2001/82/EY ja 
2001/83/EY mukaisten lupamenettelyjen 
ja arviointien kanssa."

Or. de

Tarkistus 240
Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 a artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Kaikkialla esiintyvät, hitaasti 
hajoavat, biokertyvät ja myrkylliset aineet 
olisi jätettävä huomioimatta kemiallisen 
tilan arvioinnissa, mikäli yhden tällaisen 
aineen geogeeninen taustapitoisuus 
arvioitavassa pintavesistössä ylittää 
ympäristönlaatunormin.

Or. de

Perustelu

On pidettävä mielessä, että monia luetteloon sisältyvistä aineista (metallit, hormonit jne.) voi 
esiintyä vesistöissä luonnostaan, joskin pieninä määrinä. Nämä geogeeniset taustapitoisuudet 
on otettava huomioon. Komission ehdotuksen ensimmäistä kohtaa sovelletaan rajoittamatta 
kuitenkaan direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 11 artiklan 3 kohdan 
k alakohdan ja 16 artiklan 6 alakohdan tavoitteita ja velvollisuuksia.

Tarkistus 241
Jolanta Emilia Hibner
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 a artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) seurata prioriteettiaineita tämän 
direktiivin 3 artiklan 4 kohdassa ja 
direktiivin 2000/60/EY liitteessä V 
vaadittua harvemmin edellyttäen, että 
seuranta on edustavaa ja näiden aineiden 
esiintymisestä vesiympäristössä on jo 
tilastollisesti vankat lähtötiedot, mutta 
kuitenkin niin, että seuranta kattaa 
vähintään vesipiirin hoitosuunnitelman 
yhden kuuden vuoden jakson.

(b) seurata prioriteettiaineita tämän 
direktiivin 3 artiklan 4 kohdassa ja 
direktiivin 2000/60/EY liitteessä V 
vaadittua harvemmin edellyttäen, että 
seuranta on edustavaa ja näiden aineiden 
esiintymisestä vesiympäristössä on jo 
tilastollisesti vankat lähtötiedot, mutta 
kuitenkin niin, että seuranta kattaa 
vähintään vesipiirin hoitosuunnitelman 
yhden kuuden vuoden jakson. Seuranta 
voidaan ainoastaan toteuttaa yhden 
vuoden pituisen jakson aikana vesipiirin 
hoitosuunnitelman voimassaoloaikana 
kolmen kuukauden välein veden osalta ja 
kerran muiden matriisien osalta, jos 
ensimmäisten kuuden vuoden aikana ei 
kirjata näiden aineiden pitoisuuksien 
kasvua tai kehityssuuntien muutoksia.

Or. pl

Tarkistus 242
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta

Direktiivi 2008/105/EY 
8 b artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkkailtavien aineiden luettelossa saa olla 
minä tahansa ajankohtana enintään 
25 ainetta tai aineryhmää, ja siinä on 
mainittava kunkin aineen seurantamatriisi.
Aineet on valittava niiden joukosta, joista 
saatavilla olevat tiedot osoittavat, että ne 
voivat unionin tasolla aiheuttaa 

Tarkkailtavien aineiden luettelossa saa olla 
minä tahansa ajankohtana enintään 
10 ainetta tai aineryhmää, ja siinä on 
mainittava kunkin aineen seurantamatriisi.
Aineet on valittava niiden joukosta, joista 
saatavilla olevat tiedot osoittavat, että ne 
voivat unionin tasolla aiheuttaa 
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vesiympäristölle tai vesiympäristön 
välityksellä huomattavan riskin.
Valitessaan aineita tarkkailtavien aineiden 
luetteloon komissio ottaa huomioon kaikki 
käytettävissä olevat tiedot mukaan lukien 
tutkimushankkeet, direktiivin 2000/60/EY 
5 ja 8 artiklan mukaiset jäsenvaltioiden 
ominaispiirteiden analysointiohjelmat ja 
seurantaohjelmat sekä tiedot 
tuotantomääristä, käyttötavoista, 
ympäristössä esiintyvistä pitoisuuksista ja 
vaikutuksista mukana lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
98/8/EY, 2001/82/EY* ja 2001/83/EY** 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009*** 
mukaisesti kerätyt tiedot.

vesiympäristölle tai vesiympäristön 
välityksellä huomattavan riskin.
Valitessaan aineita tarkkailtavien aineiden 
luetteloon komissio ottaa huomioon kaikki 
käytettävissä olevat tiedot mukaan lukien 
tutkimushankkeet, direktiivin 2000/60/EY 
5 ja 8 artiklan mukaiset jäsenvaltioiden 
ominaispiirteiden analysointiohjelmat ja 
seurantaohjelmat sekä tiedot 
tuotantomääristä, käyttötavoista, 
ympäristössä esiintyvistä pitoisuuksista ja 
vaikutuksista mukana lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
98/8/EY, 2001/82/EY* ja 2001/83/EY** 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009*** 
mukaisesti kerätyt tiedot.

Or. pl

Tarkistus 243
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2008/105/EY 
8 b artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tarkkailtavien aineiden luettelossa saa olla 
minä tahansa ajankohtana enintään 
25 ainetta tai aineryhmää, ja siinä on 
mainittava kunkin aineen seurantamatriisi.
Aineet on valittava niiden joukosta, joista 
saatavilla olevat tiedot osoittavat, että ne 
voivat unionin tasolla aiheuttaa 
vesiympäristölle tai vesiympäristön 
välityksellä huomattavan riskin.
Valitessaan aineita tarkkailtavien aineiden 
luetteloon komissio ottaa huomioon kaikki 
käytettävissä olevat tiedot mukaan lukien 
tutkimushankkeet, direktiivin 2000/60/EY 
5 ja 8 artiklan mukaiset jäsenvaltioiden 
ominaispiirteiden analysointiohjelmat ja 

Tarkkailtavien aineiden luettelossa saa olla 
minä tahansa ajankohtana enintään 
25 ainetta tai aineryhmää, ja siinä on 
mainittava kunkin aineen seurantamatriisi.
Aineet on valittava niiden joukosta, joista 
saatavilla olevat tiedot osoittavat, että ne 
voivat unionin tasolla aiheuttaa 
vesiympäristölle tai vesiympäristön 
välityksellä huomattavan riskin. Etusijalle 
olisi asetettava aineet, joiden priorisointia 
varten tarvittavat seurantatiedot ovat 
puutteellisia. Valitessaan aineita 
tarkkailtavien aineiden luetteloon komissio 
ottaa huomioon kaikki käytettävissä olevat 
tiedot mukaan lukien tämän direktiivin 
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seurantaohjelmat sekä tiedot 
tuotantomääristä, käyttötavoista, 
ympäristössä esiintyvistä pitoisuuksista ja 
vaikutuksista mukana lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
98/8/EY, 2001/82/EY* ja 2001/83/EY** 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009*** 
mukaisesti kerätyt tiedot.

yhteydessä tehtyjen 
priorisointimenettelyiden tulokset,
tutkimushankkeet, direktiivin 2000/60/EY 
5 ja 8 artiklan mukaiset jäsenvaltioiden 
ominaispiirteiden analysointiohjelmat ja 
seurantaohjelmat sekä tiedot 
tuotantomääristä, käyttötavoista, 
ympäristössä esiintyvistä pitoisuuksista ja 
vaikutuksista mukaan lukien Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivien 
98/8/EY, 2001/82/EY* ja 2001/83/EY** 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009*** 
mukaisesti kerätyt tiedot.

Or. en

(Korvaa tarkistuksen 110)

Perustelu

Valmistellessaan tätä prioriteettiaineiden tarkistusta komissio aloitti 2000 kemikaalin 
luettelolla. Tarkkailtavien aineiden luettelossa olevien aineiden seurannasta saatava 
säännöllinen tiedonkulku tehostaa priorisointiprosessia. Seurantatiedot olisi otettava 
huomioon samoin kuin uusi tutkimustieto. On asianmukaista käyttää nykyisiä tietoja, jotka on 
saatu tätä ehdotusta valmisteltaessa.

Tarkistus 244
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2008/105/EY 
8 b artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissiolla on 10 artiklan mukaisesti 
valtuudet antaa delegoituja säädöksiä 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
tarkkailtavien aineiden luettelon 
laatimisesta.

2. Komissiolla on 10 artiklan mukaisesti 
valtuudet antaa delegoituja säädöksiä 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
tarkkailtavien aineiden luettelon 
täydentämisestä ja mahdollisesta 
myöhemmästä päivittämisestä.

Or. fr
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Tarkistus 245
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio laatii ensimmäisen 1 kohdassa 
tarkoitetun tarkkailtavien aineiden 
luettelon […] mennessä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu
tarkkailtavien aineiden luettelo sisältää 
liitteessä II luetellut aineet, ja komissio 
täydentää ja myöhemmin tarvittaessa 
päivittää luetteloa […] mennessä.

Or. fr

Tarkistus 246
Vladko Todorov Panayotov

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 b artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio laatii ensimmäisen 1 kohdassa 
tarkoitetun tarkkailtavien aineiden luettelon 
[…] mennessä.

3. Komissio laatii ensimmäisen 1 kohdassa 
tarkoitetun tarkkailtavien aineiden luettelon 
[…] mennessä sellaisen puolueettomiin ja 
avoimiin kriteereihin pohjautuvan 
tieteellisen menettelyn perusteella, johon 
jäsenvaltiot ja asianomaiset sidosryhmät 
osallistuvat.

Or. en

(Korvaa tarkistuksen 132)

Perustelu

Ensimmäiseen tarkkailtavien aineiden luetteloon sisällytettävät aineet on valittava 
objektiivisin perustein ja kaikkien asianomaisten sidosryhmien osallistumiseen perustuen. 
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Tällä tavoin voidaan varmistaa, että aineita, joita ei tarvitse seurata, ei sisällytetä 
tarkkailtavien aineiden luetteloon, ja näin voidaan helposti välttää tarpeettomasta 
seuraamisesta aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus 247
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Artikel – Nummer 6
Direktiivi 2008/105/EY
8 b artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on seurattava 
tarkkailtavien aineiden luettelon jokaista 
ainetta tietyillä edustavilla seuranta-
asemilla vähintään 12 kuukauden ajan; 
seuranta on aloitettava kolmen kuukauden 
kuluessa aineen lisäämisestä tarkkailtavien 
aineiden luetteloon.

4. Jäsenvaltioiden on seurattava 
tarkkailtavien aineiden luettelon jokaista 
ainetta tietyillä edustavilla seuranta-
asemilla vähintään 12 kuukauden ajan; 
seuranta on aloitettava vuoden 
ensimmäisenä päivänä aikaisintaan
kuuden kuukauden kuluttua aineen 
lisäämisestä tarkkailtavien aineiden 
luetteloon.

Or. pl

Tarkistus 248
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 b artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jäsenvaltioiden on seurattava 
tarkkailtavien aineiden luettelon jokaista 
ainetta tietyillä edustavilla seuranta-
asemilla vähintään 12 kuukauden ajan; 
seuranta on aloitettava kolmen kuukauden 
kuluessa aineen lisäämisestä tarkkailtavien 
aineiden luetteloon.

4. Jäsenvaltioiden on seurattava 
tarkkailtavien aineiden luettelon jokaista 
ainetta tietyillä edustavilla seuranta-
asemilla vähintään 6 kuukauden ajan; 
seuranta on aloitettava kolmen kuukauden 
kuluessa aineen lisäämisestä tarkkailtavien 
aineiden luetteloon.
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Or. fr

Tarkistus 249
Sabine Wils, João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 b artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Edustavien asemien ja kunkin aineen 
seurantatiheyden ja -ajoituksen valinnassa 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
aineen käyttötavat. Seurantatiheyden on 
oltava vähintään yksi kerta vuodessa.

Edustavien asemien ja kunkin aineen 
seurantatiheyden ja -ajoituksen valinnassa 
jäsenvaltioiden on otettava huomioon 
aineen käyttötavat. Seurantatiheyden on 
oltava vähintään viisi kertaa vuodessa ja 
vähintään kahden kuukauden välein.

Or. en

(Korvaa tarkistuksen 141)

Perustelu

Seurantatietojen laadukkuuden varmistamiseksi ja luotettavien tulosten saamiseksi tulevaa 
päätöksentekoa varten seurantatiheyden olisi oltava vähintään viisi kertaa vuodessa.

Tarkistus 250
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 b artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
selvitys 4 kohdan mukaisesti tehdyistä 
seurantatuloksista 18 kuukauden kuluessa 
aineen lisäämisestä tarkkailtavien aineiden 
luetteloon ja sen jälkeen 12 kuukauden 
välein niin kauan, kun aine on luettelossa.
Selvityksessä on oltava tiedot aseman 

5. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
selvitys 4 kohdan mukaisesti tehdyistä 
seurantatuloksista 18 kuukauden kuluessa 
aineen lisäämisestä tarkkailtavien aineiden 
luetteloon ja sen jälkeen 12 kuukauden 
välein niin kauan, kun aine on luettelossa.
Selvityksessä on oltava tiedot aseman 
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edustavuudesta ja seurantastrategiasta. sijainnista ja seurantastrategiasta.

Or. pl

Tarkistus 251
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 a kohta (uusi)
Direktiivi 2008/105/EY
8 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6a. Lisätään artikla seuraavasti:
"8 c artikla

Lääkkeitä koskevat erityissäännökset
Komissio laatii vesipolitiikan 
puitedirektiivin 2000/60/EY 16 artiklan 9 
kohdan mukaisesti kahden vuoden 
kuluessa strategian lääkkeiden 
aiheuttaman veden pilaantumisen 
ehkäisemiseksi. Strategiaan sisältyy
– tarvittaessa ehdotuksia lääkkeiden 
ympäristövaikutusten huomioon 
ottamisen tehostamiseksi lääkkeiden 
markkinoille saattamiseen liittyvien 
menettelyjen yhteydessä (direktiivi 
2001/83, direktiivi 2011/83, asetus N:o 
726/2004)
– lääkkeiden vesiympäristölle 
aiheuttamien riskien arviointi ja 
ehdotuksia näiden riskien vähentämiseksi
– ehdotettujen toimenpiteiden kustannus-
hyötysuhteen arviointiin tarvittavat tiedot.
Komissiota avustaa strategian 
laatimisessa direktiivin 2000/60/EY 
21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu 
komitea."

Or. fr
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Tarkistus 252
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 10 a kohta (uusi)
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – B osa – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

10 a. Korvataan liitteessä I olevan B osan 
3 kohta seuraavasti:
"3. Tässä liitteessä säädetyt 
ympäristönlaatunormit ilmaistaan 
vesinäytteen kokonaispitoisuutena; tätä ei 
kuitenkaan sovelleta kadmiumiin, lyijyyn, 
elohopeaan ja nikkeliin (jäljempänä 
"metallit"). Metallien osalta 
ympäristönlaatunormi viittaa liukoiseen 
pitoisuuteen eli liuosfaasiin 
vesinäytteessä, joka on saatu 
suodattamalla 0,45 μm:n suodattimella tai 
jonkin muun vastaavan esikäsittelyn 
avulla, tai tapauksen mukaan eliöstöön 
kertyvään pitoisuuteen.
Arvioidessaan seurantatuloksia suhteessa 
ympäristönlaatunormeihin jäsenvaltiot 
voivat ottaa huomioon
a) metallien ja metalliyhdisteiden 
luonnolliset taustapitoisuudet, jos ne 
estävät ympäristönlaatunormin arvon 
noudattamisen;
b) kovuuden, pH-arvon tai muut veden 
laatuun liittyvät tekijät, jotka vaikuttavat 
metallien kertymiseen eliöstöön, jolloin 
eliöstöön kertyvä pitoisuus määritellään 
soveltuvien eliöstöön kertymisen mallien 
avulla".

Or. it

Tarkistus 253
Sabine Wils
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltioiden on ...* mennessä 
ilmoitettava komissiolle asiaankuuluvista 
toimenpiteistä, jotka on toteutettu 
direktiivin 2000/60/EY 9 ja 10 artiklan ja 
16 artiklan 8 kohdan mukaisesti 
prioriteettiaineiden päästöjen 
valvomiseksi sekä vaihtoehtojen ja uusien 
valvontatekniikoiden tai -menetelmien 
edistämiseksi. Tässä yhteydessä 
jäsenvaltioiden on erityisesti kerrottava 
julkisen sektorin sisäisistä 
kumppanuuksista, tiede- ja 
teknologiayhteistyöstä, 
korvaamissuunnitelmista sekä 
taloudellisista kannustimista saaduista 
kokemuksista. Kertomus on julkaistava 
komission verkkosivustolla ...** 
mennessä.
_________________

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 3 vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta.
** Virallinen lehti: pyydetään lisäämään 
päivämäärä, joka on 4 vuoden kuluttua 
tämän direktiivin voimaantulosta.

Or. en

Tarkistus 254
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – taulukko – rivi 41
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X – taulukko – rivi 41
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Or. pl

Tarkistus 255
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – taulukko – rivi 43
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X – taulukko – rivi 43

Or. pl

Tarkistus 256
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – taulukko – rivi 46
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X – taulukko – rivi 46

Komission teksti

(41) 52315-07-8 257-842-9 sypermetriini

Tarkistus

Poistetaan.

Komission teksti

(43) ei sovelleta ei sovelleta heksabromisyklododekaanit 
(HBCDD)

X

Tarkistus

Poistetaan.



PE500.412v01-00 24/49 AM\917996FI.doc

FI

Or. fr

Tarkistus 257
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – taulukko – rivi 46
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X – taulukko – rivi 46

Or. pl

Tarkistus 258
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – taulukko – rivi 47
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X – taulukko – rivi 47

Komission teksti

(46) 57-63-6 200-342-2 17-alfa-etinyyliestradioli

Tarkistus

Poistetaan.

Komission teksti

(46) 57-63-6 200-342-2 17-alfa-etinyyliestradioli

Tarkistus

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 259
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – taulukko – rivi 47
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X – taulukko – rivi 47

Or. pl

Tarkistus 260
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – taulukko– rivi 48
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X – taulukko– rivi 48

Komission teksti

(47) 50-28-2 200-023-8 17-beeta-estradioli

Tarkistus

Poistetaan.

Komission teksti

(47) 50-28-2 200-023-8 17-beeta-estradioli

Tarkistus

Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 261
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite I – taulukko – rivi 48
Direktiivi 2000/60/EY
Liite X – taulukko– rivi 48

Or. pl

Tarkistus 262
Judith A. Merkies

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – otsikkorivi
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – otsikkorivi

Komission teksti

(48) 15307-79-6 239-346-4 diklofenaakki

Tarkistus

Poistetaan.

Komission teksti

(48) 15307-79-6 239-346-4 diklofenaakki

Tarkistus

Poistetaan.
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Tarkistus 263
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 5
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi5

Or. de

Komission teksti

N:
o

Aineen 
nimi

CAS-
numero

AA-EQS
Sisämaan 
pintavedet

AA-EQS
Muut 
pintavedet

MAC-EQS
Sisämaan 
pintavedet

MAC-EQS
Muut 
pintavedet

EQS
Eliöst
ö

Tarkistus

N:
o

Aineen 
nimi

CAS-
numero

AA-EQS1

Sisämaan 
pintavedet

AA-EQS1

Muut 
pintavedet

MAC-EQS1

Sisämaan 
pintavedet

MAC-EQS

Muut 
pintavedet

EQS

Eliöst
ö

__________________________
1 Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden tuotantoon käytettyjen pintavesistöjen osalta 
jäsenvaltioiden on vahvistettava tiukempia ympäristönlaatunormeja tämän direktiivin 
3 artiklan 1 kohdan 1 a alakohdan mukaisesti. Aineisiin, joita tarkastellaan tällä tavalla, 
kuuluvat seuraavat aineet: 1, 3, 4, 10, 13, 19, 27, 29, 29a, 29b, 36 ja 38.

Komission teksti

(5) bromatut 
difenyylieetterit

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Tarkistus

(5) bromatut 
difenyylieetterit

32534819 0,0005 0,0002 ei 
sovelleta

ei 
sovelleta

ei 
sovellet
a
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Perustelu

Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian korkeilla 
turvallisuustekijöillä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa ympäristölaatunormeissa, jotka 
ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason alapuolella, ei ole arvioitu riski-
hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. Lisäksi näin alhaisten pitoisuuksien 
määrittämiseksi ei ole olemassa yhdenmukaisia soveltuvia analyysimenetelmiä.

Tarkistus 264
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 5
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 5

Or. de

Perustelu

Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot ja kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkeilla turvallisuustekijöillä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa, jotka ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason 
alapuolella, ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. 

Tarkistus 265
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 15
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 15

Komission teksti

(5) bromatut 
difenyylieetterit

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Tarkistus

(5) bromatut 
difenyylieetterit

32534819 0,0005 0,0002 ei 
sovelleta

ei 
sovelleta

ei 
sovellet
a
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Perustelu

Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian korkeilla 
turvallisuustekijöillä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa ympäristönlaatunormeissa, 
jotka ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason alapuolella, ei ole arvioitu riski-
hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. Lisäksi näin alhaisten pitoisuuksien 
määrittämiseksi ei ole olemassa yhdenmukaisia soveltuvia analyysimenetelmiä.

Tarkistus 266
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 15
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 15

Or. de

Perustelu

Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot ja kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkeilla turvallisuustekijöillä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa
ympäristönlaatunormeissa, jotka ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason 

Komission teksti

(15) fluoranteeni 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Tarkistus

(15) fluoranteeni 206440 0,1 0,1 1 1 -

Komission teksti

(15) fluoranteeni 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Tarkistus

(15) fluoranteeni 206440 0,1 0,1 1 1 -
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alapuolella, ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. 

Tarkistus 267
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 21
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 21

Or. de

Perustelu

Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian korkeilla 
turvallisuustekijöillä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa ympäristönlaatunormeissa, 
jotka ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason alapuolella, ei ole arvioitu riski-
hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. Lisäksi näin alhaisten pitoisuuksien 
määrittämiseksi ei ole olemassa yhdenmukaisia soveltuvia analyysimenetelmiä. 

Tarkistus 268
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 21
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 21

Komission teksti

(21) elohopea ja 
elohopeayhdiste
et

7439976 0,07 0,07 20

Tarkistus

(21) elohopea ja 
elohopeayhdiste
et

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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Perustelu

Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkeilla turvallisuustekijöillä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa, jotka ovat osittain reilusti analyyttisten havaitsemistasojen 
alapuolella, ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. Lisäksi näin 
alhaisten pitoisuuksien määrittämiseksi ei ole olemassa yhdenmukaisia soveltuvia 
analyysimenetelmiä.

Tarkistus 269
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 22
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 22

Or. de

Komission teksti

(21) elohopea ja 
elohopeayhdiste
et

7439976 0,07 0,07 20

Tarkistus

(21) elohopea ja 
elohopeayhdiste
et

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20

Komission teksti

(22) naftaleeni 91203 2 2 130 130

Tarkistus

(22) naftaleeni 91203 ? ? ? ? ?
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Perustelu

Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkeilla turvallisuustekijöillä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. 
Vuosikeskiarvon ja korkeimman sallitun pitoisuuden välisen suhteen on oltava 
johdonmukainen. Näiden aineiden kohdalla näin ei ole. 

Tarkistus 270
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 22
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 22

Or. de

Perustelu

Arvoja on laskettava, jotta niiden noudattaminen olisi mahdollista keskipitkällä aikavälillä. 
Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkealla turvallisuustekijällä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa, jotka ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason 
alapuolella, ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. Yhdenmukaisia ja 
soveltuvia analyysimenetelmiä ei ole. 

Tarkistus 271
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 35
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 35

Komission teksti

(22) naftaleeni 91203 2 2 130 130

Tarkistus

(22) naftaleeni 91203 ? ? ? ? ?
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Perustelu

Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot ja kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkeilla turvallisuustekijöillä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa, jotka ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason 
alapuolella, ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. Lisäksi näin 
alhaisten pitoisuuksien määrittämiseksi ei ole olemassa yhdenmukaisia soveltuvia 
analyysimenetelmiä.

Tarkistus 272
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 35
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 35

Komission teksti

(35) perfluoro-
oktaanisulfoniha
ppo ja sen 
johdannaiset 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Tarkistus

(35) perfluoro-
oktaanisulfoniha
ppo ja sen 
johdannaiset 
(PFOS)

1763-23-1 - - 36 7,2 9,1
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Perustelu

Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkeilla turvallisuustekijöillä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa, jotka ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason 
alapuolella, ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. 

Tarkistus 273
Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 35
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 35

Komission teksti

(35) perfluoro-
oktaanisulfoniha
ppo ja sen 
johdannaiset 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Tarkistus

(35) perfluoro-
oktaanisulfoniha
ppo ja sen 
johdannaiset 
(PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1
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Perustelu

Perfluoro-oktaanisulfonihapolle ja sen johdannaisille (PFOS) ehdotettu AA–EQS-raja-arvo ei 
ole analyyttisesti havaittavissa. Puhdistetussa jätevedessä pitoisuus voidaan havaita vain, kun 
se on korkeintaan 25 ng/l. Lisäksi pintavesistöjen raja-arvo olisi tiukempi kuin juomaveden. 
Perfluoro-oktaanisulfonihapon ja sen johdannaisten (PFOS) käyttö kielletään direktiivissä 
2006/122/EY laajasti, ja niitä saa käyttää EU:ssa vain galvanointimenetelmissä, jos muita 
vaihtoehtoja ei ole. Galvanointi on pieni, mutta EU:n teollisuuden lisäarvontuoton kannalta 
merkittävä talouden ala.

Tarkistus 274
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 38
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 38

Komission teksti

(35) perfluoro-
oktaanisulfoniha
ppo ja sen 
johdannaiset 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Tarkistus

(35) perfluoro-
oktaanisulfoniha
ppo ja sen 
johdannaiset 
(PFOS)

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1

Komission teksti

(38) aklonifeeni 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Tarkistus

(38) aklonifeeni 74070-46-5 ? ? ? ?
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Perustelu

Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkeilla turvallisuustekijöillä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. 
Vuosikeskiarvon ja korkeimman sallitun pitoisuuden välisen suhteen on oltava 
johdonmukainen. Näiden aineiden kohdalla näin ei ole.

Tarkistus 275
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 38
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 38

Or. de

Perustelu

Arvoja on laskettava, jotta niiden noudattaminen olisi mahdollista keskipitkällä aikavälillä. 
Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkealla turvallisuustekijällä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa, jotka ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason 
alapuolella, ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. Yhdenmukaisia ja 
soveltuvia analyysimenetelmiä ei ole. 

Tarkistus 276
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko– rivi 41
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko– rivi 41

Komission teksti

(38) aklonifeeni 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Tarkistus

(38) aklonifeeni 74070-46-5 ? ? ? ?
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Tarkistus 277
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 41
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 41

Or. de

Perustelu

Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkeilla turvallisuustekijöillä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa, jotka ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason 
alapuolella, ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. Lisäksi näin 
alhaisten pitoisuuksien määrittämiseksi ei ole olemassa yhdenmukaisia soveltuvia 
analyysimenetelmiä.

Komission teksti

(41) sypermetriini 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Tarkistus

Poistetaan.

Komission teksti

(41) sypermetriini 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Tarkistus

(41) sypermetriini 52315-07-8 ? ? ? ?
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Tarkistus 278
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 41
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 41

Or. de

Perustelu

Arvoja on laskettava, jotta niiden noudattaminen olisi mahdollista keskipitkällä aikavälillä. 
Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkealla turvallisuustekijällä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa, jotka ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason 
alapuolella, ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. Yhdenmukaisia ja 
soveltuvia analyysimenetelmiä ei ole.

Tarkistus 279
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 42
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 42

Komission teksti

(41) sypermetriini 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Tarkistus

(41) sypermetriini 52315-07-8 ? ? ? ?

Komission teksti

(42) diklorvossi 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Tarkistus

(42) diklorvossi 62-73-7 ? ? ? ?
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Perustelu

Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkeilla turvallisuustekijöillä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa, jotka ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason 
alapuolella, ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. Lisäksi näin 
alhaisten pitoisuuksien määrittämiseksi ei ole olemassa yhdenmukaisia soveltuvia 
analyysimenetelmiä.

Tarkistus 280
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 42
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 42

Or. de

Perustelu

Arvoja on laskettava, jotta niiden noudattaminen olisi mahdollista keskipitkällä aikavälillä. 
Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkealla turvallisuustekijällä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa, jotka ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason 
alapuolella, ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. Yhdenmukaisia ja 
soveltuvia analyysimenetelmiä ei ole.

Tarkistus 281
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko– rivi 43
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko– rivi 43

Komission teksti

(42) diklorvossi 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Tarkistus

(42) diklorvossi 62-73-7 ? ? ? ?
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Tarkistus 282
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 43
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 43

Or. de

Perustelu

Arvoja on laskettava, jotta niiden noudattaminen olisi mahdollista keskipitkällä aikavälillä. 
Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkealla turvallisuustekijällä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa, jotka ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason 
alapuolella, ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. Yhdenmukaisia ja 

Komission teksti

(43) heksabromisy
klododekaani 
(HBCDD)

Katso direktiivin 
2000/60/EY liitteen X 
alaviite 12

0,001
6

0,0008 0,5 0,05 167

Tarkistus

Poistetaan.

Komission teksti

(43) heksabromisykl
ododekaani 
(HBCDD)

Katso direktiivin 
2000/60/EY liitteen X 
alaviite 12

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Tarkistus

(43) heksabromisykl
ododekaani 
(HBCDD)

Katso direktiivin 
2000/60/EY liitteen X 
alaviite 12

? ? ? ?
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soveltuvia analyysimenetelmiä ei ole. 

Tarkistus 283
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 44
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 44

Or. de

Perustelu

Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkeilla turvallisuustekijöillä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa, jotka ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason 
alapuolella, ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. Lisäksi näin 
alhaisten pitoisuuksien määrittämiseksi ei ole olemassa yhdenmukaisia soveltuvia 
analyysimenetelmiä.

Tarkistus 284
Peter Liese

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 45
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 45

Komission teksti

(44) heptakloori ja 
heptaklooriepoksid
i

76-44-8 /
1024-57-3

2 10-7 1 10-8 3 10-4 3 10-5 6,7 10-3

Tarkistus

(44) heptakloori ja 
heptaklooriepoksid
i

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?
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Perustelu

Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkeilla turvallisuustekijöillä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. 
Vuosikeskiarvon ja korkeimman sallitun pitoisuuden välisen suhteen on oltava 
johdonmukainen. Näiden aineiden kohdalla näin ei ole. 

Tarkistus 285
Thomas Ulmer

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko – rivi 45
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko – rivi 45

Or. de

Perustelu

Arvoja on laskettava, jotta niiden noudattaminen olisi mahdollista keskipitkällä aikavälillä. 
Ympäristönlaatunormien vahvistamista koskevaa menetelmää ei ole esitetty riittävästi 
komission ehdotuksessa. Huonot tai kokonaan puuttuvat tiedot on tässä kompensoitu liian 
korkealla turvallisuustekijällä. Laskennallisin perustein vahvistetuissa 
ympäristönlaatunormeissa, jotka ovat osittain reilusti analyyttisen havaitsemistason 

Komission teksti

(45) terbutryyni 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Tarkistus

(45) terbutryyni 886-50-0 ? ? ? ?

Komission teksti

(45) terbutryyni 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Tarkistus

(45) terbutryyni 886-50-0 ? ? ? ?
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alapuolella, ei ole arvioitu riski-hyötysuhdetta eikä toteuttamiskelpoisuutta. Yhdenmukaisia ja 
soveltuvia analyysimenetelmiä ei ole.

Tarkistus 286
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko– rivi 46
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko– rivi 46

Or. fr

Tarkistus 287
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko– rivi 46
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko– rivi 46

Or. pl

Komission teksti

(46) 17-alfa-etinyyliestradioli 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 ei 
sovelleta

ei 
sovelleta

Tarkistus

Poistetaan.

Komission teksti

(46) 17-alfa-
etinyyliestradioli

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 ei 
sovelleta

ei 
sovelleta

Tarkistus

Poistetaan.
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Tarkistus 288
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko– rivi 47
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko– rivi 47

Or. fr

Tarkistus 289
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko– rivi 47
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko– rivi 47

Or. pl

Tarkistus 290
Sophie Auconie

Komission teksti

(47) 17-beeta-estradioli 50-28-2 4 10-4 8 10-5 ei 
sovelleta

ei 
sovelleta

Tarkistus

Poistetaan.

Komission teksti

(47) 17-beeta-estradioli 50-28-2 4 10-4 8 10-5 ei 
sovelleta

ei 
sovelleta

Tarkistus

Poistetaan.
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Ehdotus direktiiviksi
Liite II –taulukko– rivi 48
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko– rivi 48

Or. fr

Tarkistus 291
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – taulukko– rivi 48
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – taulukko– rivi 48

Or. pl

Tarkistus 292
Riikka Manner

Ehdotus direktiiviksi
Liite II – alaviite 13
Direktiivi 2008/105/EY
Liite I – A osa – alaviite 13

Komission teksti

(48) diklofenaakki 15307-79-6 0,1 0,01 ei sovelleta ei sovelleta

Tarkistus

Poistetaan.

Komission teksti

(48) diklofenaakki 15307-79-6 0,1 0,01 ei sovelleta ei sovelleta

Tarkistus

Poistetaan.
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Komission teksti Tarkistus

13 Nämä EQS:t tarkoittavat eliöstöön 
kertyviä kyseisten aineiden pitoisuuksia.

13 Nämä EQS:t tarkoittavat eliöstöön 
kertyviä kyseisten aineiden pitoisuuksia. 
Mikäli BLM (Biotic Ligand Model) ei 
sovellu jäsenvaltion paikallisiin 
olosuhteisiin, jäsenvaltio voi käyttää 
EQS:iä, joista on säädetty tässä 
direktiivissä.

Or. fi

Perustelu

Ehdotetut uudet EQS:t on määritelty Biotic Ligand -mallilla. Kyseinen malli soveltuu vain 
sisämaan pintavedelle, jonka olosuhteet ovat samat kuin menetelmän referenssiolosuhteet. 
Merivesien menetelmätestaus vielä puuttuu. Koska suuria puutteita on vielä olemassa, on 
nikkelin nykyinen EQS pidettävä vielä voimassa ja kehitettävä metallien biosaatavuutta 
määrittäviä menetelmiä sellaisiksi, että niillä voidaan mitata Euroopan laajuisesti 
biosaatavuus sekä sisämaan vesistöissä että merivesissä.

Tarkistus 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Ehdotus direktiiviksi
Liite II a (uusi)
Direktiivi 2008/105/EY
Liite II (uusi

Komission teksti

Tarkistus
LIITE II a

"LIITE II 
AINEITA, JOTKA SISÄLLYTETÄÄN ENSIMMÄISEEN KOMISSION LAATIMAAN 

TARKKAILTAVIEN AINEIDEN LUETTELOON

CAS-numero1 EU-numero2 Aineen nimi

57-63-6 200-342-2 17-alpha etinyyliestradioli

50-28-2 200-023-8 17-beeta estradioli

15307-79-6 239-346-4 diklofenaakki
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__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 EU-numero: Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo 
(EINECS) tai Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (ELINCS)."

Or. en

Perustelu

Etinyyliestradioli, estradioli ja diklofenaakki kävivät läpi kattavan tieteellisen 
arviointimenettelyn. Tällä ei kuitenkaan voitu vastata kaikkiin tieteellisiin kysymyksiin: 
esimerkiksi diklofenaakkia koskevia kaikkia uusia tutkimustietoja ei voitu ottaa huomioon. 
Näiden aineiden sisällyttäminen tarkkailtavien aineiden luetteloon antaisi tiedeyhteisölle 
mahdollisuuden hankkia lisätietoja ja tehdä tietoon perustuva päätös.

Tarkistus 294
Linda McAvan

Ehdotus direktiiviksi
Liite II a (uusi)
Direktiivi 2008/105/EY
Liite II (uusi)

Komission teksti

Tarkistus
LIITE II a

"LIITE II 
AINEITA, JOTKA SISÄLLYTETÄÄN ENSIMMÄISEEN KOMISSION LAATIMAAN 

TARKKAILTAVIEN AINEIDEN LUETTELOON

CAS-numero1 EU-numero2 Aineen nimi

57-63-6 200-342-2 17-alpha etinyyliestradioli

50-28-2 200-023-8 17-beeta estradioli

15307-79-6 239-346-4 diklofenaakki

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 EU-numero: Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo 
(EINECS) tai Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (ELINCS)."

Or. en
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Perustelu

Näiden aineiden pitoisuuksia vesistöissä eri puolilla EU:ta ei tiedetä tarkkaan, sillä 
komissiolla on seurantatietoja estradiolin osalta vain kahdesta jäsenvaltiosta ja 
etinyyliestradiolin osalta kolmesta jäsenvaltiosta. Tarvitaan lisätietoja, terveys- ja kuluttaja-
asioiden pääosasto on tekemässä tutkimusta, jotta voitaisiin kartoittaa lääkejäämien 
aiheuttamaa maaperän, veden jne. pilaantumista koskevan ongelman laajuus, pilaantumisen 
vaikutus kansanterveyteen mukaan luettuna.

Tarkistus 295
Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
Liite II a (uusi)
Direktiivi 2008/105/EY
Liite II (uusi)

Komission teksti

Tarkistus
LIITE IIa

"LIITE II
AINEITA, JOTKA SISÄLLYTETÄÄN ENSIMMÄISEEN KOMISSION LAATIMAAN 

TARKKAILTAVIEN AINEIDEN LUETTELOON

CAS-numero1 EU-numero2 Aineen nimi
1066-51-9 ei sovelleta amino-metyylifosfonihappo (AMPA)
298-46-4 206-062-7 karbamatsepiini
57-12-5 ei sovelleta vapaa syanidi
1071-83-6 213-997-4 glyfosaatti
15687-27-1 239-784-6 ibuprofeeni
3380-34-5 222-182-2 triklosaani
9029-97-4 231-175-3 sinkki ja sen yhdisteet
57-63-6 200-342-2 17-alfa-etinyyliestradioli
50-28-2 200-023-8 17-beeta-estradioli
15307-79-6 239-346-4 diklofenaakki
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
EU-numero: Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo 
(EINECS) tai Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (ELNICS)."

Or. fr
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