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Tarkistus 29
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Pintavesien kemiallinen pilaantuminen 
on uhka vesiympäristölle, ja se voi 
aiheuttaa muun muassa välitöntä ja 
kroonista myrkyllisyyttä vesieliöille, 
kertymistä ekosysteemiin ja luontotyyppien 
ja biologisen monimuotoisuuden 
häviämistä sekä uhan ihmisten terveydelle. 
Ensisijaisesti olisi selvitettävä 
pilaantumisen syyt, ja päästöihin olisi 
puututtava niiden lähteellä sekä 
taloudelliselta että ympäristön kannalta 
mahdollisimman tehokkaasti.

(1) Pintavesien kemiallinen pilaantuminen 
on uhka vesiympäristölle, ja se voi 
aiheuttaa muun muassa välitöntä ja 
kroonista myrkyllisyyttä vesieliöille, 
kertymistä ekosysteemiin ja luontotyyppien 
ja biologisen monimuotoisuuden 
häviämistä sekä uhan ihmisten terveydelle. 
Ensisijaisesti olisi selvitettävä 
pilaantumisen syyt, ja päästöihin olisi 
mahdollisuuksien mukaan puututtava 
niiden lähteellä sekä taloudelliselta että 
ympäristön kannalta mahdollisimman 
tehokkaasti.

Or. it

Tarkistus 30
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 191 artiklan 2 kohdan 
toisen virkkeen mukaisesti yhteisön 
ympäristöpolitiikka perustuu ennalta 
varautumisen periaatteeseen sekä 
periaatteisiin, joiden mukaan on 
toteutettava ennalta ehkäiseviä 
toimenpiteitä, ympäristövahingot on 
korjattava ensisijaisesti niiden lähteellä ja 
aiheuttajan on vastattava kustannuksista.

Or. en
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Perustelu

Prioriteettiaineiden luettelon tarkistamisen yhteydessä on syytä painottaa 191 artiklan 
2 kohtaa, jossa säädetään unionin ympäristöpolitiikan perustasta. Näin toimittiin myös 
ympäristölaatunormidirektiivin johdanto-osan 2 kappaleen yhteydessä. Esittelijä piti 
tarpeellisena siteerata tarkistuksessa 1 vain 191 artiklan 3 kohtaa (joka oli vastaava kuin 
ympäristölaatunormidirektiivin johdanto-osan 3 kappale). Se on puolueellista (ja 19 artiklan 
3 kohdassa viitataan vain kysymyksiin, jotka otetaan huomioon eikä se siksi ole yhtä tärkeä). 
On viitattava joko molempiin tai ei kumpaankaan.

Tarkistus 31
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Komission, joka ottaa huomioon 
lääkkeiden myönteiset vaikutukset 
ihmisten terveyteen, mutta samalla myös 
lääkeaineiden jäämien aiheuttaman veden 
ja maaperän pilaantumisen ja niistä 
johtuvat ympäristöongelmat, olisi yhdessä 
jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien 
sidosryhmien kanssa työskenneltävä 
lääkeaineita koskevan temaattisen 
strategian kehittämiseksi lähteellä 
tapahtuvan valvonnan tarkastelemiseksi.

Or. en

Tarkistus 32
Esther de Lange

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Pintavesien käsittely on nykyisin 
erittäin kallista: on kehitettävä vesialan 
läpimurtotekniikkaa, joka mahdollistaa 
Eutetic Freeze Crystallization -tekniikan 
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kaltaisen edullisemman ja tehokkaamman 
teollisuuden vesien puhdistuksen 
lisäämällä bentaalisen vyöhykkeen leviä 
vähentämään ravinteita sekä lisäämällä 
mikrobipolttokennoja virtsan käsittelyyn.

Or. en

Tarkistus 33
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/60/EY luodaan strategia 
vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi. 
Strategiaan kuuluu prioriteettiaineiden 
tunnistaminen niiden aineiden joukosta, 
joista aiheutuu merkittävä riski 
vesiympäristölle tai vesiympäristön 
välityksellä Euroopan tasolla. 
Vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden
luettelon vahvistamisesta ja direktiivin 
2000/60/EY muuttamisesta 20 päivänä 
marraskuuta 2001 tehdyssä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä 
N:o 2455/2001/EY määritettiin 
ensimmäinen luettelo 33 aineesta tai 
aineryhmästä, jotka priorisoitiin unionin 
tasolla ja jotka sisältyvät tällä hetkellä 
direktiivin 2000/60/EY liitteeseen X.

(2) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetussa 
direktiivissä 2000/60/EY säädetään 
strategiasta vesien pilaantumisen 
ehkäisemiseksi ja edellytetään erityisiä 
pilaantumisen hallinnan lisätoimenpiteitä ja 
ympäristölaatunormien asettamista ja 
edellytetään erityisiä lisätoimia 
pilaantumisen kontrolloimiseksi. 
Strategiaan kuuluu prioriteettiaineiden 
tunnistaminen niiden aineiden joukosta, 
joista aiheutuu merkittävä riski 
vesiympäristölle tai vesiympäristön 
välityksellä Euroopan tasolla. 
Vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden 
luettelon vahvistamisesta ja direktiivin 
2000/60/EY muuttamisesta 20 päivänä 
marraskuuta 2001 tehdyssä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston päätöksessä 
N:o 2455/2001/EY määritettiin 
ensimmäinen luettelo 33 aineesta tai 
aineryhmästä, jotka priorisoitiin unionin 
tasolla ja jotka sisältyvät tällä hetkellä 
direktiivin 2000/60/EY liitteeseen X.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella palautetaan ympäristölaatunormidirektiivin johdanto-osan 5 kappale. On 
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tärkeää muistuttaa, että vesipuitedirektiivi sinällään edellyttää erityistoimia pilaantumisen 
kontrolloimiseksi. Vaikka toimet ovatkin ensisijaisia muiden lainsäädäntökohtien mukaisesti 
(ks. johdanto-osan 6 kappale), direktiivi ei velvoita komissiota antamaan ehdotuksia 
16 artiklan 6 kohdan sekä 16 artiklan 8 kohdan mukaisten pilaantumisen valvontatoimien 
tekemisestä tarpeettomiksi.

Tarkistus 34
Cristian Silviu Buşoi

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 suhteellista 
politiikkaa, esimerkiksi tarkastettaessa 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
4 kohdassa olevaa prioriteettiaineiden 
luetteloa.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu esittelijän ehdotukseen, mutta siihen on liitetty maininta ihmisten 
terveydestä.
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Tarkistus 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Päästöjen vähentämistoimissa on 
noudatettava saastuttaja maksaa -
periaatetta. Päästöjä pitäisi 
mahdollisuuksien mukaan ehkäistä 
niiden välittömissä lähteissä eikä vasta 
sitten kun ne ovat jo päässeet pintaveteen.

Or. de

Tarkistus 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti Tarkistus

(4) Komissio on tarkistanut 
prioriteettiaineiden luettelon direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 4 kohdan ja 
direktiivin 2008/105/EY 8 artiklan 
mukaisesti ja päätynyt siihen, että on 
tarkoituksenmukaista muuttaa 
prioriteettiaineiden luetteloa yksilöimällä 
uusia prioriteettiaineita unionin tason 
ensisijaisia toimia varten, asettaa niille 
ympäristönlaatunormit, päivittää joidenkin 
olemassa olevien aineiden 
ympäristönlaatunormit tieteen kehityksen 
mukaisiksi ja asettaa eliöstöä koskevat 
ympäristönlaatunormit joillekin olemassa 
oleville ja uusille prioriteettiaineille.

(4) Komissio on tarkistanut 
prioriteettiaineiden luettelon direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 4 kohdan ja 
direktiivin 2008/105/EY 8 artiklan 
mukaisesti ja päätynyt siihen, että on 
tarkoituksenmukaista muuttaa 
prioriteettiaineiden luetteloa yksilöimällä 
uusia prioriteettiaineita unionin tason 
ensisijaisia toimia varten, asettaa niille 
ympäristönlaatunormit tai poistaa nykyisiä 
aineita luettelosta ja päivittää joidenkin 
olemassa olevien aineiden 
ympäristönlaatunormit tieteen kehityksen 
mukaisiksi ja asettaa eliöstöä koskevat 
ympäristönlaatunormit joillekin olemassa 
oleville ja uusille prioriteettiaineille.

Or. de
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Tarkistus 37
Andrea Zanoni

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(4 a) Nykytilanteessa jäsenvaltiot ovat 
kohdanneet huomattavia vaikeuksia 
vesialan puitedirektiivin 
täytäntöönpanossa. Ne liittyvät erityisesti 
prioriteettiaineiden päästöjen valvontaan 
kansallisella tasolla, varsinkin kun 
tavoitteena on päästöjen lopettaminen, 
jota vaaditaan vaarallisten 
prioriteettiaineiden tapauksessa. 
Koordinointia muun EU:n lainsäädännön 
kanssa olisikin lisättävä toteuttamalla 
uusia tarkoituksenmukaisia 
valvontatoimia.

Or. it

Perustelu

Tällä tarkistuksella lisätään uusi johdanto-osan kappale, jolla pyritään selkeyttämään sitä, 
että vesiin päätyvien päästöjen vähentämis- tai poistamistavoitteiden saavuttaminen vaatii 
unionin tason toimenpiteitä.

Tarkistus 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) Prioriteettiaineluettelon tarkistamisen 
tueksi on kuultu laajasti komission 
yksiköitä, jäsenvaltioita, sidosryhmiä ja 
terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän 
tiedekomitean (SCHER) asiantuntijoita.

(5) Prioriteettiaineluettelon tarkistamisen 
tueksi on kuultu laajasti komission 
yksiköitä, jäsenvaltioita, sidosryhmiä ja 
terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevän 
tiedekomitean (SCHER) asiantuntijoita
sekä tutkittu aineiden toksisuutta ja 
esiintymistä eri puolilla unionin aluetta.
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Or. en

Tarkistus 39
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Direktiivin 2000/60/EY antamisen 
jälkeen on annettu useita unionin 
säädöksiä, joilla on luotu yksittäisten 
prioriteettiaineiden päästöjen 
valvontatoimenpiteitä mainitun direktiivin 
16 artiklan mukaisesti. Lisäksi monet 
ympäristönsuojelutoimenpiteet kuuluvat 
unionin muun olemassa olevan 
lainsäädännön soveltamisalaan. Siksi 
etusijalle olisi asetettava olemassa olevien 
välineiden täytäntöönpano ja tarkistaminen 
uusien valvontakeinojen luomisen sijaan.
Aineen sisällyttäminen direktiivin 
2000/60/EY liitteeseen X ei estä 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
21 päivänä lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 säännösten 
soveltamista.

(6) Direktiivin 2000/60/EY antamisen 
jälkeen on annettu useita unionin 
säädöksiä, joilla on luotu yksittäisten 
prioriteettiaineiden päästöjen 
valvontatoimenpiteitä mainitun direktiivin 
16 artiklan mukaisesti. Lisäksi monet 
ympäristönsuojelutoimenpiteet kuuluvat 
unionin muun olemassa olevan 
lainsäädännön soveltamisalaan. Siksi 
etusijalle olisi asetettava prioriteettiaineita 
hallinnoivien olemassa olevien 
alakohtaisten välineiden täysimittainen 
täytäntöönpano ja tarvittaessa niiden 
määräysten tarkistaminen uusien 
valvontakeinojen luomisen sijaan. Tämä 
edellyttää kuitenkin sitä, että direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 1 kohdassa 
säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseen 
tarvittavat toimet toteutetaan kyseisten 
unionin välineiden yhteydessä. Aineen 
sisällyttäminen direktiivin 2000/60/EY 
liitteeseen X tai tarkkailutiedot, jotka 
osoittavat, että EU:n lisätuki on tarpeen, 
olisivat lähtölaukauksena asianmukaisille 
seurantatoimille komission ja 
jäsenvaltioiden seurantatoimille 
vastaavan lainsäädännön mukaisesti, 
mikä ei estä kyseisiin välineisiin 
sisältyvien säännösten soveltamista.

Or. en

Perustelu

Nykyiset ja ehdotetut prioriteettiaineet ovat teollisuuden kemikaaleja, torjunta-aineita, 
kasvinsuojeluaineita, teollisuuden päästöjä tai lääkeaineita. Kaikkia näitä säännellään 
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erityislainsäädännöllä. Vesialan kehysdirektiivin säännökset ovat oikeudellisesti kuitenkin 
vastaavia. Vaikka ensisijaisuuden antaminen tiettyjen säädösten valvontatoimille onkin 
järkevää, olisi kuitenkin syytä varmistaa, että vesidirektiivin noudattamiseen tarvittavat 
toimet on toteutettu näiden säädösten osalta.

Tarkistus 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Direktiivin 2000/60/EY antamisen 
jälkeen on annettu useita unionin 
säädöksiä, joilla on luotu yksittäisten 
prioriteettiaineiden päästöjen 
valvontatoimenpiteitä mainitun direktiivin 
16 artiklan mukaisesti. Lisäksi monet 
ympäristönsuojelutoimenpiteet kuuluvat 
unionin muun olemassa olevan 
lainsäädännön soveltamisalaan. Siksi 
etusijalle olisi asetettava olemassa olevien 
välineiden täytäntöönpano ja tarkistaminen 
uusien valvontakeinojen luomisen sijaan.
Aineen sisällyttäminen direktiivin 
2000/60/EY liitteeseen X ei estä
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
21 päivänä lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 säännösten 
soveltamista.

(6) Direktiivin 2000/60/EY antamisen 
jälkeen on annettu useita unionin 
säädöksiä, joilla on luotu yksittäisten 
prioriteettiaineiden päästöjen 
valvontatoimenpiteitä mainitun direktiivin 
16 artiklan mukaisesti. Lisäksi monet 
ympäristönsuojelutoimenpiteet kuuluvat 
unionin muun olemassa olevan 
lainsäädännön soveltamisalaan. Siksi 
etusijalle olisi asetettava olemassa olevien 
välineiden täytäntöönpano ja tarkistaminen 
uusien valvontakeinojen luomisen sijaan.
Aineen sisällyttäminen direktiivin 
2000/60/EY liitteeseen X ei saa estää
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
21 päivänä lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 säännösten
tai niiden perusteella myönnettyjen lupien
soveltamista.

Or. de

Tarkistus 41
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(6) Direktiivin 2000/60/EY antamisen 
jälkeen on annettu useita unionin 
säädöksiä, joilla on luotu yksittäisten 
prioriteettiaineiden päästöjen 
valvontatoimenpiteitä mainitun direktiivin 
16 artiklan mukaisesti. Lisäksi monet 
ympäristönsuojelutoimenpiteet kuuluvat 
unionin muun olemassa olevan 
lainsäädännön soveltamisalaan. Siksi 
etusijalle olisi asetettava olemassa olevien 
välineiden täytäntöönpano ja tarkistaminen 
uusien valvontakeinojen luomisen sijaan. 
Aineen sisällyttäminen direktiivin 
2000/60/EY liitteeseen X ei estä 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
21 päivänä lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 säännösten 
soveltamista.

(6) Direktiivin 2000/60/EY antamisen 
jälkeen on annettu useita unionin 
säädöksiä, joilla on luotu yksittäisten 
prioriteettiaineiden päästöjen 
valvontatoimenpiteitä mainitun direktiivin 
16 artiklan mukaisesti. Lisäksi monet
ympäristönsuojelutoimenpiteet kuuluvat 
unionin muun olemassa olevan 
lainsäädännön soveltamisalaan. Siksi 
etusijalle olisi asetettava olemassa olevien 
välineiden täytäntöönpano ja tarkistaminen 
uusien valvontakeinojen luomisen sijaan.
Direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
4 kohdassa säädetty liitteen X säännöllistä 
uudelleentarkastelua koskevassa 
kertomuksessa olisi tarkasteltava 
uudelleen unionin ja jäsenvaltioiden 
tasolla toteutettuja toimia ja arvioitava 
saavutetaanko kyseisillä toimilla 
prioriteettiaineiden laatunormit tai 
vaarallisten prioriteettiaineiden 
lakkauttamista koskeva tavoite. Komission 
olisi tarvittaessa liitettävä tähän 
kertomukseen asiaankuuluvia ehdotuksia 
konkreettisista toimista, joilla voidaan 
saavuttaa laatunormit ja 
lakkauttamistavoite, sekä väliaikaiset 
aikataulut. Aineen sisällyttäminen 
direktiivin 2000/60/EY liitteeseen X ei estä 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
21 päivänä lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 säännösten 
soveltamista.

Or. en

Tarkistus 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Direktiivin 2000/60/EY antamisen 
jälkeen on annettu useita unionin 
säädöksiä, joilla on luotu yksittäisten 
prioriteettiaineiden päästöjen 
valvontatoimenpiteitä mainitun direktiivin 
16 artiklan mukaisesti. Lisäksi monet 
ympäristönsuojelutoimenpiteet kuuluvat 
unionin muun olemassa olevan 
lainsäädännön soveltamisalaan. Siksi 
etusijalle olisi asetettava olemassa olevien 
välineiden täytäntöönpano ja tarkistaminen 
uusien valvontakeinojen luomisen sijaan. 
Aineen sisällyttäminen direktiivin 
2000/60/EY liitteeseen X ei estä 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
21 päivänä lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 säännösten 
soveltamista.

(6) Direktiivin 2000/60/EY antamisen 
jälkeen on annettu useita unionin 
säädöksiä, joilla on luotu yksittäisten 
prioriteettiaineiden päästöjen 
valvontatoimenpiteitä mainitun direktiivin 
16 artiklan mukaisesti. Lisäksi monet 
ympäristönsuojelutoimenpiteet kuuluvat 
unionin muun olemassa olevan 
lainsäädännön soveltamisalaan. Siksi 
etusijalle olisi asetettava olemassa olevien 
välineiden täytäntöönpano ja tarkistaminen 
uusien valvontakeinojen luomisen sijaan. 
Vaarallisten prioriteettiaineiden 
johdonmukainen ja koordinoitu 
oikeudellinen sääntely edellyttää, että 
vahvistetaan, mitkä toimenpiteet kuuluvat 
mihinkin aineen elinkaaren vaiheeseen, 
ja osoitetaan, että yhdessä toimenpiteillä 
saavutetaan ympäristön tilan todettavissa 
oleva paraneminen. Aineen 
sisällyttäminen direktiivin 2000/60/EY 
liitteeseen X ei estä kasvinsuojeluaineiden 
markkinoille saattamisesta sekä neuvoston 
direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY 
kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 
säännösten soveltamista.

Or. de

Perustelu

 Vesialan puitedirektiivi toimii turvaverkkona kemikaalilainsäädännön ja teollisuuden 
päästöjä koskevan direktiivin mukaisissa päästöjen lähteisiin kohdistuvissa toimissa. Jos 
osoitetaan eurooppalaisittain merkittävä ympäristönlaatunormien noudattamatta jättäminen, 
on toteutettava lisätoimia päästöjen vähentämiseksi lähteessä sekä tieteellisten menetelmien 
parantamiseksi. Lisäsääntelyä tarvitaan ensisijaisesti kemikaalipolitiikan alalla.

Tarkistus 43
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Julie Girling, Anja Weisgerber, Toine Manders, 
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Rebecca Taylor

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Direktiivin 2000/60/EY antamisen 
jälkeen on annettu useita unionin 
säädöksiä, joilla on luotu yksittäisten 
prioriteettiaineiden päästöjen 
valvontatoimenpiteitä mainitun direktiivin 
16 artiklan mukaisesti. Lisäksi monet 
ympäristönsuojelutoimenpiteet kuuluvat 
unionin muun olemassa olevan 
lainsäädännön soveltamisalaan. Siksi 
etusijalle olisi asetettava olemassa olevien 
välineiden täytäntöönpano ja tarkistaminen 
uusien valvontakeinojen luomisen sijaan. 
Aineen sisällyttäminen direktiivin 
2000/60/EY liitteeseen X ei estä 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
21 päivänä lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 säännösten 
soveltamista.

(6) Direktiivin 2000/60/EY antamisen 
jälkeen on annettu useita unionin 
säädöksiä, joilla on luotu yksittäisten 
prioriteettiaineiden päästöjen 
valvontatoimenpiteitä mainitun direktiivin 
16 artiklan mukaisesti. Lisäksi monet 
ympäristönsuojelutoimenpiteet kuuluvat 
unionin muun olemassa olevan 
lainsäädännön soveltamisalaan. Siksi 
etusijalle olisi asetettava olemassa olevien 
välineiden täytäntöönpano ja tarkistaminen 
uusien valvontakeinojen luomisen sijaan. 
Olisi aiheellista laatia yhdessä kaikkien 
asianmukaisten sidosryhmien kanssa 
lääkeaineita koskevat johdonmukaiset 
toimintaperiaatteet, joissa otettaisiin 
huomioon kaikki yhteiskunnalliset ja 
lääketieteelliset seuraukset. Tämän vuoksi 
komissio laatii kertomuksen ja 
mahdollisesti lainsäädäntöehdotuksia 
ihmisille tarkoitettujen lääkeaineiden 
ympäristövaikutuksista vesistöihin ja 
maaperään, kuten säädetään Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 15 päivänä 
joulukuuta 2010 antamassa direktiivissä 
2010/84/EY, jolla muutetaan 
lääketurvatoiminnan osalta direktiiviä 
2001/83/EY ihmisille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä¹ 
sekä 15 päivänä joulukuuta 2010 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
1235/2010, jolla muutetaan 
lääketurvatoiminnan osalta ihmisille ja 
eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista 
yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä 
sekä Euroopan lääkeviraston 
perustamisesta annettua asetusta (EY) 
N:o 726/2004 ja pitkälle kehitetyssä 
terapiassa käytettävistä lääkkeistä 
annettua asetusta (EY) N:o 1394/2007².
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Aineen sisällyttäminen direktiivin 
2000/60/EY liitteeseen X ei estä 
kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
21 päivänä lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 säännösten 
soveltamista.
_______________
1 EUVL L 348, 31.12.2010, s. 74
2 EUVL L 348, 31.12.2010, s. 1

Or. en

Perustelu

Komissio (DG SANCO) on käynnistänyt juuri tutkimuksen lääkeaineiden vaikutuksista 
ympäristöön, kuten lääkeaineita koskevassa lainsäädännössä edellytetään. Tutkimuksen 
tuloksista kerrotaan vuoden 2012 lopulla tai vuoden 2013 alussa. Se on sovelias lähtökohta 
johdonmukaiselle eurooppalaiselle näkökulmalle, joka koskee ympäristössä olevia 
lääkeaineita, ja siksi sitä olisi syytä odottaa.

Tarkistus 44
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Direktiivin 2000/60/EY antamisen 
jälkeen on annettu useita unionin 
säädöksiä, joilla on luotu yksittäisten 
prioriteettiaineiden päästöjen 
valvontatoimenpiteitä mainitun direktiivin 
16 artiklan mukaisesti. Lisäksi monet 
ympäristönsuojelutoimenpiteet kuuluvat 
unionin muun olemassa olevan 
lainsäädännön soveltamisalaan. Siksi 
etusijalle olisi asetettava olemassa olevien 
välineiden täytäntöönpano ja tarkistaminen 
uusien valvontakeinojen luomisen sijaan. 
Aineen sisällyttäminen direktiivin 
2000/60/EY liitteeseen X ei estä 

(6) Direktiivin 2000/60/EY antamisen 
jälkeen on annettu useita unionin 
säädöksiä, joilla on luotu yksittäisten 
prioriteettiaineiden päästöjen 
valvontatoimenpiteitä mainitun direktiivin 
16 artiklan mukaisesti. Lisäksi monet 
ympäristönsuojelutoimenpiteet kuuluvat 
unionin muun olemassa olevan 
lainsäädännön soveltamisalaan. Siksi 
etusijalle olisi asetettava olemassa olevien 
välineiden täytäntöönpano ja tarkistaminen 
uusien valvontakeinojen luomisen sijaan. 
Aineen sisällyttäminen direktiivin 
2000/60/EY liitteeseen X ei estä 
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kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
21 päivänä lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 säännösten 
soveltamista.

kasvinsuojeluaineiden markkinoille 
saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 
79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 
21 päivänä lokakuuta 2009 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 säännösten 
soveltamista. Lisäksi on varmistettava 
yhdenmukaisuus kasvinsuojeluaineiden 
päästämisestä markkinoille annetun 
edellä mainitun asetuksen mukaisten 
lupapäätösten kanssa, erityisesti niissä 
mahdollisesti ristiriitaisissa tapauksissa, 
joissa aineet on määritelty vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi direktiivin 2000/60/EY 
liitteessä X.

Or. en

Perustelu

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 ja vesialan puitedirektiivin välillä on tapahtunut katkos, sillä 
luvanvarainen torjunta-aine (Quinoxyfen) on luokiteltu vaaralliseksi prioriteettiaineeksi. 
Käytännössä luokittelu tarkoittaa aineen käytön lopettamista, mikä rikkoo asetuksen 
1107/2009 mukaisesti toteutettua EU:n erityislupamenettelyä. Tässä asetuksessa otetaan 
käyttöön tiukka ja kattava järjestely, ja siinä käsitellään aineen riskejä veden suhteen paljon 
perinpohjaisemmin kuin vesialan puitedirektiivissä. Lupamenettelyn 
uudelleentarkasteluprosessi on oikea menetelmä päättää, pitäisikö aine olla markkinoilla vai 
ei. 

Tarkistus 45
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Koska unionin tason toimet ovat 
kaikkein tehokkain tapa unionissa yhä 
valmistettavien tai sinne tuotavien 
vaarallisten prioriteettiaineiden päästöjen 
ja häviöiden poistamiseksi tai 
vaiheittaiseksi lopettamiseksi, komission 
olisi laadittava lainsäädäntöehdotuksia, 
joilla nämä aineet sisällytetään REACH-
ehdokasluetteloon, josta säädetään 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 1907/2006, annettu 
18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista 
(REACH), Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY 
muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 793/93, komission asetuksen 
(EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 
76/769/ETY ja komission direktiivien 
91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 
2000/21/EY kumoamisesta¹. Lisäksi 
komission lainsäädäntöehdotuksilla olisi 
tarvittaessa rajoitettava kyseisten aineiden 
tai niitä sisältävien sekoitusten tai 
tuotteiden valmistusta, kaupan pitoa ja 
käyttöä. Prioriteettiaineiden suhteen 
EU:n tason toimet saattavat myös olla 
kaikkein kustannustehokkaimmat, ja 
komission olisi laadittava
lainsäädäntöehdotuksia, joilla tarvittaessa 
varmistetaan aineiden sisällyttäminen 
REACH-ehdokasluetteloon tai niiden 
valmistuksen, kaupan pidon ja käytön 
rajoittaminen.

_____________________
1 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Tarkistus 46
Sabine Wils, João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Vaarallisten prioriteettiaineiden 
poistamista tai vaiheittaista 
lakkauttamista koskevan tavoitteen 
saavuttamiseksi olisi asetettava 
väliaikaiset ympäristölaatunormit, joilla 
tarjotaan kannustimia luonnossa 
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esiintyvien aineiden tausta-arvojen 
jatkuvaksi vähentämiseksi ja synteettisten 
aineiden arvojen nollaamiseksi.

Or. en

Perustelu

Ympäristölaatunormit voivat auttaa erittäin vaarallisten aineiden poistamista 
vesiympäristöstä vain, jos normeja pidetään edistyksen merkkinä.

Tarkistus 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc, Jo Leinen

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Direktiivin 2000/60/EY 21 artiklan 
1 kohdan mukaisesti perustetun komitean 
ja muiden keskenään merkittävien 
aineiden tai aineryhmien arviointiin, 
lupamenettelyyn tai muuhun tarkasteluun 
unionin voimassaolevan lainsäädännön 
mukaisesti perustettujen elinten välillä 
tarvitaan pitkälle menevää koordinointia. 
Tällaisella koordinaatiolla olisi 
varmistettava riittävä riskien arvioinnin 
taso vesiympäristön suhteen, jotta voidaan 
saavuttaa direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklassa säädetyt tavoitteet, ja 
varmistettava aineiden päästöjä ja 
häviöitä koskevien toimien ja valvonnan 
käynnistäminen kyseisten riskien 
vähentämiseksi asiaa koskevan 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. en

(Ks. liitteeseen II a tehty tarkistus 222 (uusi))

Tarkistus 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) On aiheellista varmistaa vesialan 
puitedirektiivin ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 täytäntöönpanon parempi 
koordinointi. Jotta nämä aineet 
sisällytettäisiin tämän asetuksen 
liitteeseen XIV, luvanhakumenettely olisi 
saatava valmiiksi ennen luokittelua 
vaaralliseksi prioriteettiaineeksi.

Or. en

Perustelu

Vesialan puitedirektiivin ja Reach-asetuksen täytäntöönpanon koordinointia on parannettava 
samojen aineiden kohdalla. Jos prioriteettiaine kuuluu Reach-asetuksen liitteeseen XIV, sitä 
ei pitäisi pyrkiä saamaan vaaralliseksi prioriteettiaineeksi vesialan puitedirektiivin 
perusteella, jos luvanhakumenettely on vielä kesken. Reach-asetuksen 60 artiklan 2 kohdasta 
käy ilmi, että luvanhaulla ja vesialan puitedirektiivin mukaisilla toimilla pyritään samaan 
lopputulokseen: kyseisen aineen kaikista päästöistä ja häviöistä aiheutuvien riskien 
vähentämiseen.

Tarkistus 49
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen lähestymistapojen 
avulla on tunnistettu ja määritelty 
prioriteettiaineiksi uusia aineita, jotka 
aiheuttavat merkittävän riskin 
vesiympäristölle tai sen välityksellä 
unionin tasolla ja ne on lisättävä 
prioriteettiaineiden luetteloon. Näiden 
aineiden ympäristönlaatunormien 
laatimisessa on otettu huomioon uusin 

(8) Direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
2 kohdassa määriteltyjen lähestymistapojen 
avulla on tunnistettu ja määritelty 
prioriteettiaineiksi uusia aineita, mukaan 
luettuna lääkeaineita, jotka aiheuttavat 
merkittävän riskin vesiympäristölle tai sen 
välityksellä unionin tasolla ja ne on 
lisättävä prioriteettiaineiden luetteloon. 
Näiden aineiden ympäristönlaatunormien 
laatimisessa on otettu huomioon uusin 
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käytettävissä oleva tieteellinen ja tekninen 
tietämys.

käytettävissä oleva tieteellinen ja tekninen 
tietämys. Yhdistelmävaikutukset olisi 
otettava huomioon 
ympäristölaatunormien määrittelemiseksi 
direktiivin 2000/60/EY liitteen X 
säännöllisessä uudelleentarkastelussa, 
josta säädetään kyseisen direktiivin 
16 artiklan 4 kohdassa.

Or. en

Tarkistus 50
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Erillisten aineiden laatunormien 
heikkous on se, että ympäristössä 
esiintyvien aineiden yhteisvaikutus on 
merkittävä kyseisille aineille altistuneille 
organismeille. Luonnossa olevien 
aineiden yhteisvaikutus voi olla 
voimakkaampi kuin mitä käy ilmi tietyn 
aineen pitoisuuden suhteesta 
laatunormiin. Komission olisi 
tarkasteltava mahdollisuuksia tehostaa 
direktiiviä 2000/60/EY siten, että 
yhdistelmävaikutukset vesiympäristölle 
vähenisivät.

Or. en

Tarkistus 51
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(8 a) Lääkejäämien aiheuttama vesistöjen 
ja maaperän pilaantuminen on uusi 
ympäristöongelma. Lääkeaineiden 
päätymistä vesiympäristöön tai kulkemista 
sen läpi koskevan riskin arvioinnissa ja 
valvonnassa ei nykyisin kiinnitetä 
riittävästi huomiota unionin 
ympäristötavoitteisiin. Meneillään 
olevassa komission tutkimuksessa 
lääkeaineiden ympäristövaikutusten 
riskeistä pyritään siksi analysoimaan 
voimassa olevan lainsäädännön 
merkitystä ja tehokkuutta vesiympäristön 
ja ihmisten terveyden suojelun suhteen 
sekä pyritään määrittelemään ongelman 
käsittelyyn mahdollisesti tarvittavia 
toimia. 

Or. en

Tarkistus 52
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 b) Ehdotuksella pyritään varmistamaan 
veden laadun parantaminen 
kansanterveyden ja luonnon 
monimuotoisuuden vuoksi. 
Prioriteettiaineiksi luokitellut lääkeaineet 
ovat mukana, koska ne muodostavat 
unionin tasolla merkittävän riskin 
vesiympäristölle tai sen välityksellä, eikä 
sen vuoksi, että ne aiheuttavat nautittuna 
riskin kansanterveydelle.

Or. en
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Tarkistus 53
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, 
Åsa Westlund, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 c) Jäsenvaltioiden mahdollisesti 
toteuttamissa valvontatoimissa on otettava 
huomioon lääkeaineiden hoidollinen 
merkitys, ja toimissa on noudatettava 
15 päivänä joulukuuta 2010 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EU) N:o 1235/2010, jolla 
muutetaan lääketurvatoiminnan osalta 
ihmisille ja eläimille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja 
valvontamenettelyistä sekä Euroopan 
lääkeviraston perustamisesta annettua 
asetusta (EY) N:o 726/2004 ja pitkälle 
kehitetyssä terapiassa käytettävistä 
lääkkeistä annettua asetusta (EY) N:o 
1394/20071, sekä Euroopan parlamentin 
ja neuvoston 15 päivänä joulukuuta 2010 
antamaa direktiiviä 2010/84/EY, jolla 
muutetaan lääketurvatoiminnan osalta 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista 
yhteisön säännöistä annettua direktiiviä 
2001/83/EY1. Näihin toimiin voi sisältyä 
käyttämättömien lääkeaineiden 
takaisinotto- ja merkintäjärjestelyjä.
______________
1 EUVL L 348, 31.12.2010, s. 1
2 EUVL L 348, 31.12.2010, s. 74

Or. en

Tarkistus 54
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Ympäristönlaatunormien johtaminen 
vaarallisille prioriteettiaineille on yleensä 
paljon epävarmempaa kuin 
prioriteettiaineille, mutta 
ympäristönlaatunormi toimii kuitenkin 
vertailukohtana arvioitaessa pintaveden 
kemiallisen hyvän tilan tavoitteen 
saavuttamista direktiivin 2000/60/EY 
2 artiklan 24 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan 
ii ja iii alakohtien mukaisesti. Ympäristön 
ja ihmisten terveyden riittävän suojelun 
varmistamiseksi vaarallisia 
prioriteettiaineita koskevana perimmäisenä 
tavoitteena on kuitenkin päästöjen ja 
häviöiden lopettaminen kerralla tai 
vaiheittain direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iv alakohdan mukaisesti.

(9) Ympäristönlaatunormien johtaminen 
vaarallisille prioriteettiaineille on yleensä 
paljon epävarmempaa kuin 
prioriteettiaineille, mutta 
ympäristönlaatunormi toimii kuitenkin 
vertailukohtana arvioitaessa pintaveden 
kemiallisen hyvän tilan tavoitteen 
saavuttamista direktiivin 2000/60/EY 
2 artiklan 24 kohdan ja 4 artiklan 1 kohdan 
ii ja iii alakohtien mukaisesti. Ympäristön 
ja ihmisten terveyden riittävän suojelun 
varmistamiseksi vaarallisia 
prioriteettiaineita koskevana perimmäisenä 
tavoitteena on kuitenkin päästöjen ja 
häviöiden lopettaminen kerralla tai 
vaiheittain direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iv alakohdan mukaisesti. Direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 6 kohdan mukaan 
päästöjen ja häviöiden lopettamisen tai 
vaiheittaisen poistamisen määräaika ei 
saa ylittää 20 vuotta siitä hetkestä, kun 
aine on määritelty vaaralliseksi 
prioriteettiaineeksi.

Or. en

Perustelu

Komissio viittaa muihin oikeudellisiin välineisiin valvontatoimien osalta (ks. johdanto-osan 
6 kappale). Se ei kuitenkaan aio ehdottaa valvontatoimia vesialan puitedirektiivin yhteydessä, 
vaan aikoo käyttää kyseisiä olemassa olevia välineitä. Komission tiedonannon 12/59 
mukaisesti olisi selvitettävä, että vesialan puitedirektiivi edellyttää vaarallisten 
prioriteettiaineiden päästöjen ja häviöiden lopettamista kokonaan tai vaiheittain 20 vuoden 
kuluessa siitä, kun ne on nimetty vaarallisiksi prioriteettiaineiksi. 

Tarkistus 55
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(10 a) Viime vuosina painopiste on ollut 
yhä useammin erilaisten kemikaalien 
altistuksesta aiheutuvissa vaikutuksissa 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön. 
Tuotannon, kuljetusten tai käsittelyn 
aikana tapahtuvissa päästöissä on usein 
suuria määriä kemikaaleja. Direktiivi 
2000/60/EY edellyttää vesistöiltä hyvää 
kemiallista laatua, mikä edellyttää 
keskittymistä yksittäisten kemikaalien 
pitoisuuksien lisäksi myös niiden 
yhdistelmävaikutuksiin. Siksi tämän on 
syytä näkyä ympäristölaatunormien 
laadinnassa.

Or. en

Perustelu

Komission tuore tiedonanto kemiallisista yhdisteistä osoitti ympäristöseikkojen merkityksen 
vesialan puitedirektiivin yhteydessä. Ympäristönormien laatimisessa olisi otettava huomioon 
yhdistelmävaikutukset, jotta estettäisiin riskien järjestelmällinen aliarviointi.

Tarkistus 56
Sabine Wils, João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 a) Viime vuosina painopiste on ollut 
yhä useammin erilaisten kemikaalien 
altistuksesta aiheutuvissa vaikutuksissa 
ihmisten terveyteen ja ympäristöön. 
Tuotannon, kuljetusten tai käsittelyn 
aikana tapahtuvissa päästöissä on usein 
suuria määriä kemikaaleja. Direktiivi 
2000/60/EY edellyttää vesistöiltä hyvää 
kemiallista laatua, mikä tarkoittaa 
keskittymistä yksittäisten kemikaalien 
pitoisuuksien lisäksi myös niiden 
yhdistelmävaikutuksiin. Siksi tämän on 
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syytä näkyä ympäristölaatunormien 
laadinnassa.

Or. en

Perustelu

Komission tuore tiedonanto kemiallisista yhdisteistä osoitti ympäristöseikkojen merkityksen 
vesialan puitedirektiivin yhteydessä. Ympäristönormien laatimisessa olisi otettava huomioon 
yhdistelmävaikutukset, jotta estettäisiin riskien järjestelmällinen aliarviointi.

Tarkistus 57
Sabine Wils, João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(10 b) Aineiden luokittelu 
prioriteettiaineiksi tai vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi perustuu muun 
muassa aineen ominaisuuksien 
tieteelliseen arviointiin. 
Luettelointiprosessin koskemattomuuden 
ja uskottavuuden suojelemiseksi poliittisia 
näkökohtia tai toimiin liittyviä 
kustannuksia ei pitäisi käyttää perusteena 
sille, että ainetta ei oteta mukaan 
prioriteettiaineiden tai vaarallisten 
prioriteettiaineiden luetteloon, vaan niitä 
käsitellään myöhemmässä vaiheessa 
yksittäisen aineen tai aineryhmän 
luetteloinnin jälkeen.

Or. en

Tarkistus 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(12) Hitaasti hajoavia, biokertyviä ja 
myrkyllisiä aineita (PBT-aineita) ja muita
aineita, jotka käyttäytyvät PBT-aineiden 
tavoin, saattaa vesiympäristöstä löytyä 
vuosikymmenien ajan merkittävän riskin 
aiheuttavia pitoisuuksia, vaikka mittavia 
toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi tai 
poistamiseksi on jo toteutettu. Osa niistä 
voi myös kulkeutua pitkiä matkoja, ja niitä 
esiintyy hyvin yleisesti ympäristössä.
Monet näistä aineista kuuluvat olemassa 
oleviin ja ehdotettuihin vaarallisiin 
prioriteettiaineisiin, ja koska joitakin niistä 
esiintyy pitkään yleisesti ympäristössä, 
niiden vaikutus kemiallisen tilan 
esittämiseen direktiivin 2000/60/EY 
mukaisesti ja seurantavaatimuksiin on 
otettava erityisesti huomioon.

(12) Hitaasti hajoavia, biokertyviä ja 
myrkyllisiä aineita (PBT-aineita) ja muita
vaarallisia prioriteettiaineita saattaa 
vesiympäristöstä löytyä vuosikymmenien 
ajan merkittävän riskin aiheuttavia 
pitoisuuksia, vaikka mittavia toimenpiteitä 
päästöjen vähentämiseksi tai poistamiseksi 
on jo toteutettu erityisesti EU:n tasolla.
Osa niistä voi myös kulkeutua pitkiä 
matkoja, ja niitä esiintyy hyvin yleisesti 
ympäristössä. Monet näistä aineista 
kuuluvat olemassa oleviin ja ehdotettuihin 
vaarallisiin prioriteettiaineisiin. Vain 
harvoissa tapauksissa näitä aineita 
voidaan vähentää tehokkaasti paikallisilla 
tai alueellisilla toimilla. Näitä aineita 
varten tarvitaan kansainvälisiä toimia,
jotta niitä voidaan vähentää 
maailmanlaajuisesti. Näihin aineisiin on 
kiinnitettävä erityishuomiota, joka liittyy
niiden pitkän aikavälin 
ympäristövaikutuksiin, niiden tarkkailuun 
ja niiden vaikutukseen kemiallisen tilan 
esittämiseen direktiivin 2000/60/EY 
mukaisesti ja seurantavaatimuksiin.

Or. de

Perustelu

Aineiden luokitteleminen PBT-aineiksi ei ole vielä avointa. Eri luokkiin kuuluvien aineiden 
erottamiseksi toisistaan tarvitaan avoimia kriteerejä ja tapoja luokitella muita aineita lähes 
kaikkialla esiintyviksi. Vesialan puitedirektiivin yhdistetyn lähestymistavan mukaisesti nämä 
aineet olisikin määriteltävä niiden kemiallisten ominaisuuksien ja pitoisuuksien lisäksi myös 
onnistunutta päästöjen valvontaa koskevien kriteerien perusteella. 

Tarkistus 59
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(15 a) Erityistä huomiota olisi 
kiinnitettävä tiettyihin torjunta-aineisiin, 
jotka sisältävät kelatoivia aineita, jotka 
toimivat tärkeinä tehosteaineina. Tietyt 
kelatoivat aineet ovat hitaasti hajoavia ja 
lisäävät raskasmetallien liikkuvuutta 
maaperässä. Raskasmetallien lisääntynyt 
liukenemispotentiaali saattaa johtaa 
pohjaveden pilaantumiseen suurilta 
väestöryhmiltä.

Or. en

Tarkistus 60
Sabine Wils, João Ferreira

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 

(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, mutta valvonta olisi silti 
tehokasta, mekanismin pitäisi keskittyä 
ominaisuuksiltaan riskialttiisiin aineisiin 
ja uusiin pilaaviin aineisiin, 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 
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eikä aineita seurattaisi kauemmin kuin on 
tarpeen.

pilaavien aineiden aiheuttamista 
mahdollisista riskeistä saatavaa uutta tietoa 
eikä aineita seurattaisi kauemmin kuin on 
tarpeen.

Or. en

Perustelu

Jotta tarkkailtavien aineiden luetteloon osataan valita asianmukaisia aineita, niiden 
riskipotentiaali on otettava huomioon.

Tarkistus 61
Julie Girling

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 ja niitä täydentävien direktiivin 
2000/60/EY 5 ja 8 artiklan mukaisista 
ohjelmista saatavien valvontatietojen
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 
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tarpeen. Luettelolla olisi oltava tietty 
voimassaoloaika. Jäsenvaltioista ja 
ennakkoon määritellyistä kriteereistä 
saatujen tulosten perusteella komission 
olisi perusteltava huolestuneille 
sidosryhmille, miksi aineen valvontaa 
jatketaan 12 kuukaudella, kun aine on 
luettelossa. Aine olisi poistettava 
tarkkailuluettelosta, jos direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 2 kohdan 
mukainen riskien arviointi vahvistaa, että 
aine ei muodosta merkittävää riskiä 
vesiympäristölle tai sen välityksellä 
unionin tasolla.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2000/60/EY 5 ja 8 artiklat tarjoavat jo arvokasta tietoa EU:n vesistöjen 
ekologisesta ja kemiallisesta tilasta. Se on saatu jäsenvaltioiden ja sidosryhmien välisellä 
yhteistyöllä ja sitä pitäisi käyttää täydentävästi tarkkailulistan mukaisten tietojen kanssa. 
Selkeällä, perustellulla ja avoimella prosessilla olisi voitava määritellä, kuuluvatko aineet 
tarkkailuluetteloon vai eivät. Pitäisi myös olla mahdollisuus poistaa aineet luettelosta, jos 
riskien arvioinnissa niin perustellusti todetaan.

Tarkistus 62
Rebecca Taylor

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 

(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 
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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.

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. Diclofenacin, 17beta-estradiolin 
ja 17alfa-etinyyliestradiolin nostattaman 
huolen vuoksi komissiota pyydetään 
näiden kolmen aineen tieteellisen 
arvioinnin priorisointia ja niiden 
asettamista tarkkailuluetteloon, jos 
kyseinen arviointi antaa sille aihetta. 
Näiden kolmen aineen arviointiin olisi 
kuuluttava niiden valvonnan ja 
rajoittamisen mahdolliset taloudelliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset.

Or. en

Perustelu

Kolmen lääkeaineen aiheuttama uhka jää epäselväksi ja kyseenalaiseksi, ja vaikka 
tämänhetkisten riittämättömien tietojen perusteella niitä ei ole syytä sisällyttää 
prioriteettiaineiden luetteloon, on kuitenkin olemassa riittävästi aihetta priorisoida ne 
mukaan tarkkailuluetteloon. Niiden rajoittamista on arvioitava perinpohjaisesti. Esimerkiksi 
17-betaestradioli saattaa rajoittaa oraalisten ehkäisyvälineiden tuotantoa ja olla 
kansanterveyden kannalta kielteinen aine.

Tarkistus 63
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(17 a) Tarkkailuluettelon olisi 
mahdollistettava pintavesissä esiintyvien 
aineiden asianmukainen valvonta ja 
perinpohjainen riskien arviointi, joka 
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perustuu laajalti hyväksyttyyn, hyväksi 
havaittuun menetelmään ja huippuluokan 
tutkimuksista saatuun tieteelliseen 
tietoon, jossa otetaan huomioon tekninen 
ja tieteellinen edistys ja kansainvälisesti 
vakiintuneet ohjeet (OECD, GLP). 

Or. en

Perustelu

Uuden tieteellisen tiedon kerääminen viimeisimpien standardien ja ohjeiden mukaisesti 
mahdollistaisi todellisten ympäristöriskien paremman ymmärtämisen. Monia aineita olisi 
hyödyllistä tutkia enemmän ennen luetteloon sisällyttämistä koskevan päätöksen tekemistä. 
Arviointimenettelyn on siksi oltava metodologisesti vakaa eli laajalti hyväksytty.

Tarkistus 64
Csaba Sándor Tabajdi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Hyväksymällä tämän ehdotuksen ja 
toimittamalla kertomuksensa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle komissio on 
saanut valmiiksi ensimmäisen direktiivin 
2008/105/EY 8 artiklassa vaaditun 
prioriteettiaineluettelon tarkistuksen. 
Siihen liittyen komissio on tarkistanut 
kyseisen direktiivin liitteen III sisältämät 
aineet, joista osa on tunnistettu 
priorisointia varten. Tällä hetkellä ei ole 
riittävästi näyttöä muiden aineiden 
priorisointiin. Koska on mahdollista, että 
näistä aineista saadaan uusia tietoja, niitä ei 
suljeta pois tulevasta tarkistuksesta, niin 
kuin on tilanne muiden aineiden suhteen, 
joita on käsitelty tässä tarkistuksessa mutta 
ei priorisoitu. Näin ollen direktiivin 
2008/105/EY liite III on vanhentunut ja se 
olisi poistettava. Mainitun direktiivin 
8 artiklaa on muutettava vastaavasti myös 
koskien Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle annettavan kertomuksen 

(19) Hyväksymällä tämän ehdotuksen ja 
toimittamalla kertomuksensa Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle komissio on 
saanut valmiiksi ensimmäisen direktiivin 
2008/105/EY 8 artiklassa vaaditun 
prioriteettiaineluettelon tarkistuksen. 
Siihen liittyen komissio on tarkistanut 
kyseisen direktiivin liitteen III sisältämät 
aineet, joista osa on tunnistettu 
priorisointia varten. Koska on mahdollista, 
että näistä aineista saadaan uusia tietoja, 
niitä ei suljeta pois tulevasta tarkistuksesta, 
niin kuin on tilanne muiden aineiden 
suhteen, joita on käsitelty tässä 
tarkistuksessa mutta ei priorisoitu. Näin 
ollen direktiivin 2008/105/EY liite III on 
vanhentunut ja se olisi poistettava. 
Mainitun direktiivin 8 artiklaa on 
muutettava vastaavasti myös koskien 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
annettavan kertomuksen määräpäivää.
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määräpäivää.

Or. en

Tarkistus 65
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tarkkailtavien aineiden luettelon laatimista, 
jotta se voisi parantaa prioriteettiaineiden, 
erityisesti uusien pilaavien aineiden, 
tulevan tunnistamisen tietopohjaa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tarkkailtavien aineiden luettelon laatimista, 
jotta se voisi parantaa prioriteettiaineiden, 
erityisesti uusien pilaavien aineiden, 
tulevan tunnistamisen tietopohjaa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla siten, 
että otetaan mukaan jäsenvaltioiden 
asiantuntijat, asianomaiset toimialat ja 
ympäristönsuojelua edistävät 
kansalaisjärjestöt.

Or. it

Tarkistus 66
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
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tarkkailtavien aineiden luettelon laatimista, 
jotta se voisi parantaa prioriteettiaineiden, 
erityisesti uusien pilaavien aineiden, 
tulevan tunnistamisen tietopohjaa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

tarkkailtavien aineiden luettelon laatimista, 
jotta se voisi parantaa prioriteettiaineiden, 
erityisesti uusien pilaavien aineiden, 
tulevan tunnistamisen tietopohjaa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa kaikkien 
aiheellisten sidosryhmien asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

Or. en

Tarkistus 67
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti Tarkistus

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tarkkailtavien aineiden luettelon laatimista, 
jotta se voisi parantaa prioriteettiaineiden, 
erityisesti uusien pilaavien aineiden, 
tulevan tunnistamisen tietopohjaa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(21) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
säädösvallan siirron nojalla annettavia 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tarkkailtavien aineiden luettelon laatimista, 
jotta se voisi parantaa prioriteettiaineiden, 
erityisesti uusien pilaavien aineiden, 
tulevan tunnistamisen tietopohjaa. On 
erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa kaikkien 
aiheellisten sidosryhmien asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

Or. en

Perustelu

Kaikilla sidosryhmillä olisi oltava mahdollisuus kommentoida ja antaa oma panoksensa 
komission laatimaan tarkkailuluetteloon.

Tarkistus 68
Julie Girling



AM\919170FI.doc 33/107 PE496.330v04-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti Tarkistus

(23) Jotta tämän direktiivin 
täytäntöönpanon ehdot, tarkkailtavien 
aineiden luettelon aineiden seurannassa 
käytettävät menetelmät ja komissiolle 
esitettävien raporttien muodot olisivat 
yhtenäiset, täytäntöönpanovalta olisi 
siirrettävä komissiolle. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti.

(23) Jotta tämän direktiivin 
täytäntöönpanon ehdot, tarkkailtavien 
aineiden luettelon aineiden seurannassa 
käytettävät hyväksi havaitut ja 
analyyttiset, direktiivin 2009/90/EY 
mukaiset menetelmät ja komissiolle 
esitettävien raporttien muodot olisivat 
yhtenäiset, täytäntöönpanovalta olisi 
siirrettävä komissiolle. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään sitä, että olisi kehitettävä yhdenmukaisia hyväksi havaittuja 
analysointimenetelmiä.

Tarkistus 69
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävän 
hyvin saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta 
eli pintaveden hyvää kemiallista tilaa 
laatimalla ympäristönlaatunormeja 
prioriteettiaineille ja tietyille muille 
pilaaville aineille ja koska tämä tavoite 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla säilyttämällä sama pintavesien 
suojelun taso koko unionissa, unioni voi

(24) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävän 
hyvin saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta 
eli pintaveden hyvää kemiallista tilaa 
laatimalla ympäristönlaatunormeja 
prioriteettiaineille ja tietyille muille 
pilaaville aineille ja koska tämä tavoite 
voidaan saavuttaa paremmin unionin 
tasolla säilyttämällä sama pintavesien 
suojelun taso koko unionissa, unionin 
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hyväksyä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisia 
toimenpiteitä. Mainitussa artiklassa 
vahvistetun suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi.

pitäisi tarvittaessa hyväksyä Euroopan 
unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisia toimenpiteitä. Mainitussa 
artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Or. en

Perustelu

Prioriteettiaineet ovat aineita, joiden merkittävä riski EU:n tasolla on osoitettu. Toisin 
sanoen näiden aineiden pitoisuudet ylittävät ympäristölaatunormit. Siksi pilaantumisen 
valvontaa koskevat toimet ovat tarpeen. Kun EU:n tasolla on tarpeen ottaa käyttöön toimia, 
unionilla pitäisi olla velvoite tehdä niin, ei ainoastaan oikeus.

Tarkistus 70
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla
Direktiivi 2000/60/EY
16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Korvataan direktiivin 2000/60/EY liite X 
tämän direktiivin liitteessä I olevalla 
tekstillä.

Muutetaan direktiivi 2000/60/EY 
seuraavasti:

– Korvataan liite X tämän direktiivin 
liitteessä I olevalla tekstillä.

– Lisätään 16 artiklaan seuraava kohta:
‘3 a. "prioriteettiainetta", joka on 
sisällytetty myös asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 liitteeseen XIV, ei voi 
määritellä "vaaralliseksi 
prioriteettiaineeksi" ennen kuin liitteen 
XIV asiaankuuluvassa kohdassa 
tarkoitettua päättymispäivää tai ennen 
kuin komissio julkistaa kyseiseen 
lupahakemukseen liittyvän päätöksen, jos 
julkistamispäivä ei ole ennen 
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päättymispäivää. 

Or. en

Perustelu

Vesialan puitedirektiivin ja Reach-asetuksen täytäntöönpanon koordinointia on parannettava 
samojen aineiden kohdalla. Jos prioriteettiaine kuuluu Reach-asetuksen liitteeseen XIV, sitä 
ei pitäisi pyrkiä määrittelemään vaaralliseksi prioriteettiaineeksi vesialan puitedirektiivin 
perusteella, jos luvanhakumenettely on vielä kesken.

Tarkistus 71
Cristian Silviu Buşoi

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla
Direktiivi 2000/60/EY
Liite VIII – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Korvataan direktiivin 2000/60/EY liite X 
tämän direktiivin liitteessä I olevalla 
tekstillä.

Muutetaan direktiivi 2000/60/EY 
seuraavasti:

– Korvataan liite X tämän direktiivin 
liitteessä I olevalla tekstillä.

– Lisätään liitteeseen VIII seuraava 
kohta:
‘12 a. Hitaasti hajoavat kelatoivat aineet 
ja niiden yhdisteet.’

Or. en

Perustelu

Kelatoivia aineita käytetään laajalti teollisuuden prosesseissa ja tuotteissa, kuten torjunta-
aineissa, joissa kelatoivat aineet toimivat lähinnä tärkeinä tehosteaineina muodostamalla 
metalli-ionien yhdistelmiä, joilla tehostetaan aktiivisten aineosien vaikutusta. Tietyt kelatoivat 
aineet, kuten EDTA, ovat hitaasti hajoavia ja lisäävät raskasmetallien liikkuvuutta 
maaperässä. Raskasmetallien lisääntynyt liukenemispotentiaali saattaa johtaa pohjaveden 
pilaantumiseen ja altistaa suuria väestömääriä vesiympäristön välityksellä.
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Tarkistus 72
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

'Luonnollisella taustatasolla' tarkoitetaan 
puhtaan veden luonnollista koostumusta, 
johon ympäristötekijät (maaperä, 
rakenne, geokemialliset tekijät ja muut 
luonnolliset tekijät, kuten tuliperäinen 
toiminta tai maastopalot) vaikuttavat.

Or. en

Tarkistus 73
Holger Krahmer

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämän direktiivin 1 artiklan ja direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioiden on sovellettava tämän 
direktiivin liitteessä 1 olevassa A osassa 
vahvistettuja ympäristönlaatunormeja 
pintavesimuodostumiin.

Tämän direktiivin 1 artiklan ja direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan mukaisesti 
jäsenvaltioiden on sovellettava tämän 
direktiivin liitteessä 1 olevassa A osassa 
vahvistettuja ympäristönlaatunormeja 
pintavesimuodostumiin. 
Ympäristölaatunormeja sovelletaan 
"tarkkailuarvoina" aineisiin, joiden 
numero on 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 ja 34–
48. Vuodesta 2021 lähtien jäsenvaltioiden 
on muutettava nämä "tarkkailuarvot" 
ympäristölaatunormeiksi direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Uusien ympäristölaatunormien sitovalle täytäntöönpanolle ja nykyisiä prioriteettiaineita 
koskevien tarkistettujen ympäristönormien täytäntöönpanolle on myönnettävä siirtymäkausia. 
Muutoin konfliktit vesialan puitedirektiivin 4 artiklan vaatimusten kanssa ovat 
väistämättömiä. Monissa tapauksissa uusien ympäristölaatunormien määrittely ilman 
siintymäkausia rikkoisi puitedirektiivin 4 artiklan 5 kohdan heikentämistä koskevaa kieltoa, 
jolloin seurauksena olisi käyttökieltoja ja rajoituksia. 

Tarkistus 74
Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on 1 päivästä tammikuuta 
2015 alkaen sovellettava tämän direktiivin 
liitteen I A osassa määritellyille 
vaarallisille prioriteettiaineille 
pintavesistöissä ympäristölaatunormeja, 
joita voidaan lieventää seuraavien 
kertoimien perusteella tai ainakin 
havaitsemistasolla, kun otetaan huomioon 
saatavilla oleva mittaustekniikka:
a) 22 päivästä joulukuuta 2015 alkaen 
vähennyskerroin 10;
b) 22 päivästä joulukuuta 2021 alkaen 
vähennyskerroin 20;
c) 22 päivästä joulukuuta 2027 alkaen 
vähennyskerroin 100.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan, että vaarallisten prioriteettiaineiden ympäristölaatunormit 
tukevat a) vesialan puitedirektiivin kokonaistavoitteita kyseisten aineiden päästöjen 
lopettamisesta kokonaan tai vaiheittain sekä lähes nollapitoisuuksien saavuttamisesta 
luonnossa esiintyvien aineiden kohdalla ja b) alarajojen asettamista vaarallisille aineille, 
kuten hitaasti hajoaville, biokertyville ja myrkyllisille aineille tai hormonitoimintaa 
mahdollisesti haittaaville aineille.
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Tarkistus 75
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

Luonnolliset taustatasot otetaan 
huomioon ympäristölaatunormien 
määrittelyssä käyttämällä "lisätyn riskin 
lähestymistapaa".

Or. en

Perustelu

Aineiden esiintyminen luonnollisten päästöjen välityksellä (tausta-arvot)on otettava huomioon 
arvioitaessa ympäristölaatunormien ylityksiä. Esimerkiksi luonnossa esiintyvät metallien 
tausta-arvot geoperäisistä lähteistä, polyaromaattisista hiilivedyistä, metsäpaloista y.m., on 
otettava huomioon, kun ympäristölaatunormeja arvioidaan "lisäriskin lähestymistavan" 
tarkoittamalla tavalla. Muussa tapauksessa edellä mainittujen tapausten yhteydessä mainitut 
seikat johtaisivat täytäntöönpanoviranomaisten toteuttamiin vesihallintotoimiin.

Tarkistus 76
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission on annettava delegoitu 
säädös analyyttisia menetelmiä koskevista 
sitovista säännöistä, jotta direktiivin 
yhtenäinen täytäntöönpano 
jäsenvaltioissa varmistetaan.

Or. en
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Perustelu

Monille ehdotetuille tai tarkistetuille ympäristölaatunormeille ei ole saatavilla hyväksi 
havaittuja analyyttisiä testimenetelmiä ja näytteenottosääntöjä. Erityisesti suunnitteilla 
olevan tarkkailuluettelon suhteen mahdollisesti esiintyvien aineiden havaitsemisesta saadaan 
hyötyä vain, jos yhtenäinen ja vertailukelpoinen testi toteutetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Ks. 
myös direktiivi 2009/90 veden tilaa koskevan kemiallisen analysoinnin ja seurannan teknisten 
eritelmien määrittämisestä.

Tarkistus 77
Eija-Riitta Korhola

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

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jäsenvaltioiden on sovellettava 
ympäristölaatunormeja aineisiin 2, 15, 20, 
22, 23 ja 34–48 vesipiirien 
hoitosuunnitelmien päivityksestä 2021 
alkaen ja tavoitteena saavuttaa hyvä 
kemiallinen tila näiden aineiden suhteen 
vuoteen 2027 mennessä.

Or. en

Perustelu

Koska vesialan puitedirektiivin ja tämän direktiivin yhdenmukaisuus on varmistettava, olisi 
nimenomaisesti säädettävä, että jäsenvaltioiden on sovellettava ympäristönlaatunormeja 
uusin aineisiin ja ajantasaistettuja ympäristönlaatunormeja nykyisiin aineisiin alkaen 
seuraavasta päivityksestä, joka koskee toimenpideohjelmia ja vesipiirien hoitosuunnitelmia ja 
joka tapahtuu vuonna 2021. Tavoitteena on hyvän kemiallisen tilan saavuttaminen näiden 
aineiden osalta vuoteen 2027 mennessä.

Tarkistus 78
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
3 artikla – 4 kohta
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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 kerran kolmessa vuodessa,
ottaen tämän aikavälin suuntaviivaksi,
ellei jokin muu aikaväli ole teknisen 
tietämyksen tai asiantuntijalausuntojen
mukaan perusteltu.

Or. sv

Perustelu

Tarkistuksella yhdenmukaistetaan kohdat 4 ja 6. Komission ehdotuksessa ei ole selvää, mihin 
aikaväliin pyritään.

Tarkistus 79
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on järjestettävä direktiivin 
2000/60/EY 8 artiklan mukaisesti
suoritettavan veden tilan seurannan 
perusteella sellaisten liitteessä I olevassa 
A osassa lueteltujen prioriteettiaineiden 
pitoisuuksien pitkäaikaisten 
muutossuuntien analysointi, joita yleensä 
kerääntyy sedimenttiin ja/tai eliöstöön 
(kiinnittäen erityistä huomiota aineisiin 
nro 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 
28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 ja 44). Jollei 
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklasta muuta 
johdu, jäsenvaltioiden on toteutettava 
toimenpiteitä, joiden tavoitteena on 
varmistaa, että tällaiset pitoisuudet 
sedimentissä ja/tai asiaankuuluvassa 

Jäsenvaltioiden on järjestettävä direktiivin 
2000/60/EY 8 artiklan mukaisesti 
suoritettavan veden tilan seurannan 
perusteella sellaisten liitteessä I olevassa 
A osassa lueteltujen prioriteettiaineiden 
pitoisuuksien pitkäaikaisten 
muutossuuntien analysointi, joita yleensä 
kerääntyy sedimenttiin ja/tai eliöstöön 
(kiinnittäen erityistä huomiota aineisiin 
nro 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 
28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 ja 44). Jollei 
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklasta muuta 
johdu, niiden on toteutettava toimenpiteitä 
varmistaakseen, että tällaiset pitoisuudet 
sedimentissä ja/tai asiaankuuluvassa 
eliöstössä vähenevät tasaisesti. 
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eliöstössä eivät nouse merkittävästi. 

Or. en

Perustelu

Vesialan puitedirektiivin 4 artiklan 1 kohdan a (iv) alakohdan vaatimusten mukaisesti 
jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia prioriteettiaineiden aiheuttaman pilaantumisen 
vähentämiseksi tasaisesti, mikä poikkeaa huomattavasti siitä, että prioriteettiaineiden 
pitoisuudet sedimentissä tai eliöstössä eivät merkittävästi nouse.

Tarkistus 80
Sabine Wils, João Ferreira

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 2 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
3 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio tarkastelee teknistä ja 
tieteellistä kehitystä, mukaan luettuina 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen 
riskinarviointien päätelmät ja asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 119 artiklan
mukaisesti julkisesti saataville saatetut
tiedot aineiden rekisteröinnistä, ja ehdottaa 
tarvittaessa tämän direktiivin liitteessä I 
olevassa A osassa säädettyjen 
ympäristönlaatunormien tarkistamista 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen ja 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
4 kohdassa säädetyn aikataulun mukaisesti. 

7. Komissio tarkastelee teknistä ja 
tieteellistä kehitystä, mukaan luettuina 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen 
riskinarviointien päätelmät ja asetuksen 
(EY) N:o 1907/2006 119 artiklan 
mukaisesti rekisteröidyt tiedot aineiden
rekisteröinnistä, mukaan luettuna 
mahdolliset hajapäästöt tuotteista, ja 
ehdottaa tarvittaessa tämän direktiivin 
liitteessä I olevassa A osassa säädettyjen 
ympäristönlaatunormien tarkistamista 
EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen ja 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
4 kohdassa säädetyn aikataulun mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella varmistetaan, että kaikki Reach-asetuksen mukaiset tiedot viranomaisille 
käytetään, eikä ainoastaan julkisten tietokantojen rajoitetummat tiedot. Yksi Reach-asetuksen 
päämääriä oli tukea EU:n lainsäädännön parempaa täytäntöönpanoa parantamalla 
tietoperustaa.
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Tarkistus 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Komission teksti Tarkistus

8 a. Tämän direktiivin täytäntöönpanon 
helpottamiseksi direktiivin 2000/60/EY 
täytäntöönpanomenettelyn pohjalta on 
kehitettävä teknisiä suuntaviivoja 
eliöstönäytteiden ottamisesta ja aineiden 
tarkkailusta.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään vaikuttamaan uusien aineiden näytteenottoa ja analysointia 
koskevien standardimenetelmien puuttumiseen. Eliöstönäytteiden ottamista ja jokaisen aineen 
tarkkailua koskevien standardien kehittäminen on pitkällinen ja kallis prosessi. Tehokkuuden, 
kustannusten vähentämisen ja vertailukelpoisuuden vuoksi komission olisi tuettava 
jäsenvaltioita ja annettava teknistä opastusta direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanossa.

Tarkistus 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komission teksti Tarkistus

8 a. Komissio kehittää suuntaviivoja, 
ympäristölaatunormien soveltamista ja 
tarkkailua koskevat tekniset eritelmät 
mukaan luettuna, aineille 2, 5, 15, 20, 23, 
28 ja 34–45, jotta näiden aineiden 
tarkkailuprosessi helpottuisi.
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Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä uusien ja olemassa olevien prioriteettiaineiden analysointiin ei ole olemassa 
standardimenetelmiä. Kansallisten normien kehittäminen on pitkäaikainen ja kallis prosessi. 
Siksi komission olisi kehitettävä suuntaviivoja, joilla varmistetaan jäsenvaltioiden 
tarkkailutietojen vertailukelpoisuus.

Tarkistus 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 5 a artikla seuraavasti:
"5 a artikla 

Miten valvotaan prioriteettiaineita, jotka 
ovat teollisuuden kemikaaleja

1. Kaikille prioriteettiaineille ja 
vaarallisille prioriteettiaineille, jotka 
kuuluvat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
(Reach)soveltamisalaan ja jotka 
komission mielestä täyttävät kyseisen 
asetuksen 57 artiklan kriteerit, komissio 
pyytää Euroopan kemikaalivirastoa 
valmistelemaan [EUVL: lisätään 
päivämäärä: yksi vuosi direktiivin 
voimaantulosta] 59 artiklan 2 kohdan tai 
69 artiklan 1 kohdan mukaisen asiakirja-
aineiston, jos se ei vielä ole sitä tehnyt.
2. Niille aineille, jotka komission mielestä 
eivät täytä asetuksen 57 artiklan 
vaatimuksia, komissio pyytää Euroopan 
kemikaalivirastoa valmistelemaan 
[EUVL: lisätään päivämäärä: yksi vuosi 
direktiivin voimaantulosta] 69 artiklan 
1 kohdan mukaisen asiakirja-aineiston, 
jos se ei vielä ole sitä tehnyt. 
3. Kun valvontatiedot osoittavat, että 



PE496.330v04-00 44/107 AM\919170FI.doc

FI

unionin tason lisätoimet ovat tarpeen, 
jotta prioriteettiaine tai vaarallinen 
prioriteettiaine täyttäisi direktiivin 
2000/60/EY vaatimukset, komissio ryhtyy 
1 ja 2 artiklan mukaisiin toimiin tai 
tarkastelee soveltamismahdollisuuksien 
perusteella uudelleen asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 61 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti myönnettyä lupaa, tai 
tarkastelee uudelleen asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 68 artiklan 1 kohdan mukaista 
rajoitusta.

Or. en

Perustelu

Vesilainsäädännön ja riittävien pilaantumista ehkäisevien toimien on ehdottomasti oltava 
yhteneväisiä alakohtaisten välineiden mukaisesti. Teollisuuden kemikaalien osalta aineen 
luokittelun prioriteettiaineeksi, tai sen jälkeen havaitun ympäristölaatunormin ylityksen 
pitäisi johtaa asianmukaisiin seurantatoimiin Reach-asetuksen mukaisesti. Tämä on keskeisen 
tärkeää kun varmistetaan, että tarvittavilla toimilla saavutetaan vesialan puitedirektiivin 
tavoitteet, samalla kun noudatetaan Reach-asetuksen säännöksiä.

Tarkistus 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

3 b. Lisätään 5 b artikla seuraavasti: 
‘5 b artikla

Miten valvotaan prioriteettiaineita, jotka 
ovat kasvinsuojelutuotteita

1. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
uudelleen [EUVL: lisätään päivämäärä: 
yksi vuosi direktiivin voimaantulosta] 
kaikki asetukseen (EY) N:o 1107/2009 
perustuvat luvat kasvinsuojelutuotteille, 
jotka sisältävät kyseisen asetuksen 
44 artiklan mukaisia prioriteettiaineita, 
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jotta varmistetaan, että ne noudattavat 
direktiivin 2000/60/EY kaikkia tavoitteita. 
2. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
uudelleen luvat, jotka on myönnetty 
kasvinsuojelutuotteille, jotka sisältävät 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 48 artiklan 
mukaisia prioriteettiaineita, kun 
tarkkailutiedot osoittavat, että unionin 
tason lisätoimet ovat tarpeen direktiivin 
2000/60/EY tavoitteiden saavuttamiseksi 
yhden vuoden kuluessa tarkkailutietojen 
julkistamisesta.
3. Vaarallisten prioriteettiaineiden ei 
katsota täyttävän kyseisen asetuksen 
liitteen II 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.2 tai 
3.8.2 kohdan vaatimuksia.
4. Ympäristölaatunormien ylittämisellä 
katsotaan olevan täysin kielteisiä 
vaikutuksia ympäristöön kyseisen 
asetuksen 4 artiklan 3 kohdan 
e alakohdan i alakohdan mukaan.

Or. en

Perustelu

Vesilainsäädännön tavoitteiden ja ympäristölaatunormien sekä riittävien pilaantumista 
ehkäisevien toimien on ehdottomasti oltava yhteneväisiä alakohtaisten oikeudellisten 
välineiden mukaisesti. Torjunta-aineiden osalta aineen luokittelun prioriteettiaineeksi pitäisi 
johtaa asianmukaisiin seurantatoimiin torjunta-aineasetuksen piirissä. Tämä on keskeisen 
tärkeää kun varmistetaan, että tarvittavilla toimilla saavutetaan vesialan puitedirektiivin 
tavoitteet, samalla kun noudatetaan torjunta-ainelainsäädännön määräyksiä.

Tarkistus 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

3 c. Lisätään 5 c artikla seuraavasti: 
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"5 c artikla
Miten valvotaan prioriteettiaineita, jotka 

ovat biosidituotteita
1. Jäsenvaltioiden tai unionin luvalla 
komission on tarkasteltava uudelleen 
[EUVL: lisätään päivämäärä: yksi vuosi 
direktiivin voimaantulosta] kaikki 
22 päivänä toukokuuta 2012 
biosidivalmisteiden asettamisesta 
saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/20121

mukaisesti prioriteettiaineita sisältäville 
biosidituotteille myönnetyt luvat, jotta 
varmistetaan, että ne ovat direktiivin 
2000/60/EY tavoitteiden mukaisia. 
2. Jäsenvaltioiden tai unionin luvalla 
komission on tarkasteltava uudelleen 
luvat, jotka on myönnetty asetuksen (EY) 
N:o 528/2012 48 artiklan mukaisille 
prioriteettiaineille, kun tarkkailutiedot 
osoittavat, että unionin tason lisätoimet 
ovat tarpeen direktiivin 2000/60/EY 
tavoitteiden saavuttamiseksi yhden 
vuoden kuluessa tarkkailutietojen 
julkistamisesta.
3. Vaarallisten prioriteettiaineiden 
katsotaan täyttävän yhden kyseisen 
asetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisista 
poissulkemiskriteereistä. 
4. Ympäristölaatunormien ylittämisellä 
katsotaan olevan täysin kielteisiä 
vaikutuksia ympäristöön kyseisen 
asetuksen 19 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan iv alakohdan mukaan.
____________________
1EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1

Or. en

Perustelu

Vesilainsäädännön tavoitteiden ja ympäristölaatunormien sekä riittävien pilaantumista 
ehkäisevien toimien on ehdottomasti oltava yhteneväisiä alakohtaisten oikeudellisten 
välineiden mukaisesti. Biosidien osalta aineen luokittelun prioriteettiaineeksi pitäisi johtaa 
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asianmukaisiin seurantatoimiin biosidiasetuksen puitteissa. Tämä on keskeisen tärkeää kun 
varmistetaan, että tarvittavilla toimilla saavutetaan vesialan puitedirektiivin tavoitteet, 
samalla kun noudatetaan biosidilainsäädännön määräyksiä.

Tarkistus 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

3 d. Lisätään 5 d artikla seuraavasti: 
"5 d artikla

Teollisuuden päästöihin sisältyvien 
prioriteettiaineiden valvonta

Prioriteettiaineille, jotka kuuluvat 
teollisuuden päästöistä 24 päivänä 
marraskuuta 2010 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2010/75/EU1 (yhtenäistetty ympäristön 
pilaantumisen ehkäiseminen ja 
vähentäminen) soveltamisalaan, ja joille 
direktiivissä 2000/60/EY säädetään 
päästöraja-arvojen ja parhaisiin 
käytäntöihin perustuvien 
päästörajoitusten soveltamisesta, komissio 
sisällyttää direktiivin 2000/60/EY 
mukaisesti saatujen tarkkailutietojen 
käsittelyn osana kyseisten arvojen ja 
menetelmien riittävyyden säännöllistä 
uudelleenarviointia. Jos parannukset ovat 
tarpeen, asianomaiset lainsäädäntötoimet 
olisi toteutettava kyseisen direktiivin 73 
artiklan 1 kohdan mukaisesti."
___________________
1EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17

Or. en
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Perustelu

Vesilainsäädännön ja riittävien pilaantumista ehkäisevien toimien on ehdottomasti oltava 
yhteneväisiä alakohtaisten välineiden mukaisesti. Teollisuuden päästöjen osalta aineen 
luokittelun prioriteettiaineeksi ja saatujen tarkkailutietojen pitäisi johtaa asianmukaisiin 
seurantatoimiin Reach-asetuksen mukaisesti. Tämä on keskeisen tärkeää kun varmistetaan, 
että tarvittavilla toimilla saavutetaan vesialan puitedirektiivin tavoitteet, samalla kun 
noudatetaan teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin säännöksiä.

Tarkistus 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Komission teksti Tarkistus

3 e. Lisätään 5 e artikla seuraavasti: 
"5 e artikla

Lääkeaineina käytettävien 
prioriteettiaineiden valvonta

1. Prioriteettiaineille, jotka kuuluvat 
lääketurvatoiminnan osalta ihmisille 
tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön 
säännöistä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/83/EY¹ soveltamisalaan, 
jäsenvaltioiden on arvioitava yhden 
vuoden kuluessa direktiivin 
voimaantulosta lisäävätkö tuotteen 
ominaisuuksia kuvaava yhteenveto ja 
potilaille tarkoitettu tiedote riittävällä 
tavalla tietoisuutta, jotta se vaikuttaisi 
tehokkaasti direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseen. Prioriteettiaineille, jotka 
kuuluvat ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevista yhteisön säännöistä sekä 
Euroopan lääkeviraston perustamisesta 
31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 726/20042

soveltamisalaan, komission on Euroopan 
lääkeaineviraston lausuntoon perustuen 
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arvioitava yhden vuoden kuluessa 
direktiivin voimaantulosta lisäävätkö 
tuotteen ominaisuuksia kuvaava 
yhteenveto ja potilaille tarkoitettu tiedote 
riittävällä tavalla tietoisuutta, jotta se 
vaikuttaisi tehokkaasti direktiivin 
tavoitteiden saavuttamiseen. Avoimuuden 
varmistamiseksi prioriteettiaineiden 
ympäristöä koskevat riskien arvioinnit on 
julkistettava lääkeainelainsäädännön 
yhteydessä.
2. Jäsenvaltioiden tai unionin luvalla 
komission on tarkasteltava uudelleen
luvat, jotka on myönnetty olemassa olevaa 
prioriteettiainetta sisältäville lääkeaineille 
tai lääkevalmisteille, kun tarkkailutiedot 
osoittavat, että unionin tason lisätoimet 
ovat tarpeen direktiivin 2000/60/EY 
tavoitteiden saavuttamiseksi yhden 
vuoden kuluessa tarkkailutietojen 
julkistamisesta.
3. Niiden prioriteettiaineiden osalta, jotka 
kuuluvat direktiivin 2001/83/EY tai 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 
soveltamisalaan, komissio kannustaa 
jäsenvaltioita harkitsemaan niitä 
sisältävien lääkeaineiden muuttamista 
reseptituotteiksi.
4. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 
yhden vuoden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta käyttämättömien tai 
vanhentuneiden lääkeaineiden 
asianmukaisen keräysjärjestelmän 
toteuttamisesta direktiivin 2001/83/EY 
127b artiklan mukaisesti."
______________
1EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67
2EYVL L 136, 30.4.2004, s. 1

Or. en

Perustelu

Vesilainsäädännön tavoitteiden ja ympäristölaatunormien sekä riittävien pilaantumista 
ehkäisevien toimien on ehdottomasti oltava yhteneväisiä alakohtaisten oikeudellisten 
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välineiden mukaisesti. Lääkeaineiden osalta aineen luokittelun prioriteettiaineeksi pitäisi 
johtaa asianmukaisiin seurantatoimiin lääkeaineita koskevan lainsäädännön puitteissa. Tämä
on keskeisen tärkeää kun varmistetaan, että tarvittavilla toimilla saavutetaan 
vesilainsäädännön tavoitteet, samalla kun noudatetaan lääkeaineita koskevan lainsäädännön 
määräyksiä.

Tarkistus 88
Andrea Zanoni

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 5 a artikla seuraavasti:
"5 a artikla 

Valvontatoimenpiteet
1. Komissio järjestää 
valvontatoimenpiteiden hyväksymisen 
tässä direktiivissä tarkoitetuille 
prioriteettiaineiksi määritetyille aineille ja 
vaarallisille prioriteettiaineille voimassa 
olevan EU:n lainsäädännön mukaisesti 
seuraavissa kohdissa säädetyllä tavalla: 
2. Kaikille vaarallisille prioriteettiaineille, 
jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 soveltamisalaan, komissio 
pyytää Euroopan kemikaalivirastoa 
valmistelemaan kolmen kuukauden 
kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta liitteen XV mukaisesti 
asiakirja-aineiston näiden aineiden 
sisällyttämiseksi aineiden 
ehdokasluetteloon.
3. Päästöjen vähentämiseksi laitoksista, 
joiden on noudatettava teollisuuden 
päästöistä 24 päivänä marraskuuta 2010 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2010/75/EU 
säädettyjä vaatimuksia (yhtenäistetty 
ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen 
ja vähentäminen)1 tapauksissa, joissa 
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parhaita käytettävissä olevia tekniikkoja 
hyödyntämällä tuotetut päästötasot eivät 
ole riittäviä ympäristönlaatunormien 
täyttämiseksi, komissio varmistaa, että 
ryhdytään asianmukaisiin toimiin, jotka 
on selkeästi sisällytettävä 
vertailuasiakirjoihin (BREF-asiakirjat).
4. Komissio järjestää asianmukaisten 
valvontatoimenpiteiden hyväksymisen 
tässä direktiivissä tarkoitetuille 
vaarallisiksi prioriteettiaineiksi 
määritetyille aineille, jotka kuuluvat 
asetuksen (EY) N:o 528/2012 
soveltamisalaan, voimassa olevan EU:n 
lainsäädännön mukaisesti. Erityisesti
(a) kaikki Euroopan unionissa 
tehoaineille myönnetyt luvat tarkistetaan 
asetuksen (EY) N:o 528/2012 15 artiklan 
perusteella.
(b) Komissio varmistaa 31 päivään 
joulukuuta 2019 mennessä, että näihin 
aineisiin sovelletaan 5 artiklassa 
tarkoitettuja poissulkemiskriteerejä ja että 
ne voidaan hyväksyä vain jos kyseisen 
artiklan 2 kohdan a alakohdassa olevia 
ehtoja noudatetaan.
(c) Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä edellä 
mainitun asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuja suojatoimenpiteitä.
5. Jäsenvaltioiden ja komission on 
järjestettävä edellä mainitussa asetuksessa 
tarkoitettujen valvontatoimenpiteiden 
hyväksyminen tässä direktiivissä 
tarkoitetuille prioriteettiaineiksi ja 
vaarallisiksi prioriteettiaineiksi 
määritetyille aineille, jotka kuuluvat 
asetuksen (EY) N:o 1107/2009 
soveltamisalaan. Erityisesti
(a) prioriteettiaineen markkinoille 
saattamisen yhteydessä on tehtävä uusi 
arvio ja uusittava aineen hyväksyntä 
12 kuukauden kuluessa, jotta voidaan 
varmistaa, että vesiin päätyviä päästöjä 
vähennetään asteittain.
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(b) Vaarallisten prioriteettiaineiden 
uudessa arvioinnissa on varmistettava, 
että aine korvataan muilla haitallisten 
eliöiden torjuntajärjestelmillä. Jos 
tällaiset järjestelmät eivät ole vielä 
tarpeeksi tehokkaita, väliaikaista lupaa 
voidaan harkita ainoastaan suljetuille 
järjestelmille, jotka eivät aiheuta ilmassa, 
vedessä tai maaperässä havaittavia 
päästöjä.
(c) Kaikkia toimenpiteet vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi määritettyjen torjunta-
aineiden hyväksymiseksi perutaan 
1 päivästä tammikuuta 2020 alkaen eikä 
uusia lupia tällaisille aineille myönnetä 
tämän päivämäärän jälkeen." 
____________________
1 EUVL L 334, 17.12 2010, s. 17.

Or. it

Perustelu

Direktiivissä 2000/60/EY vaaditaan komissiota ehdottamaan toimia prioriteettiaineiden 
päästöjen vähentämiseksi ja vaarallisten prioriteettiaineiden päästöjen poistamiseksi. Tätä 
varten on toivottavaa ja taloudellisesti tehokasta käyttää unionissa jo voimassa olevia 
sääntelyn välineitä: REACHia, teollisuuden päästöjä koskevaa direktiiviä sekä torjunta-aine-
ja biosidistandardeja. Näillä välineillä luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset 
teollisuudelle ja samalla vähennetään jäsenvaltioille koituvaa rasitusta ja käyttäjien 
kustannuksia.

Tarkistus 89
Csaba Sándor Tabajdi

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 5 a artikla seuraavasti:
"5 a artikla 

Valvontatoimet
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1. Direktiivin 2000/60/EY mukaisesti 
prioriteettiaineiksi tai vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi luokiteltujen aineiden 
osalta komissio varmistaa, että 
toimivaltaisen 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, 
jotka kuuluvat asetuksen (EY) N:o 
1107/2009 soveltamisalaan, jäsenvaltiot 
jakomissio varmistavat, että seuraavia 
valvontatoimia toteutetaan:
a) Prioriteettiaineiden osalta 
lupamenettelyn uudelleenarviointi tai 
uusiminen varmistavat, 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 1 päivänä 
tammikuuta 2020, eikä uusia myönnetä 
samasta päivästä lähtien. 
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3. Tämän direktiivin mukaisesti 
prioriteettiaineiksi ja vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi luokitelluille aineille, 
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 syyskuura 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

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 
valvomiseksi ja erityisesti vaarallisten prioriteettiaineiden päästöjen ja häviöiden 
lopettamiseksi tai vaiheittaiseksi lopettamiseksi.

Tarkistus 90
Christofer Fjellner

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 3 a kohta (uusi)
Direktiivi 2008/105/EY 
7 artikla – 2 a, 2 b, 2 c ja 2 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 7 artiklaan kohdat 
seuraavasti:
"2 a. Direktiivin 2000/60/EY liitteeseen X 
sisältyville vaarallisille prioriteettiaineille, 
joita yhä valmistetaan EU:ssa tai tuodaan 
sinne, komissio valmistelee 18 kuukauden 
kuluessa niiden sisällyttämisestä 
lainsäädäntöehdotuksia, joilla 
varmistetaan niiden valmistuksen, 
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markkinoilla pitämisen ja käytön 
vaiheittainen lopettaminen muun muassa 
valmistuksen, markkinoille saattamisen ja 
käytön estävillä kielloilla ja rajoituksilla 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti, 
hyväksymällä aktiiviset aineet 
kasvinsuojelutuotteita koskevan asetuksen 
tai biosidejä koskevan asetuksen kautta, 
tai muilla asiaankuuluvilla toimilla. 
2 b. Direktiivin 2000/60/EY liitteeseen X 
sisältyville prioriteettiaineille, joita yhä 
valmistetaan EU:ssa tai tuodaan sinne ja 
joiden riskejä vesiympäristölle ei ole voitu 
riittävästi valvoa, komissio valmistelee 
18 kuukauden kuluessa niiden 
sisällyttämisestä lainsäädäntöehdotuksia, 
joilla varmistetaan pilaantumisen 
tasainen väheneminen muun muassa 
valmistuksen, markkinoille saattamisen ja 
käytön estävillä lupamenettelyillä ja 
rajoituksilla asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 mukaisesti, hyväksymällä 
aktiiviset aineet biosidivalmisteiden 
asettamisesta saataville markkinoilla ja 
niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 
2012 annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 528/2012¹ 
mukaisesti, tai muilla asiaankuuluvilla 
toimilla. 
2 c. Komissio toteuttaa 
uudelleenarvioinnin 1 päivään joulukuuta 
2013 mennessä ja ehdottaa tarvittaessa 
muutoksia yhteisille lisätoimille ja 
yhteyksien lujittamiselle direktiivin 
2000/60/EY ja muiden vesiympäristön 
suojelun kannalta aiheellisten säädösten 
välillä.
2 d. Komissio toteuttaa 
uudelleenarvioinnin 1 päivään joulukuuta 
2013 mennessä ja ehdottaa tarvittaessa 
muutoksia tähän direktiiviin 
yhdistelmävaikutusten riskien 
arvioimiseksi." 

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

Tarkistus 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Komission teksti Tarkistus

3 a. Lisätään 7 a artikla seuraavasti: 
"7 a artikla
Koordinointi

1. Direktiivin 2000/60/EY 21 artiklan 
1 kohdan mukaisesti perustetun komitean 
ja muiden keskenään merkittävien 
aineiden tai aineryhmien arviointiin, 
lupamenettelyyn tai muuhun tarkasteluun 
liitteessä II lueteltujen unionin 
voimassaolevan lainsäädännön 
mukaisesti perustettujen elinten välillä 
tarvitaan pitkälle menevää koordinointia, 
josta huolehtii komissio.
2. Tällaisella koordinaatiolla on 
varmistettava riittävä riskien arvioinnin 
taso vesiympäristön suhteen, jotta voidaan 
saavuttaa direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklassa säädetyt tavoitteet, ja 
varmistettava aineiden päästöjä ja 
häviöitä koskevien toimien ja valvonnan 
käynnistäminen kyseisten riskien 
vähentämiseksi liitteessä II luetellun 
lainsäädännön mukaisesti.
3. Ne aineet tai aineryhmät, joiden on 
havaittu aiheuttavan merkittävää riskiä 
vesiympäristölle tai sen välityksellä ja 
joiden 2 kohdassa mainittuja päästöjä ja 
häviöitä valvotaan, julkistetaan 
sähköisessä muodossa.
4. Siirretään komissiolle valta antaa 
1 kohdassa tarkoitettua koordinointia 
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koskevia delegoituja säädöksiä 10 artiklan 
mukaisesti."

Or. en

(Ks. liitteeseen II a tehty tarkistus 222 (uusi))

Tarkistus 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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, 
sedimentille tai eliöstölle.”

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 tarvittaessa kertomukseen 
asiaankuuluvia ehdotuksia, erityisesti 
ehdotuksia uusien prioriteettiaineiden tai 
vaarallisten prioriteettiaineiden 
määrittämiseksi tai tiettyjen 
prioriteettiaineiden määrittämiseksi 
vaarallisiksi prioriteettiaineiksi ja 
vastaavien ympäristönlaatunormien 
asettamiseksi tarvittaessa pintavedelle, 
sedimenteille tai eliöstölle. Säännöllisillä 
tarkistuksilla olisi mahdollistettava
luettelossa olevien aineiden 
laatustandardien mukauttaminen tai 
aineiden poistaminen luettelosta 
tutkimustiedon perusteella. Jos 
tarkistuksessa osoitetaan, että direktiivin 
2000/60/EY liitteessä X olevaan 
prioriteettiaineiden luetteloon otettu aine 
ei aiheuta 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua merkittävää riskiä 
vesiympäristölle, komission olisi 
ehdotettava aineen poistamista 
liitteestä X.

Or. de
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Tarkistus 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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, 
sedimentille tai eliöstölle.”

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 tarvittaessa kertomukseen 
asiaankuuluvia ehdotuksia, erityisesti 
ehdotuksia uusien prioriteettiaineiden tai 
vaarallisten prioriteettiaineiden 
määrittämiseksi tai tiettyjen 
prioriteettiaineiden määrittämiseksi 
vaarallisiksi prioriteettiaineiksi ja 
vastaavien ympäristönlaatunormien 
asettamiseksi tarvittaessa pintavedelle, 
sedimenteille tai eliöstölle tai tarvittaessa 
tiettyjen prioriteettiaineiden poistamiseksi 
liitteestä X.

Or. en

Perustelu

Prioriteettiaineiden luettelon uudelleentarkastelussa olisi voitava myös harkita aineiden 
poistamista luettelosta perustelluista syistä.

Tarkistus 94
Sabine Wils

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 artikla
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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, 
sedimentille tai eliöstölle.”

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 tarvittaessa kertomukseen 
asiaankuuluvia ehdotuksia, erityisesti 
ehdotuksia uusien prioriteettiaineiden tai 
vaarallisten 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

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 95
Carl Schlyter

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 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 4 kohdassa 
säädetystä mainitun direktiivin X liitteen 
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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, 
sedimentille tai eliöstölle.”

säännöllisen tarkistuksen tuloksista. 
Komissio liittää tarvittaessa kertomukseen 
asiaankuuluvia ehdotuksia, erityisesti 
ehdotuksia uusien prioriteettiaineiden tai 
vaarallisten prioriteettiaineiden 
määrittämiseksi tai tiettyjen 
prioriteettiaineiden määrittämiseksi 
vaarallisiksi prioriteettiaineiksi ja 
vastaavien ympäristönlaatunormien 
asettamiseksi tarvittaessa pintavedelle, 
sedimenteille tai eliöstölle. 
Ympäristölaatunormien asettamisessa 
komissio ottaa huomioon 
yhdistelmävaikutukset.

Or. en

Perustelu

Nykyisin prioriteettiaineiden ympäristölaatunormit asetetaan yksittäisten aineiden 
perusteella, aivan kuin ne olisivat ainoa vedessä oleva aine. Useimmiten kuitenkin kyseessä 
on useita aineita yhtä aikaa, mikä saattaa johtaa lisävaikutuksiin ja jopa 
synergiavaikutuksiin. Kyseiset yhdistelmävaikutukset on otettava huomioon 
ympäristölaatunormien asettamisessa, ettei niiden suojelun taso ole liian alhainen.

Tarkistus 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc

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 

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 tarvittaessa kertomukseen 
asiaankuuluvia ehdotuksia, erityisesti 
ehdotuksia uusien prioriteettiaineiden tai 
vaarallisten prioriteettiaineiden 
määrittämiseksi tai tiettyjen 
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prioriteettiaineet vaarallisiksi 
prioriteettiaineiksi ja asetetaan vastaavat 
ympäristönlaatunormit vedelle, 
sedimentille tai eliöstölle.”

prioriteettiaineiden määrittämiseksi 
vaarallisiksi prioriteettiaineiksi ja 
vastaavien ympäristönlaatunormien 
asettamiseksi tarvittaessa pintavedelle, 
sedimenteille tai eliöstölle. Kertomuksessa 
tarkastellaan unionin tasolla ja 
jäsenvaltioissa hyväksyttyjä toimia ja 
arvioidaan, miten nämä toimet 
saavuttavat prioriteettiaineiden 
laatunormit tai vaarallisten 
prioriteettiaineiden lopettamistavoitteen. 
Komission on tarvittaessa liitettävä tähän 
kertomukseen asiaankuuluvia ehdotuksia 
konkreettisista toimista, joilla voidaan 
saavuttaa laatunormit ja 
lakkauttamistavoite, sekä väliaikaiset 
aikataulut. Ensimmäinen 
uudelleentarkastelu ja arviointi 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle viimeistään 31 päivänä 
joulukuuta 2013.

Or. en

Tarkistus 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

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 

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 tarvittaessa kertomukseen 
asiaankuuluvia ehdotuksia, erityisesti 
ehdotuksia uusien prioriteettiaineiden tai 
vaarallisten prioriteettiaineiden 
määrittämiseksi tai tiettyjen 
prioriteettiaineiden määrittämiseksi 
vaarallisiksi prioriteettiaineiksi ja 
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ympäristönlaatunormit vedelle, 
sedimentille tai eliöstölle.”

vastaavien ympäristönlaatunormien 
asettamiseksi tarvittaessa pintavedelle, 
sedimenteille tai eliöstölle. Kertomuksessa 
ja siihen mahdollisesti liittyvissä 
ehdotuksissa varmistetaan tarvittaessa 
yhteensoveltuvuus muiden 
lupamenettelyjen ja arviointien kanssa 
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 
kanssa. Komissio laatii ohjeasiakirjan, 
jossa esitellään vaarallisten 
prioriteettiaineiden määrittelemisessä 
käytettävät avoimet menettelyt ja 
johdonmukaiset kriteerit.

Or. en

Perustelu

Yhteensoveltuvuus nykyisiin lupamenettelyihin ja arviointeihin on varmistettava 
alakohtaisella lainsäädännöllä. Vaarallisten prioriteettiaineiden valinta on suoritettava 
selkeillä ja avoimilla menettelyillä ja kriteereillä, jotka ovat yhteensopivia alakohtaisen 
lainsäädännön kanssa ja joihin osallistuvat kaikkia asianmukaiset asiantuntijat ja 
sidosryhmät direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 98
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 artikla – 1 a kohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

Komissio asettaa vaarallisten 
prioriteettiaineiden valintakriteerit,
– jotka perustuvat asianomaiseen yhteisön 
lainsäädäntöön, tapauksen mukaan 
yhteisön ainekohtaiseen lainsäädäntöön 
tai asianomaisiin kansainvälisiin 
sopimuksiin sisältyviin kriteereihin, joissa 
määritetään hidas hajoaminen, 
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biokertyvyys ja myrkyllisyys vedessä ja 
sedimentissä, ja
– joissa vaaditaan seurannasta saatujen 
todisteiden esittämistä laajalle levinneestä 
ympäristön altistumisesta, mukaan lukien 
vähintään 10 jäsenvaltiossa seurannasta 
saadut havainnot, joissa vähintään 
5 prosenttia näytteistä vähintään viidessä 
jäsenvaltiossa on ekotoksikologista huolta 
herättävällä tasolla.

Or. en

Perustelu

Vaarallisten prioriteettiaineiden valintamenettelyssä on varmistettava johdonmukaisuus 
ainekohtaisen lainsäädännön kanssa, kun määritellään hitaasti hajoavan, biokertyvän ja 
myrkyllisen aineen ominaisuuksia. Vaarallisten prioriteettiaineiden luetteloon ottamisen 
seuraukset ovat merkittäviä, joten on tärkeää, että osoitetaan todellinen EU:n laajuinen 
merkityksellisyys ja laajalle levinnyt altistuminen.

Tarkistus 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio esittää todisteet EU:n tason ja 
ekotoksikologisesta merkityksellisyydestä 
määritellessään vaarallisia 
prioriteettiaineita. Komissio asettaa 
vaarallisten prioriteettiaineiden 
valintakriteerit, joissa otetaan huomioon 
asianomaiseen yhteisön lainsäädäntöön, 
tapauksen mukaan yhteisön 
ainekohtaiseen lainsäädäntöön tai 
asianomaisiin kansainvälisiin 
sopimuksiin sisältyvät kriteerit, joissa 
määritetään hidas hajoaminen, 
biokertyvyys ja myrkyllisyys vedessä ja 
sedimentissä.
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Or. en

Perustelu

Vaarallisten prioriteettiaineiden valitsemisen pitää perustua asianomaiseen lainsäädäntöön 
(REACH, torjunta-aineet ja biosidit), puitelainsäädäntöön tai kansainvälisiin sopimuksiin, 
joissa on vahvistettu myrkyllisyyden ja altistumisen tasot.

Tarkistus 100
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 4 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tarkkailtavien aineiden luetteloon 
8 b artiklan mukaisesti otettuja aineita, 
joista on 12 kuukauden seurannan 
jälkeen vähintään 10 jäsenvaltiossa 
tehtyjä havaintoja, jotka osoittavat, että 
vähintään 5 prosenttia näytteistä 
vähintään viidessä jäsenvaltiossa on 
ekotoksikologista huolta herättävällä 
tasolla, olisi harkittava luokiteltaviksi 
mahdollisesti prioriteettiaineiksi tai 
vaarallisiksi prioriteettiaineiksi.

Or. en

Perustelu

Tarkkailtavien aineiden luettelossa olevia aineita, joilla on osoitettu olevan todellinen EU:n 
laajuinen merkityksellisyys ja laajalle levinnyt altistuminen, olisi harkittava luokiteltaviksi 
mahdollisesti prioriteettiaineiksi tai vaarallisiksi prioriteettiaineiksi.

Tarkistus 101
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 5 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 a artikla – 1 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

(a) esittää kemiallista tilaa koskevat tiedot 
erillään direktiivin 2000/60/EY 13 artiklan 
mukaisten vesipiirin hoitosuunnitelmien 
muiden aineiden tiedoista, rajoittamatta 
kuitenkaan kyseisen direktiivin liitteessä V 
olevan 1 kohdan 4 alakohdan 3 alakohdan 
yleisen kemiallisen tason esittämistä 
koskevien vaatimusten soveltamista, ja/tai

(a) esittää näiden aineiden ja muiden 
aineiden kemiallista tilaa koskevat tiedot 
erillään direktiivin 2000/60/EY 13 artiklan 
mukaisten vesipiirin hoitosuunnitelmissa, 
rajoittamatta kuitenkaan kyseisen 
direktiivin liitteessä V olevan 1 kohdan 
4 alakohdan 3 alakohdan yleisen 
kemiallisen tason esittämistä koskevien 
vaatimusten soveltamista, ja/tai

Or. en

Perustelu

Ubikvitaaristen PBT-aineiden lisäksi myös muiden aineiden kemiallista tilaa koskevat tiedot 
pitäisi näyttää erikseen, jotta voidaan näyttää millaista edistystä näiden aineiden kohdalla on 
saatu aikaan. Tämän ei pitäisi vaikuttaa liitteessä V olevan 1 kohdan 4 alakohdan 
3 alakohdassa säädettyyn velvoitteeseen näyttää myös yleinen kemiallinen taso.

Tarkistus 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

(a) esittää kemiallista tilaa koskevat tiedot 
erillään direktiivin 2000/60/EY 13 artiklan 
mukaisten vesipiirin hoitosuunnitelmien 
muiden aineiden tiedoista, rajoittamatta 
kuitenkaan kyseisen direktiivin liitteessä V 
olevan 1 kohdan 4 alakohdan 3 alakohdan 
yleisen kemiallisen tason esittämistä 
koskevien vaatimusten soveltamista, ja/tai

(a) laatia tavoitteen saavuttamista 
koskevaan esitykseen lisäkarttoja, joissa 
esitetään kemiallista tilaa koskevat tiedot 
erillään direktiivin 2000/60/EY 13 artiklan 
mukaisten vesipiirin hoitosuunnitelmien 
muiden aineiden tiedoista, rajoittamatta 
kuitenkaan kyseisen direktiivin liitteessä V 
olevan 1 kohdan 4 alakohdan 3 alakohdan 
yleisen kemiallisen tason esittämistä 
koskevien vaatimusten soveltamista, ja/tai

Or. de
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Perustelu

"Yksi ylittyy–kaikki ylittyvät” -periaatteen" takia on mahdollista, että EU:n tason toimia 
vaativat aineet jäävät pimentoon. Siksi on laadittava lisäkarttoja, joissa kuvataan kunkin 
tällaisen aineen kemiallinen tila, jos on havaittu ympäristönlaatunormien ylittymistä, jota ei 
kuitenkaan voida vähentää tarpeeksi kansallisesti tai koko EU:ssa. Näille kartoille ehdotetaan 
tavoitteen saavuttamista osoittavaa esittämistapaa.

Tarkistus 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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 tehdä vain kerran 
hoitosuunnitelman jakson aikana, jos 
näiden aineiden pitoisuuksissa ja 
muutossuunnissa ei ole havaittu 
lisääntymistä ensimmäisten kuuden 
vuoden aikana.

Or. en

Perustelu

Huomattavien seurantakustannusten vähentämiseksi jäsenvaltioille olisi sallittava aineiden 
seurannan vähentäminen edelleen, jos pitoisuuksissa ja muutossuunnissa ei ole havaittu 
lisääntymistä ensimmäisten kuuden vuoden aikana.

Tarkistus 104
Holger Krahmer



AM\919170FI.doc 67/107 PE496.330v04-00

FI

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
2008/105/EC
8 a artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tarkkailtavien aineiden luettelo Seurattavien aineiden luettelo
(Vastaava muutos tehdään kaikkialle 
tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko 
tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi ehdotettua mekanismia olisi kutsuttava seurattavien aineiden luetteloksi eikä 
tarkkailtavien aineiden luetteloksi, koska juuri siitä on kyse. Näin vältetään väärät tulkinnat 
ja luettelossa olevien aineiden kielteinen julkisuus. Tarkkailtavien aineiden luettelo antaa 
väärän mielikuvan siitä, että luettelon aineet olisivat EU:n tasolla huomattava riski 
ympäristölle. Se ei välttämättä päde kaikkiin seurattavien aineiden luettelossa oleviin 
aineisiin.

Tarkistus 105
Vladko Todorov Panayotov

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii luettelon tarkkailtavista 
aineista, joista kerätään unionin laajuisesti
seurantatietoja direktiivin 2000/60/EY 
16 artiklan 2 kohdan mukaisten tulevien 
priorisointien tueksi.

Komissio laatii yhdessä jäsenvaltioiden ja 
asianomaisten sidosryhmien kanssa
luettelon tarkkailtavista aineista, joista 
kerätään unionin laajuisesti seurantatietoja 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
2 kohdan mukaisten tulevien priorisointien 
tueksi. Tarkkailtavien aineiden luetteloon, 
myös ensimmäiseen tarkkailtavien 
aineiden luetteloon sisällytettävien 
aineiden valinta perustuu objektiivisiin 
tieteellisiin kriteereihin tämän artiklan 
säännösten mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

On vältettävä mahdollisesti turhasta seurannasta aiheutuvia kustannuksia ja varmistettava, 
että kerättyjä tietoja voidaan käyttää priorisointiprosessissa. Tarvitaan tämän vuoksi 
tieteellisten asiantuntijoiden hoitamaa valintaprosessia, joka perustuu objektiivisiin 
kriteereihin, jotta voidaan varmistaa, että ensimmäiseen tarkkailtavien aineiden luetteloon 
otettaviksi kaavaillut aineet ovat tulosta järkevästä valintaprosessista.

Tarkistus 106
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii luettelon tarkkailtavista 
aineista, joista kerätään unionin laajuisesti 
seurantatietoja direktiivin 2000/60/EY
16 artiklan 2 kohdan mukaisten tulevien 
priorisointien tueksi.

Komissio laatii yhteistyössä kaikkien 
asianomaisten sidosryhmien kanssa
luettelon tarkkailtavista aineista, joista 
kerätään unionin laajuisesti seurantatietoja 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
2 kohdan mukaisten tulevien priorisointien 
tueksi sellaisten tietojen ohella, joita 
saadaan direktiivin 2000/60/EY 5 ja 
8 artiklan mukaisista ominaispiirteiden 
analysointiohjelmista ja 
seurantaohjelmista.

Or. en

Perustelu

Kuten edellä on todettu, direktiivin 2000/60/EY 5 ja 8 artiklan perusteella saadaan jo 
arvokasta tietoa EU:n vesien ekologisesta ja kemiallisesta tilasta jäsenvaltioiden ja 
sidosryhmien yhteistyön tuloksena ja sitä voidaan käyttää tarkkailtavien aineiden luetteloa 
varten.

Tarkistus 107
Erik Bánki
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii luettelon tarkkailtavista 
aineista, joista kerätään unionin laajuisesti
seurantatietoja direktiivin 2000/60/EY 
16 artiklan 2 kohdan mukaisten tulevien 
priorisointien tueksi.

Komissio laatii luettelon tarkkailtavista 
aineista, joista kerätään seurantatietoja 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
2 kohdan mukaisten tulevien priorisointien 
tueksi.

Or. en

Perustelu

Tarkkailtavien aineiden luettelon täytäntöönpano aiheuttaa lisäkustannuksia, minkä vuoksi 
vapaaehtoinen täytäntöönpano on tässä vaiheessa tarkoituksenmukaisempaa. Komission 
ehdotus 10 aineen lisäämisestä tarkkailtavien aineiden luetteloon merkitsisi jäsenvaltioille 
suuria kustannuksia. Jos aineita on vähemmän, täytäntöönpanon aloittaminen on helpompaa, 
ja määrää voidaan mukauttaa myöhemmässä vaiheessa täytäntöönpanoa.

Tarkistus 108
Julie Girling

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 

Tarkkailtavien aineiden luettelossa saa olla 
minä tahansa ajankohtana enintään 
25 ainetta, ja siinä on mainittava kunkin 
aineen seurantamatriisi. Aineet on valittava
avoimin ja objektiivisin perustein uusista 
pilaavista aineista ja niiden joukosta, 
joista saatavilla olevat tiedot osoittavat, 
että ne voivat unionin tasolla aiheuttaa 
vesiympäristölle tai vesiympäristön 
välityksellä huomattavan riskin, ja 
priorisointia varten käytettävissä olevat 
seurantatiedot ovat puutteellisia.
Valitessaan aineita tarkkailtavien aineiden 
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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.

luetteloon komissio ottaa huomioon kaikki 
käytettävissä olevat tiedot mukaan lukien
tämän direktiivin valmistelun 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 luonnollisista päästöistä 
ja vaikutuksista mukaan lukien
perusteellinen riskinarviointi, joka 
perustuu laajalti hyväksyttyyn, hyväksi 
havaittuun menetelmään ja huippuluokan 
tutkimuksista saatuun tieteelliseen tietoon 
jossa otetaan huomioon tekninen ja 
tieteellinen edistys ja kansainvälisesti 
vakiintuneet ohjeet (OECD, GLP), jotka 
on kerätty 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.

Or. en

Perustelu

Vain yksittäisiä aineita pitäisi seurata niiden ainutlaatuisten fyysisten ja kemiallisten 
ominaisuuksien perusteella. Aineiden valinta on tehtävä objektiivisten ja avointen 
kriteereiden perusteella. Tarkkailtavien aineiden luettelon tarkoituksena on kerätä tietoa 
aineista, joita ei rutiininomaisesti seurata, joten maininta uusista pilaavista aineista on 
lisättävä. Nykyisiä tietoja, jotka on saatu tätä ehdotusta valmisteltaessa, olisi käytettävä 
ensimmäisen tarkkailtavien aineiden luettelon laatimisessa. On tärkeää arvioida aineiden 
aiheuttamia riskejä korkeimpien mahdollisten standardien mukaisesti käyttäen 
yhdenmukaistettuja tiedonkeruumenetelmiä.

Tarkistus 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
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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 
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.

Tarkkailtavien aineiden luettelossa on
minä tahansa ajankohtana vähintään
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 käytettävissä olevat seurantatiedot 
ovat puutteellisia. Valitessaan aineita 
tarkkailtavien aineiden luetteloon komissio 
ottaa huomioon kaikki käytettävissä olevat 
tiedot mukaan lukien tämän direktiivin 
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

Tarkistus 110
Csaba Sándor Tabajdi

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

Tarkkailtavien aineiden luettelossa on
minä tahansa ajankohtana vähintään
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 
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

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 111
Liam Aylward
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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 
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.

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, ja 
priorisointia varten tarvittavat 
seurantatiedot ovat puutteellisia.
Valitessaan aineita tarkkailtavien aineiden
luetteloon komissio ottaa huomioon kaikki 
käytettävissä olevat tiedot mukaan lukien
tämän direktiivin valmistelun 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

Perustelu

Seurantatiedot ovat laadultaan vaihtelevia ja laadukkaiden seurantatietojen saaminen on 
olennaisen tärkeää tulevien priorisointien tueksi. Seurantaohjelmiin saatavilla olevia 
resursseja on rajoitetusti, joten niissä olisi keskityttävä niihin yhdisteisiin, joista selvästi 
puuttuu tietoa. On asianmukaista käyttää nykyisiä tietoja, jotka on saatu tätä ehdotusta 
valmisteltaessa ja jotka saattavat olla merkityksellisiä valittaessa aineita ensimmäiseen 
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tarkkailtavien aineiden luetteloon.

Tarkistus 112
Carl Schlyter

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 
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.

Tarkkailtavien aineiden luettelossa on
minä tahansa ajankohtana vähintään
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 
seurantaohjelmat sekä tiedot fyysisistä, 
kemiallisista ja toksikologisista 
ominaisuuksista, hiukkaskoosta,
tuotantomääristä, käyttötavoista,
luontaisista ominaisuuksista, 
hiukkaskoosta, 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
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Perustelu

Valitessaan aineita tarkkailtavien aineiden luetteloon komission olisi otettava huomioon myös 
fyysiset, kemialliset ja toksikologiset ominaisuudet sekä hiukkaskoko.

Tarkistus 113
Sabine Wils

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 
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.

Tarkkailtavien aineiden luettelossa on
minä tahansa ajankohtana vähintään
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 
seurantaohjelmat sekä tiedot 
tuotantomääristä, käyttötavoista,
luontaisista ominaisuuksista, 
hiukkaskoosta, 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
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Perustelu

Komissio aloitti valintansa 2000 kemikaalin luettelolla, mikä osoittaa ongelman laajuuden 
Euroopan ekosysteemille ja vesihuollolle. Olisi koottava lisää seurantatietoja suuremmasta 
määrästä merkityksellisiä pilaavia aineita.

Tarkistus 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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 
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.

Tarkkailtavien aineiden luettelossa saa olla 
minä tahansa ajankohtana enintään 
25 ainetta, 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 ja joista vaaditaan riskien arviointia 
varten korkealaatuisia seurantatietoja ja 
ekotoksikologisia vaikutuksia koskevia 
tietoja. Valitessaan aineita tarkkailtavien 
aineiden luetteloon komissio ottaa 
huomioon kaikki käytettävissä olevat
tutkimustiedot 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. de
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Tarkistus 115
Oreste Rossi

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 
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.

Tarkkailtavien aineiden luettelossa saa olla 
minä tahansa ajankohtana enintään 
25 ainetta, ja siinä on mainittava kunkin 
aineen seurantamatriisi. Aineet on valittava
teknisellä menettelyllä niiden joukosta, 
joista saatavilla olevat tieteellisesti 
merkitykselliset 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 
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. it

Tarkistus 116
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
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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 
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.

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 
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 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

Perustelu

Tarkkailtavien aineiden luettelon täytäntöönpano aiheuttaa lisäkustannuksia, minkä vuoksi 
vapaaehtoinen täytäntöönpano on tässä vaiheessa asianmukaisempaa. Komission ehdotus 
25 aineen lisäämisestä tarkkailtavien aineiden luetteloon merkitsisi jäsenvaltioille suuria 
kustannuksia. Jos aineita on vähemmän, täytäntöönpanon aloittaminen on helpompaa, ja 
määrää voidaan mukauttaa myöhemmässä vaiheessa täytäntöönpanoa.

Tarkistus 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
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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 
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.

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 
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 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

Perustelu

Ehdotettu tarkkailtavien aineiden luettelo, jossa on 25 ainetta, aiheuttaa lisäkustannuksia ja 
hallinnollista rasitusta. Jäsenvaltiot on velvoitettu antamaan analyyttista tietoa näistä 
aineista vähintään kerran vuodessa. Valituista aineista riippuen on todennäköistä, että 
analyyttisiä menetelmiä on vain kehitettävä ja otettava käyttöön. Siksi aineiden määrä olisi 
rajoitettava kymmeneen.

Tarkistus 118
Kārlis Šadurskis

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
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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 
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.

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 
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 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

Perustelu

Tarkkailtavien aineiden luetteloon sisältyvien aineiden enimmäismäärää olisi pienennettävä, 
jotta varmistetaan oikeasuhtaisuus prioriteettiaineiden määrään nähden. Tämä rohkaisisi 
useampia jäsenvaltioita osallistumaan tarkkailtavien aineiden luetteloon sisältyvien aineiden 
seurantaan.

Tarkistus 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
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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 
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.

Tarkkailtavien aineiden luettelossa saa olla 
minä tahansa ajankohtana enintään 
25 ainetta tai aineryhmää, ja siinä on 
mainittava kunkin aineen seurantamatriisi
ja suositeltu analyysimenetelmä. 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 
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

Perustelu

Tarkistus koskee uusien aineiden keräämiseen ja analysointiin tarkoitettujen 
standardimenetelmien puutetta. Eliöstönäytteiden ottamista ja jokaisen aineen tarkkailua 
koskevien standardien kehittäminen on pitkällinen ja kallis prosessi. Tehokkuuden,
kustannusten vähentämisen ja vertailukelpoisuuden vuoksi komission olisi tuettava 
jäsenvaltioita ja annettava teknistä opastusta direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanossa.

Tarkistus 120
Vladko Todorov Panayotov
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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 
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.

Tarkkailtavien aineiden luettelossa saa olla 
minä tahansa ajankohtana enintään 
25 ainetta tai aineryhmää, ja siinä on 
mainittava kunkin aineen seurantamatriisi.
Aineet on valittava objektiivisten ja 
avointen kriteereiden perusteella 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 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

Perustelu

Tarkistuksen tavoitteena on saada direktiiviin nimenomainen säännös, että tarkkailtavien 
aineiden luetteloon mahdollisesti lisättävien aineiden valinta on tehtävä objektiivisten ja 
avointen kriteerien perusteella, jotta ei seurattaisi turhaan aineita, jotka eivät aiheuta riskiä 
vesiympäristölle.

Tarkistus 121
Julie Girling
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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. Komissio määrittää avoimen teknisen 
menettelyn ja asianomaiset kriteerit 
tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
tarkkailtavien aineiden luettelon 
laatimista varten ja sillä on 10 artiklan
mukaisesti valtuudet antaa delegoituja 
säädöksiä aineiden sisällyttämiseksi tämän 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun
tarkkailtavien aineiden luetteloon ja niiden 
poistamiseksi siitä. Tarkkailtavien 
aineiden luettelo on voimassa kaksi vuotta 
päivästä, jona se hyväksytään tai siihen 
saakka, kunnes komissio laatii uuden
luettelon, jos se tapahtuu ennen kahden 
vuoden ajanjakson päättymistä.

Käyttäessään tämän kohdan mukaista 
säädösvaltaansa komissio varmistaa, että 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
5 kohdassa mainitut suositukset otetaan 
huomioon.

Or. en

Perustelu

Tarkkailtavien aineiden luettelon voimassaoloajan ei pidä olla ennalta määräämätön, jotta 
voidaan parantaa luettelon dynaamista luonnetta ja korostaa, ettei aineiden pidä olla 
luettelossa pitempään kuin on tarpeellista. On otettava käyttöön täysin avoin ja perusteltu 
prosessi aineiden sisällyttämiseksi luetteloon ja niiden poistamiseksi siitä. Direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 5 kohdassa pyrittiin vahvistamaan komission ja 
täytäntöönpanoprosessiin osallistuvien osapuolten välistä vuoropuhelua.

Tarkistus 122
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
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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
aineiden sisällyttämisestä tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun tarkkailtavien 
aineiden luetteloon ja niiden poistamisesta 
siitä.

Or. it

Tarkistus 123
Oreste Rossi

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
kokoamisesta.

Or. it

Tarkistus 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, 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 

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

tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 
tarkkailtavien aineiden luettelon 
laatimisesta. Komissio laatii kriteerit ja 
menettelyt aineiden poistamiseksi 
tarkkailtavien aineiden luettelosta, jos 
niiden seurannassa on käynyt ilmi, että ei 
ole riittävästi todisteita EU:n laajuisesta 
tai ekotoksikologisesta 
merkityksellisyydestä.

Or. en

Perustelu

Julkisten varojen tehokas käyttö edellyttää, että aineet poistetaan viipymättä tarkkailtavien 
aineiden luettelosta, jos seurannassa on käynyt ilmi, että niillä ei ole merkityksellisiä 
ympäristövaikutuksia EU:n tasolla.

Tarkistus 125
Vladko Todorov Panayotov

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 
laatimisesta sekä tarkkailtavien aineiden 
luetteloon sisältyvien aineiden seurantaa 
koskevista teknisistä eritelmistä.
Delegoituja säädöksiä valmistellessaan 
komissio ottaa huomioon direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 5 kohdassa 
mainittujen sidosryhmien suositukset. 
Tarkkailtavien aineiden luettelo on 
voimassa neljä vuotta sen hyväksymisestä 
tai siihen saakka, kunnes komissio laatii 
uuden luettelon.

Or. en
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Perustelu

Tällä tavalla voidaan varmistaa, että kaikki asianomaiset sidosryhmät voivat osallistua 
tehokkaasti direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti prosessiin, jonka 
tuloksena komissio laatii tarkkailtavien aineiden luettelon.

Tarkistus 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc

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 
laatimisesta. Tarkkailtavien aineiden 
luettelo on voimassa neljä vuotta tai 
siihen saakka, kunnes komissio laatii 
uuden luettelon.

Or. en

Tarkistus 127
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

Käyttäessään edellisessä alakohdassa 
tarkoitettuja valtuuksia komissio 
vahvistaa avoimen teknisen menettelyn ja 
asiaankuuluvat kriteerit aineiden 
sisällyttämiselle tämän artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun tarkkailtavien 
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aineiden luetteloon ja niiden poistamiselle 
siitä. Se ottaa huomioon myös direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetut suositukset.

Or. it

Tarkistus 128
Rebecca Taylor

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

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio tekee 12 kuukauden 
kuluessa tämän direktiivin antamisesta 
seuraavista aineista tieteellisen 
arvioinnin, jossa tarkastellaan, onko ne 
syytä ottaa tarkkailtavien aineiden 
luetteloon:
i) diklofenaakki
ii) 17-beeta-estradioli
iii) 17-alfa-etinyyliestradioli
Komissiota avustaa direktiivin 
2000/60/EY 21 artiklan 1 kohdalla 
perustettu komitea.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksessa kolme lääkeainetta on otettu prioriteettiaineiden luetteloon. Näiden 
aineiden aiheuttama uhka jää epäselväksi ja kyseenalaiseksi, mutta on riittävästi aihetta 
priorisoida ne mahdollisesti tarkkailuluetteloon otettaviksi aineiksi. Komission pitäisi 
priorisoida näiden aineiden tieteelliset arvioinnit ottaen huomioon mahdolliset taloudelliset 
ja sosiaaliset vaikutukset direktiivin 2000/60/EY 21 artiklan 1 kohdan nojalla perustetun 
komitean avustuksella.
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Tarkistus 129
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
2008/105/EC
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 
12 kuukauden kuluessa tämän direktiivin 
voimaantulosta ja ottaa huomioon 
asiantuntijoiden suositukset direktiivin 
2000/60/EY edellä mainitun 16 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 2000/60/EY mukaan ympäristönlaatunormia ja vesipuitedirektiiviä koskevaa 
ehdotusta laatiessaan komissio ottaa huomioon eri sidosryhmien suositukset (Euroopan liike-
elämän järjestöiltä, jotka edustavat myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja 
kansalaisjärjestöjä). Tällaista suositusta sovelletaan tarkkailtavien aineiden luetteloon 
tarkistetun ehdotuksen tarjoamana välineenä, ja siten varmistetaan kaikkien asianomaisten 
sidosryhmien osallistuminen.

Tarkistus 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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 ja määrittää tieteellisesti 
perustellun, teknisen ja avoimen 
menettelyn aineiden sisällyttämiselle 
luetteloon ja niiden poistamiselle siitä. 
Tietty aine voidaan sisällyttää 
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tarkkailtavien aineiden luetteloon 
rajoitetuksi ajaksi tieteellisesti todistetun 
tiedon perusteella. 

Or. de

Tarkistus 131
Csaba Sándor Tabajdi

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. Ensimmäinen 
tarkkailtavien aineiden luettelo käsittää 
muun muassa tämän direktiivin 
liitteessä II määritetyt aineet.

Or. en

Tarkistus 132
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. On harkittava, 
sisällytetäänkö tämän direktiivin 
liitteessä II määritetyt aineet 
ensimmäiseen tarkkailtavien aineiden 
luetteloon.

Or. en
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Perustelu

Ensimmäiseen tarkkailtavien aineiden luetteloon sisällytettävät aineet on valittava 
objektiivisin perustein ja kaikkien asianomaisten sidosryhmien osallistumiseen perustuen. 
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 133
Oreste Rossi

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

Komission teksti Tarkistus

1 12 kuukautta tämän direktiivin
antamisen jälkeen.

1 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin
voimaantulosta.

Or. it

Tarkistus 134
Kārlis Šadurskis

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. Jäsenvaltiot voivat osallistua näiden 
aineiden seuraamiseen. Kukin osallistuva
jäsenvaltio seuraa tarkkailtavien aineiden 
luettelon jokaista ainetta tietyillä 
edustavilla seuranta-asemilla vähintään 
12 kuukauden ajan; seuranta on aloitettava 
12 kuukauden kuluessa aineen 
lisäämisestä tarkkailtavien aineiden 
luetteloon.

Or. en
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Perustelu

Jäsenvaltioiden osallistumisen tarkkailtavien aineiden seurantaan olisi oltava vapaaehtoista, 
jolloin voitaisiin ottaa huomioon kansalliset olosuhteet (kuten tällaisten aineiden esiintymisen 
mahdollisuus sekä hallinnolliset ja taloudelliset valmiudet). Lisäksi mahdollisuudet näiden 
aineiden analysointiin saattavat olla rajalliset. Määräajoissa olisi otettava huomioon 
kansallisen talousarviosuunnittelun vaiheet.

Tarkistus 135
Rebecca Taylor

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 24 kuukauden ajan; 
seuranta on aloitettava kuuden kuukauden 
kuluessa aineen lisäämisestä tarkkailtavien 
aineiden luetteloon.

Or. en

Perustelu

Kaksi vuotta on riittävän pitkä aika tietojen perusteelliseen seuraamiseen.

Tarkistus 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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-

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

asemilla vähintään 12 kuukauden ajan; 
seuranta on aloitettava 12 kuukauden
kuluessa aineen lisäämisestä tarkkailtavien 
aineiden luetteloon.

Or. en

Perustelu

Ei ole tarkoituksenmukaista, että itse seuranta aloitetaan kolmen kuukauden kuluttua aineiden 
sisällyttämisestä tarkkailtavien aineiden luetteloon. Siinä ajassa ei ole mahdollista tehdä 
sopimuksia laboratorioiden ja näytteenottohenkilöstön kanssa ennen kuin aineiden luettelo on 
vahvistettu. Tarjouskilpailu- ja hankintamenettelyt vievät huomattavasti aikaa.

Tarkistus 137
Vladko Todorov Panayotov

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 12 kuukauden ajan; 
seuranta on aloitettava 5 kuukauden
kuluessa aineen lisäämisestä tarkkailtavien 
aineiden luetteloon.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot tarvitsevat aikaa uusien aineiden seurannan käyttöönottoa varten.

Tarkistus 138
Kārlis Šadurskis

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

Komission teksti Tarkistus

Jokaisen jäsenvaltion on valittava
vähintään yksi asema keskimäärin 
15 000 km2:n laajuista maantieteellistä
aluetta kohti kuitenkin niin, että 
jokaisessa jäsenvaltiossa on vähintään 
yksi asema.

Kukin osallistuva jäsenvaltio valitsee
vähintään yhden aseman 40 000 km2:n
laajuista aluetta kohti tai vaihtoehtoisesti 
vähintään yhden aseman kolmea 
miljoonaa asukasta kohti.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava valita seuranta-asemien soveltuvin jakauma.

Tarkistus 139
Carl Schlyter

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

Komission teksti Tarkistus

Jokaisen jäsenvaltion on valittava 
vähintään yksi asema keskimäärin 
15 000 km2:n laajuista maantieteellistä 
aluetta kohti kuitenkin niin, että jokaisessa 
jäsenvaltiossa on vähintään yksi asema.

Jokaisen jäsenvaltion on valittava 
vähintään yksi asema kutakin 
40 000 km2:n laajuista maantieteellistä 
aluetta kohti tai vaihtoehtoisesti vähintään 
yksi asema 2,0 miljoonaa asukasta kohti 
sen mukaan, kumpi tuottaa suuremman 
tuloksen, kuitenkin niin, että jokaisessa 
jäsenvaltiossa on vähintään kaksi asemaa.
Jäsenvaltiot voivat halutessaan rajata 
asemien määrän 30:een jäsenvaltiota 
kohti.

Or. en

Perustelu

Tarkkailtavien aineiden luetteloon sisältyvien aineiden seuranta-asemien määrän kussakin 
jäsenvaltiossa ei tulisi perustua pelkästään jäsenvaltioiden maantieteelliseen kokoon, vaan 
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myös väestö olisi otettava huomioon. Tämä takaa seurantapaikkojen asianmukaisemman 
määrän. Tarkistus perustuu neuvoston ehdotukseen, mutta asemien vähimmäismääräksi 
jäsenvaltiota kohti ehdotetaan kahta yhden asemesta. Komission ehdotukseen verrattuna 
seurantapaikkojen määrä vähenisi 299:stä 254:een, mutta vähennys ei olisi niin suuri kuin 
valmistelija ehdottaa (241).

Tarkistus 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Komission teksti Tarkistus

Jokaisen jäsenvaltion on valittava 
vähintään yksi asema keskimäärin 
15 000 km2:n laajuista maantieteellistä 
aluetta kohti kuitenkin niin, että jokaisessa 
jäsenvaltiossa on vähintään yksi asema.

Jokaisen jäsenvaltion on valittava 
vähintään yksi asema keskimäärin 
20 000 km2:n laajuista maantieteellistä 
aluetta kohti kuitenkin niin, että jokaisessa 
jäsenvaltiossa on vähintään yksi asema.

Or. en

Perustelu

Näin vähennettäisiin täytäntöönpanosta aiheutuvia huomattavia hallinnollisia kustannuksia.

Tarkistus 141
Sabine Wils

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.



AM\919170FI.doc 95/107 PE496.330v04-00

FI

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 142
Carl Schlyter

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 kerran kolmessa 
kuukaudessa.

Or. en

Perustelu

Tarkkailtavien aineiden luettelosta on hyötyä vain, jos seurantatiheys tuottaa edustavat tiedot. 
Vähintään kerran vuodessa tai esittelijän ehdottama kaksi kertaa vuodessa ei ole 
tilastollisesti merkittävä senkin vuoksi, että päästöt vesistöön voivat hyvin vaihdella vuoden 
aikana. Seurantaa olisi harjoitettava vähintään kerran vuodenaikaa kohti eli kerran kolmessa 
kuukaudessa. Siten vähennetään myös riskiä siitä, että näytteenotto tehdään vääränä 
ajankohtana.

Tarkistus 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2008/105/EY 
8 b artikla – 4 kohta – 3 alakohta
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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 kaksi kertaa vuodessa 
ottaen huomioon aineen käyttötavat.

Or. en

Perustelu

Tiettyjä aineita, erityisesti torjunta-aineita, on seurattava useita kertoja vuodessa 
käyttötapojen mukaan. Sen vuoksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että seurantaa 
harjoitetaan useita kertoja vuodessa luotettavien tietojen saamiseksi.

Tarkistus 144
Rebecca Taylor

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 kerran yhdeksässä kuukaudessa, 
jotta katetaan vaihtelut vuodenaikojen 
mukaan.

Or. en

Perustelu

Seurantatiheyttä olisi lisättävä, jotta voidaan kerätä riittävän paljon tietoja. Kerran 
yhdeksässä kuukaudessa mahdollistaisi tietojen keruun eri vuodenaikoina, jolloin katettaisiin 
vaihtelut vuodenaikojen mukaan.
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Tarkistus 145
Csaba Sándor Tabajdi

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 yksi kerta vuodessa. 
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seurantaa harjoitetaan useita kertoja 
vuodessa niiden aineiden osalta, joista 
kerran vuodessa toteutettava seuranta ei 
anna mitään tuloksia tai antaa 
epätäydelliset tiedot aineen käyttötapa 
huomioon ottaen.

Or. en

Perustelu

Tiettyjä aineita, erityisesti torjunta-aineita, on seurattava useita kertoja vuodessa 
käyttötapojen mukaan, jotta saadaan laadukkaita ja luotettavia tietoja.

Tarkistus 146
Erik Bánki

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 b artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Jäsenvaltiot voivat päättää 
poikkeuksellisesti ja riskinarvioinnin 
perusteella olla seuraamatta tiettyjä 
aineita. Tästä päätöksestä ilmoitetaan 
komissiolle.
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Or. en

Perustelu

Tarkkailtavien aineiden luettelon täytäntöönpano aiheuttaa lisäkustannuksia, minkä vuoksi 
vapaaehtoinen täytäntöönpano on tässä vaiheessa asianmukaisempaa. Komission 
ehdotuksessa esitetty 25 aineen sisällyttäminen tarkkailtavien aineiden luetteloon merkitsisi 
suuria kustannuksia jäsenvaltioille. Pienempi määrä aineita on paljon asianmukaisempi 
lähtökohta täytäntöönpanolle, ja määrää voidaan muuttaa myöhemmin 
täytäntöönpanovaiheessa.

Tarkistus 147
Kārlis Šadurskis

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 edustavuudesta ja 
seurantastrategiasta.

5. Jäsenvaltiot antavat komissiolle 
selvityksen 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 
edustavuudesta ja seurantastrategiasta.

Or. en

Perustelu

Mukautetaan teksti jäsenvaltioiden vapaaehtoiseen osallistumiseen.

Tarkistus 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 b artikla – 5 kohta
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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 
edustavuudesta ja seurantastrategiasta.

5. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
selvitys 4 kohdan mukaisesti tehdyistä 
seurantatuloksista 21 kuukauden kuluessa 
aineen lisäämisestä tarkkailtavien aineiden 
luetteloon ja sen jälkeen 12 kuukauden 
välein niin kauan, kun aine on luettelossa. 
Selvityksessä on oltava tiedot aseman 
edustavuudesta ja seurantastrategiasta.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiot tarvitsevat riittävästi aikaa tietojen käsittelyyn ja tulosten ilmoittamiseen.

Tarkistus 149
Sabine Wils, João Ferreira

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 
edustavuudesta ja seurantastrategiasta.

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

Jos seurannan tuloksista käy ilmi, että 
tarkkailtavien aineiden luetteloon 
sisältyviä aineita havaitaan vähintään 
kolmessa jäsenvaltiossa ja tilanne 
herättää huolta, komissio sisällyttää 
aineen liitteeseen I ja ryhtyy 
asianmukaisiin valvontatoimenpiteisiin.

Or. en
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Tarkistus 150
Julie Girling

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 
edustavuudesta ja seurantastrategiasta.

5. Jäsenvaltiot ottavat käyttöön 
tieteellisesti vahvistetun 
seurantajärjestelmän, joka perustuu 
asianmukaisiin kansainvälisiin normeihin 
direktiivin 2009/90/EY mukaisesti ja jolla 
seurataan tarkkailtavien aineiden 
luetteloon sisältyvää tiettyä ainetta.

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
selvitys 4 kohdan mukaisesti tehdyistä 
seurantatuloksista 18 kuukauden kuluessa 
aineen lisäämisestä tarkkailtavien aineiden 
luetteloon. Komissio perustelee aineen 
jatkuvan seurannan jäsenvaltioista 
saatavien tulosten ja ennalta 
määritettyjen kriteerien perusteella
12 kuukauden välein niin kauan, kun aine 
on luettelossa, ja pyytää asianomaisia 
sidosryhmiä kommentoimaan asiaa.
Selvityksessä on oltava tiedot aseman 
edustavuudesta ja seurantastrategiasta.

Or. en

Perustelu

Tarkkailtavien aineiden luetteloon olisi sisällytettävä vain ehdottoman välttämättömät aineet, 
jotta varmistetaan luettelon tehokas käyttö. Olisi kuultava myös sidosryhmiä, jotta 
varmistetaan kaikkien alojen osallistuminen.

Tarkistus 151
Csaba Sándor Tabajdi
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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 
edustavuudesta ja seurantastrategiasta.

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 
edustavuudesta ja seurantastrategiasta. Jos 
seurannan tuloksista käy ilmi, että 
tarkkailtavien aineiden luetteloon 
sisältyviä aineita havaitaan vähintään 
kolmessa jäsenvaltiossa, komissio ryhtyy 
valvontatoimenpiteisiin 5 a artiklan 
mukaisesti.

Or. en

(Katso Tarkistus 89 – 2 artiklan 3 a kohta (uusi))

Perustelu

Komissio ryhtyy uusia pilaavia aineita koskevan unionin tason kemikaalilainsäädännön 
mukaisiin valvontatoimenpiteisiin. Jos seurantatiedoissa havaitaan, että ainetta havaitaan 
vähintään kolmessa jäsenvaltiossa huolta herättäviä määriä, komissio harkitsee, onko aine 
lisättävä prioriteettiaineiden/erityisen vaarallisten prioriteettiaineiden luetteloon, ja ehdottaa 
tarvittaessa asianmukaisia valvontatoimenpiteitä.

Tarkistus 152
Julie Girling

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 6 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
8 b artikla – 5 kohta – 1 a alakohta(uusi)

Komission teksti Tarkistus

Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua 
tällaisten selvitysten vastaanottamisesta 
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komissio poistaa tarkkailtavien aineiden 
luettelosta aineen, jonka seurantatiedoista 
käy ilmi, että aineesta ei ole vähintään 
10 jäsenvaltiossa tehtyjä havaintoja, jotka 
osoittavat, että vähintään 5 prosenttia 
näytteistä vähintään viidessä 
jäsenvaltiossa on ekotoksikologista huolta 
herättävällä tasolla. Aine poistetaan 
tarkkailtavien aineiden luettelosta, jos 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
2 kohdan mukaisesta riskinarvioinnista 
käy ilmi, että aine ei unionin tasolla 
aiheuta huomattavaa riskiä 
vesiympäristölle tai vesiympäristön 
välityksellä.

Or. en

Perustelu

On tarpeen määrittää selkeät kriteerit aineiden poistamiselle tarkkailtavien aineiden 
luettelosta, jos seurannan tuloksista käy ilmi, että havaintoja ei ole tehty riittävän laajalla 
alueella, jotta voidaan perustella tarkkailtavien aineiden luettelon edellyttämän jatkuvan 
seurannan aiheuttamat kustannukset. Olisi myös sovittava menettelystä aineiden 
poistamiseksi tarkkailtavien aineiden luettelosta silloin, kun tämä on perusteltua 
riskinarvioinnin perusteella.

Tarkistus 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan tarkkailtavien aineiden 
luetteloon sisältyvien aineiden seurannan 
tekniset määrittelyt ja komissiolle
seurantatuloksista ja asiaan kuuluvista 
tiedoista annettavan selvityksen tekniset 
muodot. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 9 artiklan 2 kohdassa 

6. Komissio hyväksyy seurantatuloksista ja 
asiaan kuuluvista tiedoista komissiolle
annettavan selvityksen tekniset muodot. 
Komissio laatii ohjeet, tekniset määrittelyt 
mukaan luettuina, joilla helpotetaan 
tarkkailtavien aineiden luetteloon 
sisältyvien aineiden seurantaa.
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tarkoitetun tarkastelumenettelyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarvitaan yhdenmukaiset raportointiohjeet ja tekniset määrittelyt, jotta varmistetaan 
toimitettujen tietojen selkeys ja täsmällisyys. Siten varmistettaisiin tietojen riippumattomuus 
ja vertailtavuus, nopeutettaisiin tietojen keruuta jäsenvaltiosta ja helpotettaisiin tietojen 
analysointiprosessia. Komission olisi myös laadittava ohjeet helpottaakseen seurantaan, 
näytteenottoon, analysointiin, laboratorioiden valmiuksiin jne. liittyviä teknisiä seikkoja.

Tarkistus 154
Julie Girling

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

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan tarkkailtavien aineiden 
luetteloon sisältyvien aineiden seurannan 
tekniset määrittelyt ja komissiolle 
seurantatuloksista ja asiaan kuuluvista 
tiedoista annettavan selvityksen tekniset 
muodot. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
annetaan 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti.

6. Komissio voi antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa 
vahvistetaan tarkkailtavien aineiden 
luetteloon sisältyvien aineiden seurannan 
tekniset määrittelyt ja komissiolle 
seurantatuloksista ja asiaan kuuluvista 
tiedoista annettavan selvityksen tekniset 
muodot. Teknisiä määrittelyjä 
valmistellessaan komissio ottaa huomioon 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
5 kohdassa tarkoitettujen asiantuntijoiden 
suositukset. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
tarkastelumenettelyn mukaisesti. Tekniset 
määrittelyt pannaan täytäntöön vain jos 
voimassa on unionin tason 
yhdenmukaistettu ja tieteellisesti 
vahvistettu asianomaisen aineen 
seurantaa koskeva menetelmä, joka 
perustuu asianmukaisiin kansainvälisiin 
standardeihin direktiivin 2009/90/EY 
mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Direktiivin 2000/60/EY mukaan ympäristönlaatunormia ja vesipuitedirektiiviä koskevaa 
ehdotusta laatiessaan komissio ottaa huomioon eri sidosryhmien suositukset. Tällaista 
suositusta sovelletaan tarkkailtavien aineiden luetteloon tarkistetun ehdotuksen tarjoamana 
välineenä, ja siten varmistetaan kaikkien asianomaisten sidosryhmien osallistuminen. 
Aineiden seuranta on tehokasta vain silloin, kun aineiden yksilöimiseen ja havainnointiin 
käytetään hyväksyttyjä, tieteellisesti vahvistettuja menetelmiä.

Tarkistus 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komissio huolehtii asetuksen (EY) 
N:o 1367/2006 9 artiklan mukaisesti, että 
yleisö voi varhaisessa vaiheessa ja 
tosiasiallisesti osallistua tarkkailtavien 
aineiden luettelon ja seurantamatriisin 
laadintaan. Komissio toimittaa yleisölle 
sähköisessä muodossa kaikki tarvittavat 
tiedot niiden aktiivista ja järjestelmällistä 
levitystä varten asetuksen (EY) N:o 
1367/2006 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 156
Thomas Ulmer

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



AM\919170FI.doc 105/107 PE496.330v04-00

FI

Komission teksti Tarkistus

6 a. Lisätään 8 c artikla seuraavasti:

"8 c artikla

Julkista tiedottamista ja 
raportointivelvollisuuksia koskevat 

siirtymäsäännökset
Aineista, joiden numero tämän direktiivin 
liitteen I A osassa on 2, 15, 20, 22, 23, 34, 
36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 ja 48, 
jäsenvaltiot voivat esittää kemiallista tilaa 
koskevat tiedot direktiivin 2000/60/EY 
13 artiklan mukaisissa vesipiirin 
hoitosuunnitelmissa erillään muiden 
aineiden tilaa koskevista tiedoista; tämän 
direktiivin liitteessä V olevan 1 kohdan 
4 alakohdan 3 alakohdan vaatimusten 
osalta yleistä kemiallista tasoa arvioidaan 
ja se esitetään erillään tässä tapauksessa. 
Tämä ei kuitenkaan rajoita tämän 
direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa, 
11 artiklan 3 kohdassa ja 16 artiklan 
6 kohdassa esitettyjen tavoitteiden ja 
vaatimusten noudattamista.

Or. de

Tarkistus 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 11 kohta
Direktiivi 2008/105/EY
Liite II ja III

Komission teksti Tarkistus

11. Poistetaan liitteet II ja III. 11. Korvataan liite II tämän direktiivin 
liitteessä II a olevalla tekstillä, ja
poistetaan liite III.

Or. en
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(Katso Tarkistus 222 – liite II a (uusi))

Tarkistus 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – alaviite

Komission teksti Tarkistus

1 12 kuukautta tämän direktiivin antamisen 
jälkeen.

1 24 kuukautta tämän direktiivin antamisen 
jälkeen.

Or. en

Perustelu

Direktiivin kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen määräajassa olisi otettava huomioon 
lainsäädännön täytäntöönpanon monimutkaisuus ja resurssivaatimukset.

Tarkistus 159
Oreste Rossi

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – alaviite

Komission teksti Tarkistus

1 12 kuukautta tämän direktiivin
antamisen jälkeen.

1 12 kuukauden kuluttua tämän direktiivin
voimaantulosta.

Or. it

Tarkistus 160
Carl Schlyter

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä 
alakohdassa säädetään, tämän direktiivin 
voimaantulopäivän jälkeen 
jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
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prioriteettiaineiden ja niiden 
ympäristölaatunormien tarkistettu luettelo 
vesipiirin hoitosuunnitelman 
ensimmäiseen päivitykseensä direktiivin 
2000/60/EY 13 artiklan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltioiden on päivitettävä vesipiirin hoitosuunnitelmansa lokakuuhun 2015 mennessä. 
On erittäin tärkeää, että prioriteettiaineiden ja niiden ympäristölaatunormien tarkistettu 
luettelo otetaan huomioon tässä päivityksessä, jotta ympäristölaatunormit täytetään vuonna 
2021, koska muutoin niitä voitaisiin soveltaa vasta vuonna 2027.


