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LYHYET PERUSTELUT

Miksi tämä Euroopan komission ehdotus?

Joulukuussa 2000 hyväksytyn vesipuitedirektiivin tavoitteena on ehkäistä veden laadun 
heikentymistä entisestään ja lujittaa vesiympäristön suojelua. Direktiivin avulla pyritään 
torjumaan saastumista yleisesti ja vähentämään asteittain kemiallista saastumista erityisesti 
lopettamalla kerralla tai vähittäin prioriteettiaineiden ja vaarallisten prioriteettiaineiden 
päästöt ja häviöt, sillä ne merkitsevät vesiympäristöön kohdistuvaa suurta riskiä, jota ei voida 
hyväksyä.

Vesipolitiikkaa toteutetaan vesipiirien hallintosuunnitelmien pohjalta. Jäsenvaltioiden on 
pantava täytäntöön tarvittavat toimet, joilla ehkäistään pintaveden laadun heikentyminen, 
mutta joilla myös palautetaan veden laatu ja parannetaan sitä.

Tämän ehdotuksen tavoitteena on – vesipuitedirektiivin 16 artiklan 7 kohdan mukaisesti –
tarkistaa ja taata, että suojelun korkea taso on saavutettu laatimalla vettä koskevat 
ympäristönlaatunormit eli pitoisuuskatot, jotta voidaan suojella ihmisiä, kasvikuntaa ja 
eläinkuntaa aineiden myrkyllisyyttä, pysyvyyttä ja bioakkumuloitumispotentiaalia koskevien 
tietojen sekä aineen käyttäytymistä ympäristössä koskevien tietojen perusteella.

Ympäristönlaatunormien tarkoituksena on suojella ja parantaa ympäristön laatua, mutta myös 
yhdenmukaistaa sisämarkkinoiden taloudelliset olot, sillä kussakin jäsenvaltiossa asetettujen 
normien välillä on suuria eroja.

Maatalousperäiset saastuttajat

Epäpuhtauksia voi päästä ympäristöön monista erilaisista lähteistä: esim. maatalous, teollisuus 
(raskasmetallit, liuottimet), poltto.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnossa keskitytään 
maatalousperäiseen vesien saastumiseen ja tarkemmin torjunta-aineisiin, sillä nitraatteja tämä 
direktiiviehdotus ei koske.

Torjunta-aineita syytetään usein pinta- ja rannikkovesien ekologisen tilan heikentämisestä, 
sillä ne voivat säilyä ympäristössä kauan ja kulkeutua pitkiä matkoja. Kyse on myös 
hajanaisesta, vaikeasti kartoitettavasta pilaantumisesta, sillä se on peräisin valumista ja 
päästöistä suoraan maaperään ja ilmaan, sateen huuhtomista kasveista jne.

Prioriteettiaineiden luettelossa (liite I, osa A) on lukuisia torjunta-aineita: 1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 
18, 19, 26, 27, 29, 33. Kaikkia kyseisiä aineita ei enää käytetä maataloustoiminnassa, mutta 
niiden jäämiä on edelleen joidenkin jokien sedimenteissä. Kahdeksan muuta ympäristölle 
haitallista ainetta, joita tämä direktiiviluonnos koskee (liite I, osa B), ovat kaikki torjunta-
aineita.

Vesiympäristössä on aina liikaa torjunta-aineita, joten maataloustoiminnassa olisi suosittava 
ensisijaisesti ympäristölle vaarattomia tuotteita, tehokkaampia käyttötekniikoita, peltojen ja 
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vesistöjen välisiä tulppa-alueita, aineiden kulkeutumista ilman mukana suihkutusten aikana 
koskevia rajoituksia jne. Useimpia näistä kohdista käsitellään parhaillaan käsiteltävinä 
olevissa torjunta-aineteksteissä.

Esittelijän kanta

Tätä direktiiviehdotusta, jossa asetetaan vettä koskevat ympäristönlaatunormit, ei voida 
tarkastella erillisenä, sillä monet ympäristönsuojelutoimet kuuluvat muiden, jo olemassa 
olevien tai hyväksyttävänä olevien, yhteisön lainsäädäntötoimien soveltamisalaan.

Näin ollen on syytä huolehtia siitä, ettei luoda ristiriitoja yhteisön muiden, seuraavien 
kuukausien aikana hyväksyttävien säädösten ja niiden tavoitteiden kanssa, jotta jokainen 
palapelin osa sopii täysin yhteen muiden kanssa.

On siis otettava huomioon olemassa olevat tekstit, kuten juomaveden laadusta annettu 
direktiivi 80/778/ETY, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annettu direktiivi 
91/414/ETY, vuonna 1996 hyväksytty direktiivi 96/61 ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi, vesipuitedirektiivi (2000/60/EY) ja 
hyväksyttävänä oleva REACH-direktiivi, torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskeva 
temaattinen strategia, torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskeva direktiivi ja torjunta-
ainedirektiivin tarkistaminen.

Tällä hetkellä on kuitenkin vaikea määrittää, mahdollistaako näiden muiden täydentävien 
säädösten täytäntöönpano vesipuitedirektiivin tavoitteiden saavuttamisen vai tarvitaanko 
yhteisön toimea. Olisi siis harkittava olemassa olevan lainsäädännön virallista arviointia, jotta 
voidaan täydentää puutteet ja ehdottaa parannuksia sekä edistää eurooppalaisen vesipolitiikan 
todella yhtenäistä lähestymistapaa ja, laajemmin, yhtenäistä ympäristöpolitiikkaa.

Euroopan komissio päätti tehdä ehdotuksen, joka rajoittuu yhteisön tasolla 
yhdenmukaistettujen ympäristönlaatunormien laatimiseen ilman, että otetaan käyttöön 
yhteisön olemassa olevan lainsäädännön lisäksi ylimääräistä "päästövalvontaa". Se jättää 
jäsenvaltioiden tehtäväksi antaa tarvittaessa muita pilaavia aineita koskevat määräykset 
kansallisella tasolla. Tätä ratkaisua, joka on esitetty kaikkein joustavimpana ja kaikkein 
oikeasuhtaisimpana sekä taloudellisesti kaikkein edullisimpana, voidaan myös kritisoida, sillä 
komissio tuo yhteisön ympäristönlaatunormien perustamisen oikeuttamiseksi esiin perusteen, 
jonka mukaan yhdenmukaistaminen on taloudellisesti edullista ja vähentää jäsenvaltioiden 
byrokraattista taakkaa.

Ympäristönlaatunormit koskevat sisävesiä (joet, järvet) ja jokisuiden vaihettumisalueita 
(rannikkovedet). Vesipuitedirektiivin 16 artiklan 7 kohdassa komissiota pyydetään tekemään 
ehdotuksia laatunormeiksi, joita sovelletaan prioriteettiaineiden pitoisuuksiin pintavedessä, 
sedimentissä tai eliöstössä.

Tehdyssä ehdotuksessa keskitytään kuitenkin pintavesiin, sillä komission mukaan ei ole 
käytettävissä yksityiskohtaisia ja luotettavia tietoja aineiden pitoisuuksista eliöstössä tai 
sedimentissä kolmea ainetta lukuun ottamatta. Olisi jälleen jäsenvaltioiden tehtävä täydentää 
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yhteisön tasolla määritetyt ympäristönlaatunormit, mutta voidaan kysyä, mitä keinoja niillä on 
tämän toteuttamiseksi.
Tämä valinta on valitettava, sillä monet saastuttavat aineet jäävät ja kumuloituvat jokiin, 
jolloin on olemassa vuodon ja näin ollen pohjavesien pilaantumisen riski sekä vaara, että 
epäpuhtaudet leviävät laajalle, joskus jopa rannikkoalueelle, kun jokia ruopataan.

Esittelijä panee myös merkille, ettei aineiden ja niiden ympäristön vuorovaikutusta ole otettu 
huomioon.

Esittelijä on huolissaan siitä, että jäsenvaltioille jätetään mahdollisuus määrittää rajojen 
ylitysten siirtymäalueet. Teollisuuden olisi itse asiassa perustettava päästöjensä 
käsittelylaitoksia tai puhdistuslaitoksia, jotta ne vastaavat asetettuja normeja, joten tämä 
poikkeus ei liene tarpeellinen. Maataloustoiminnan kohdalla vaikuttaa hankalalta yksilöidä 
erityiset päästölähteet.

On määritelty kahdentyyppiset ympäristönlaatunormit: ympäristönlaatunormi, joka perustuu 
sallittuun enimmäispitoisuuteen ja jonka avulla valvotaan lyhyen aikavälin pilaantumista, 
sekä vuosikeskiarvoon perustuva ympäristönlaatunormi.

Epäpuhtauskeskittymien mittauksen selvityksiin merkittävä viiteajanjakso on yksi vuosi tai 
kolme vuotta torjunta-aineiden kohdalla, sillä käytetyt annostukset ja luontoon kohdistuvat 
päästöt vaihtelevat vuosittain sääolosuhteista riippuen.

On kuitenkin pidettävä mielessä, että pilaantumisvaara on suurempi, kun prioriteettiainetta 
käytetään toistuvasti samassa paikassa samaan aikaan, mikä koskee nimenomaan torjunta-
aineita, joita käytetään maataloudessa maaliskuusta syyskuuhun. Ekosysteemien 
turmeleminen voi kuitenkin olla peruuttamatonta tai erittäin haitallista torjunta-aineiden 
voimakkaimman käyttöjakson aikana. Näin ollen olisi syytä tarkastella torjunta-aineiden 
keskimääräistä pitoisuutta kolmen vuoden ajalta, mutta ottaa huomioon myös 
käyttöajanjakson pitoisuuksien keskiarvo.

Koska prioriteettiaineiden päästöt ja häviöt on lopetettava kerralla tai vähittäin, on 
välttämätöntä, että jäsenvaltiot liittävät selvitykseensä aikataulun, joka on mukautettu näihin 
tavoitteisiin pyrkimiseen.
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TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 A KAPPALE (uusi)

(1 a) Euroopan yhteisöjen 
perustamissopimuksen 174 artiklan 
mukaisesti yhteisön ympäristöpolitiikka 
perustuu ennalta varautumisen 
periaatteeseen sekä periaatteisiin, joiden 
mukaan on toteutettava ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä, ympäristövahingot on 
korjattava ensisijaisesti niiden lähteellä ja 
aiheuttajan on vastattava kustannuksista.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

(1 a) Asianmukaisesti hoidettu luomuviljely 
on välttämätöntä hyvän vedenlaadun 
varmistamiseksi.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

(4 a) Direktiivi 2000/60/EY sisältää 
11 artiklan 2 kohdassa ja 
toimenpideohjelmaan liittyviä toimenpiteitä 
koskevan liitteen VI B osassa alustavan 
luettelon täydentävistä toimenpiteistä, joita 
jäsenvaltiot voivat halutessaan toteuttaa 
osana toimenpideohjelmaa. Näitä ovat 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.



AD\642350FI.doc 7/16 PE 382.209v02-00

FI

muun muassa:
– lainsäädännölliset keinot,
– hallinnolliset keinot ja
– neuvotellut ympäristönsuojelusopimukset

Perustelu

Oikeudellisten keinojen lisäksi on mainittava "täydentävät" toimenpiteet, jotka kuvataan 
vesipolitiikan puitteista annetun direktiivin (2000/60/EY) 11 artiklan 4 kohdassa ja liitteessä 
VI olevassa B osassa, mahdollisina ratkaisuina tapauksiin, joissa normit ylitetään usein, sillä 
vapaaehtoisemmat kannustavat toimenpiteet ovat usein tehokkaampia kuin tiukasti 
lainsäädännölliset toimet. Näin autetaan vahvistamaan yhteistä perustaa direktiiville sinänsä 
ja ympäristöpolitiikalle yleensä.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi)

(5 a) Koska useimpia yhteisön muista 
säädöksistä ei ole vielä täysimääräisesti 
hyväksytty ja otettu käyttöön, on tällä 
hetkellä vaikea määrittää, mahdollistaako 
kyseisten toimintalinjojen täytäntöönpano 
vesipuitedirektiivin tavoitteiden 
saavuttamisen vai onko jokin muu yhteisön 
toimi tarpeen. Tästä syystä olisi hyödyllistä 
arvioida virallisesti kaikkien yhteisön 
lainsäädäntötoimien, joilla pyritään 
suoraan tai epäsuorasti vesien hyvään 
laatuun, johdonmukaisuus ja tehokkuus.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 7 KAPPALE

(7) Yhteisön edun kannalta ja pintavesien 
suojelua koskevan sääntelyn tehostamiseksi 
on asianmukaista, että yhteisön tasolla 
asetetaan ympäristönlaatunormit 
prioriteettiaineiksi luokitelluille pilaaville 
aineille ja jäsenvaltioiden tehtäväksi jää 
antaa tarvittaessa muita pilaavia aineita 
koskevat määräykset kansallisella tasolla, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaa 

(7) Yhteisön edun kannalta ja pintavesien 
suojelua koskevan sääntelyn tehostamiseksi 
on asianmukaista, että yhteisön tasolla 
asetetaan ympäristönlaatunormit 
prioriteettiaineiksi luokitelluille pilaaville 
aineille ja jäsenvaltioiden tehtäväksi jää 
antaa muita pilaavia aineita koskevat 
määräykset kansallisella tasolla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta asiaa koskevien 
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koskevien yhteisön sääntöjen soveltamista. 
Prioriteettiaineiden luetteloon ei kuitenkaan 
sisälly kahdeksaa pilaavaa ainetta, jotka 
kuuluvat direktiivin 76/464/ETY liitteen 
luetteloon I sisältyvien tiettyjen vaarallisten 
aineiden päästöjen raja-arvoista ja 
laatutavoitteista 12 päivänä kesäkuuta 1986 
annetun neuvoston direktiivin 86/280/ETY 
soveltamisalaan ja jotka muodostavat osan 
niiden aineiden ryhmästä, joiden osalta hyvä 
kemiallinen tila olisi saavutettava vuoteen 
2015 mennessä. Näille pilaaville aineille 
asetetut yhteiset normit ovat kuitenkin 
osoittautuneet hyödyllisiksi, ja on syytä 
säilyttää niiden normeja koskeva sääntely 
yhteisön tasolla.

yhteisön sääntöjen soveltamista. 
Prioriteettiaineiden luetteloon ei kuitenkaan 
sisälly kahdeksaa pilaavaa ainetta, jotka 
kuuluvat direktiivin 76/464/ETY liitteen 
luetteloon I sisältyvien tiettyjen vaarallisten 
aineiden päästöjen raja-arvoista ja 
laatutavoitteista 12 päivänä kesäkuuta 1986 
annetun neuvoston direktiivin 86/280/ETY 
soveltamisalaan ja jotka muodostavat osan 
niiden aineiden ryhmästä, joiden osalta hyvä 
kemiallinen tila olisi saavutettava vuoteen 
2015 mennessä. Näille pilaaville aineille 
asetetut yhteiset normit ovat kuitenkin 
osoittautuneet hyödyllisiksi, ja on syytä 
säilyttää niiden normeja koskeva sääntely 
yhteisön tasolla.

Tarkistus 6
JOHDANTO-OSAN 10 KAPPALE

(10) Koska yhteisön tasolla ei ole 
käytettävissä kattavia ja luotettavia tietoja 
prioriteettiaineiden pitoisuuksista eliöstössä 
tai sedimentissä ja pintavesiä koskevat tiedot 
näyttävät muodostavan riittävän perustan 
kattavalle suojelulle ja pilaantumisen 
tehokkaalle hallinnalle, 
ympäristönlaatunormien arvot olisi tässä 
vaiheessa määritettävä ainoastaan 
pintavesille. Heksaklooribentseenin, 
heksaklooributadieenin ja elohopean osalta 
ei kuitenkaan ole mahdollista varmistaa 
suojelua välillisiltä vaikutuksilta ja 
sekundaariselta myrkytykseltä sillä, että 
asetetaan ainoastaan pintavesien 
ympäristönlaatunormit yhteisön tasolla. 
Tämän vuoksi näissä tapauksissa olisi 
määritettävä ympäristönlaatunormit eliöstöä 
varten. Jotta jäsenvaltioille jäisi 
liikkumavaraa toimia oman 
seurantastrategiansa mukaisesti, niiden 
olisi voitava joko suorittaa seurantaa 
kyseisten ympäristönlaatunormien osalta ja 
valvoa niitä eliöstössä tai muuntaa ne 
pintavesien ympäristönlaatunormeiksi.
Lisäksi jäsenvaltioiden tehtävänä on 

(10) Koska yhteisön tasolla ei ole 
käytettävissä kattavia ja luotettavia tietoja 
prioriteettiaineiden pitoisuuksista eliöstössä 
tai sedimentissä ja pintavesiä koskevat tiedot 
näyttävät muodostavan riittävän perustan 
kattavalle suojelulle ja pilaantumisen 
tehokkaalle hallinnalle, 
ympäristönlaatunormien arvot olisi tässä 
vaiheessa määritettävä ainoastaan 
pintavesille. Heksaklooribentseenin, 
heksaklooributadieenin ja elohopean osalta 
ei kuitenkaan ole mahdollista varmistaa 
suojelua välillisiltä vaikutuksilta ja 
sekundaariselta myrkytykseltä sillä, että 
asetetaan ainoastaan pintavesien 
ympäristönlaatunormit yhteisön tasolla. 
Tämän vuoksi näissä tapauksissa olisi 
määritettävä ympäristönlaatunormit eliöstöä 
varten. Muiden aineiden osalta 
jäsenvaltioiden tehtävänä on laatia erityiset 
seurantaohjelmat sedimentille tai eliöstölle. 
Koska sedimentit ja eliöstö ovat edelleen 
merkittäviä matriiseja, kun jäsenvaltiot 
seuraavat tiettyjä aineita arvioidakseen 
ihmisten toimien pitkäaikaisia vaikutuksia ja 
suuntauksia, jäsenvaltioiden olisi todellakin 
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määrittää ympäristönlaatunormit
sedimentille tai eliöstölle, kun se on tarpeen 
ja asianmukaista yhteisön tasolla 
määritettyjen ympäristönlaatunormien 
täydentämiseksi. Koska sedimentit ja eliöstö 
ovat edelleen merkittäviä matriiseja, kun 
jäsenvaltiot seuraavat tiettyjä aineita 
arvioidakseen ihmisten toimien pitkäaikaisia 
vaikutuksia ja suuntauksia, jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että pilaantumisen 
tämänhetkiset tasot eliöstössä ja 
sedimenteissä eivät nouse.

varmistettava, että pilaantumisen 
tämänhetkiset tasot eliöstössä ja 
sedimenteissä eivät nouse.

Tarkistus 7
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN 1 ALAKOHTA

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden pintavesien koostumus noudattaa 
liitteen I osassa A vahvistettuja 
vuosikeskiarvoina ja sallittuina 
enimmäispitoisuuksina ilmaistuja 
prioriteettiaineiden ympäristönlaatunormeja 
sekä liitteen I osassa B esitettyjä pilaavien 
aineiden ympäristönlaatunormeja.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden pintavesien koostumus noudattaa 
liitteen I osassa A vahvistettuja 
vuosikeskiarvoina tai direktiivien 
91/414/ETY ja 2003/53/EY1 kattamien 
epäpuhtauksien osalta käyttöjakson 
keskiarvoina, jotka on mukautettu määrää 
ja aineiden käyttöä koskeviin 
kausivaihteluihin, ja sallittuina 
enimmäispitoisuuksina ilmaistuja 
prioriteettiaineiden ympäristönlaatunormeja 
sekä liitteen I osassa B esitettyjä pilaavien 
aineiden ympäristönlaatunormeja.

_____________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2003/53/EY, annettu 18 päivänä 
kesäkuuta 2003, tiettyjen vaarallisten 
aineiden ja valmisteiden (nonyylifenoli, 
nonyylifenolietoksylaatti ja sementti)
markkinoille saattamisen ja käytön 
rajoituksista annetun neuvoston direktiivin 
76/769/ETY muuttamisesta 
kahdennenkymmenennenkuudennen 
kerran (EUVL L 178, 17.7.2003, s. 24).
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Perustelu

Keskiarvon laskemisessa on otettava huomioon olosuhteet, joissa torjunta-aineiden käyttö 
maataloudessa on kausittaista ja tapaukset, joissa siirtoveden kuljettamien pilaavien aineiden 
pitoisuudet vaihtelevat huomattavasti virtaavassa vedessä. Ensimmäiset sadevedet kuljettavat 
huomattavasti suurempia pitoisuuksia, koska kesäkuukausina ei yleensä sada.

Tarkistus 8
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN 2 A ALAKOHTA (uusi)

Jäsenvaltioiden on parannettava 
tuntemusta ja tietoja, joita on käytettävissä 
prioriteettiaineiden lähteistä ja 
pilaantumistavoista, jotta voidaan yksilöidä 
kohdennetut ja tehokkaat 
valvontavaihtoehdot.

Tarkistus 9
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jos vesi virtaa useamman kuin yhden 
jäsenvaltion läpi, on järjestettävä 
seurantaohjelmien koordinointi ja 
toteutettava kansallisia inventaarioita, jotta 
vesiväylien alajuoksulla sijaitsevia 
jäsenvaltioita ei rangaistaisi.

Tarkistus 10
2 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on noudatettava 
direktiiviä 98/83/EY ja hoidettava 
juomaveden ottoon käytettäviä pintavesiä1

direktiivin 2000/60/EY 7 artiklan 
mukaisesti. Nämä vaatimukset edellyttävät 
useimpia aineita koskevia 
ympäristönlaatunormeja tiukempien 
normien pakollista noudattamista.
1 EYVL L 330, 5.12.1998. Direktiivi 
sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksella 
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(EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 
31.10.2003, s. 1).

Tarkistus 11
3 ARTIKLA

3 artikla Poistetaan.
Ylitysten siirtymäalue

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä ylitysten 
siirtymäalueet, joilla yhden tai usean 
pilaavan aineen pitoisuudet voivat ylittää 
kyseisiä aineita koskevat 
ympäristönlaatunormit sikäli kun ne eivät 
vaikuta siihen, että muu osa 
pintavesimuodostumasta on kyseisten 
normien mukainen.
2. Jäsenvaltioiden on kussakin tapauksessa 
rajattava ne päästölähteiden läheisyydessä 
sijaitsevien pintavesimuodostumien osat, 
jotka luokitellaan ylitysten 
siirtymäalueeksi, ottaen huomioon tähän 
vaikuttavat yhteisön lainsäädännön 
säännökset.
Jäsenvaltioiden on sisällytettävä kuvaus 
kunkin alueen rajaamisesta direktiivin 
2000/60/EY 13 artiklassa tarkoitettuihin 
vesipiirien hoitosuunnitelmiin.
3. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava 
uudelleen direktiivissä 96/61/EY tarkoitetut 
luvat tai direktiivin 2000/60/EY 11 artiklan 
3 kohdan g alakohdassa tarkoitettu ennalta 
tapahtuva sääntely, jotta voitaisiin 
vähitellen pienentää kutakin 1 kohdassa 
tarkoitettua ylitysten siirtymäaluetta, joka 
on määritetty sellaisessa 
vesimuodostumassa, johon 
prioriteettiaineiden päästöt vaikuttavat.
4. Komissio voi direktiivin 2000/60/EY 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen vahvistaa 
menetelmän, jota jäsenvaltiot käyttävät 
ylitysten siirtymäalueiden määrittämiseen.
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Tarkistus 12
4 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on laadittava erityisiä 
sedimenttien ja eliöstön seurantaohjelmia, 
joissa määritellään analysoitavat lajit ja 
rakenteet sekä muoto, jossa tulokset 
esitetään ottaen huomioon organismien 
kausivaihtelut.

Tarkistus 13
4 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

Direktiivin 91/414/ETY soveltamisalaan 
kuuluvien prioriteettiaineiden tai pilaavien 
aineiden osalta arvot voidaan kuitenkin 
laskea vuosien 2007, 2008 ja 2009 
keskiarvoina.

Direktiivin 91/414/ETY soveltamisalaan 
kuuluvien prioriteettiaineiden tai pilaavien 
aineiden osalta arvot voidaan kuitenkin 
laskea vuosien 2007, 2008 ja 2009 
merkityksellisten ajanjaksojen 
keskiarvoina.

Perustelu

Keskiarvon laskemisessa on otettava huomioon olosuhteet, joissa torjunta-aineiden käyttö 
maataloudessa on kausittaista ja tapaukset, joissa siirtoveden kuljettamien pilaavien aineiden 
pitoisuudet vaihtelevat huomattavasti virtaavassa vedessä. Ensimmäiset sadevedet kuljettavat 
huomattavasti suurempia pitoisuuksia, koska kesäkuukausina ei yleensä sada.

Tarkistus 14
4 artiklan 4 kohdan 2 alakohta

Viitejakso arvojen määrittämiselle 
ajantasaistetuissa selvityksissä on vuosi, 
joka edeltää kyseisen analyysin saattamista 
päätökseen. Direktiivin 91/414/ETY 
soveltamisalaan kuuluvien 
prioriteettiaineiden tai pilaavien aineiden 
osalta arvot voidaan kuitenkin laskea 
keskiarvoina kolmelta vuodelta, jotka 
edeltävät analyysin saattamista päätökseen.

Viitejakso arvojen määrittämiselle 
ajantasaistetuissa selvityksissä on vuosi, 
joka edeltää kyseisen analyysin saattamista 
päätökseen. Direktiivin 91/414/ETY 
soveltamisalaan kuuluvien 
prioriteettiaineiden tai pilaavien aineiden 
osalta arvot voidaan kuitenkin laskea 
vuosikeskiarvoina kolmelta vuodelta, jotka 
edeltävät analyysin saattamista päätökseen.
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Perustelu

Keskiarvon laskemisessa on otettava huomioon olosuhteet, joissa torjunta-aineiden käyttö 
maataloudessa on kausittaista ja tapaukset, joissa siirtoveden kuljettamien pilaavien aineiden 
pitoisuudet vaihtelevat huomattavasti virtaavassa vedessä. Ensimmäiset sadevedet kuljettavat 
huomattavasti suurempia pitoisuuksia, koska kesäkuukausina ei yleensä sada.

Tarkistus 15
4 ARTIKLAN 4 A KOHTA (uusi)

4 a. Koska prioriteettiaineiden päästöt ja 
häviöt on lopetettava kerralla tai vähittäin, 
on välttämätöntä, että jäsenvaltiot liittävät 
selvitykseensä aikataulun, joka on 
mukautettu näihin tavoitteisiin 
pyrkimiseen.

Tarkistus 16
4 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Komission on varmistettava, että 
selvityksessä mainitut päästöt ja häviöt ovat 
vuoteen 2025 mennessä direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iv alakohdassa säädettyjen vähentämis- tai 
lopettamisvelvoitteiden mukaisia.

5. Komission on varmistettava, että 
selvityksessä mainitut päästöt ja häviöt ovat 
vuoteen 2025 mennessä direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan 
iv alakohdassa säädettyjen vähentämis- tai 
lopettamisvelvoitteiden mukaisia. 
Komission on ehdotettava määräajan 
puolivälissä käytännön toimia, jos se 
huomaa, ettei tähän direktiiviin sisältyviä 
toimia sovelleta tai ettei tavoitteita 
saavuteta.

Tarkistus 17
4 ARTIKLAN 6 KOHTA

6. Komissio voi direktiivin 2000/60/EY 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen määrittää
menetelmän, jota jäsenvaltiot käyttävät 
selvitysten laatimiseen.

6. Komissio määrittää direktiivin 
2000/60/EY 21 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä noudattaen tekniset 
erittelyt analyyseja varten sekä menetelmän, 
jota jäsenvaltiot käyttävät selvitysten 
laatimiseen.



PE 382.209v02-00 14/16 AD\642350FI.doc

FI

Tarkistus 18
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
Soveltamisen valvonta

Jos ympäristönlaatunormeissa asetetut 
arvot ylittyvät usein, jäsenvaltioiden on 
yksilöitävä lähde ja otettava käyttöön 
tehokkaat, oikeasuhtaiset ja varoittavat 
toimet eri välineiden, kuten direktiivin 
91/414/ETY tai direktiivin 96/461/ETY 
nojalla, jotta rajoitetaan tiettyjen aineiden 
markkinoille saattamista ja käyttöä, koska 
niihin sisältyy vesiympäristöön kohdistuvia 
riskejä.

Tarkistus 19
4 B ARTIKLA (uusi)

4 b artikla
Seurantatoimet

Kun selvitykset on julkaistu ja saatettu ajan 
tasalle 4 artiklan mukaisesti, Euroopan 
komissio tarkistaa prioriteettiaineiden 
luettelon.
Selvitysten tulosten nojalla on harkittava 
toimia niiden aineiden kohdalla, jotka 
aiheuttavat eniten ongelmia.

Tarkistus 20
9 A ARTIKLA (uusi)

9 a artikla
Yhteisön täydentävät toimet

Komissio perustaa selkeät ja avoimet 
menettelyt, joiden avulla jäsenvaltioille 
luodaan järkeistetyt ja kohdennetut puitteet 
prioriteettiainetiedoista tiedottamiselle, jota 
hyödynnetään yhteisön 



AD\642350FI.doc 15/16 PE 382.209v02-00

FI

päätöksentekoprosessissa ja jonka avulla
voidaan tulevaisuudessa luoda 
yhdenmukaistetut ympäristönlaatunormit 
sedimenteille ja eliöstölle sekä toteuttaa 
ylimääräistä päästöjen valvontaa.

Tarkistus 21
Liite I, osa C, 2 kohta

2. Sarake 6 ja 7: Tietyn 
pintavesimuodostuman osalta sallittuna 
enimmäispitoisuutena (EQS-MAC) 
ilmaistua ympäristölaatunormia on 
noudatettu silloin, kun mitattu pitoisuus ei
ylitä normia missään vesimuodostuman 
edustavassa seurantapisteessä.

2. Sarake 6 ja 7: Tietyn 
pintavesimuodostuman osalta sallittuna 
enimmäispitoisuutena (EQS-MAC) 
ilmaistua ympäristölaatunormia on 
noudatettu silloin, kun mitatut pitoisuudet 
eivät toistuvasti ylitä normia missään 
vesimuodostuman edustavassa 
seurantapisteessä.

Perustelu

Suurin sallittu pitoisuus on hyvä työkalu pilaantumisen vastustamisessa. Olisi kuitenkin 
liiallista toteuttaa toimenpiteitä heti, kun on ensimmäistä kertaa havaittu pitoisuuden 
ylittyminen. Toistuvat enimmäispitoisuuden ylitykset on parempi kriteeri ja estää 
huolimattoman seurannan.
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