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LYHYET PERUSTELUT

I. Yleistä

Yhteisö hyväksyi ensimmäisen kerran lainsäädäntöä vesien kemiallisesta pilaantumisesta 
vuonna 1976 (tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden 
aiheuttamasta pilaantumisesta annettu direktiivi 76/464/ETY).

Myöhemmin vuosina 1982–1990 hyväksyttiin useita johdannaisdirektiivejä, joissa 
vahvistettiin päästöjen raja-arvot ja ympäristön laatutavoitteet 18 pilaavalle aineelle. 

Vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY 16 artiklassa esitettiin ajantasaistettu, kattava ja 
tehokas strategia pintavesien kemiallisen pilaantumisen torjumiseksi.

Puitedirektiivissä vahvistetaan yleiskehys pintavesien pilaantumisen torjumisstrategiaksi, ja 
siinä vaaditaan komissiota tekemään ehdotus erityisiksi toimenpiteiksi sellaisten yksittäisten 
pilaavien aineiden tai aineryhmien aiheuttaman veden pilaantumisen ehkäisemiseksi, joista 
vesiympäristölle tai vesiympäristön välityksellä aiheutuva riski on merkittävä.

Ensimmäisenä toimena tehtiin päätös 2455/2001/EY, jolla korvataan komission vuonna 1982 
antama luettelo. Seuraavaksi komissiolta edellytettiin ehdotuksia näiden prioriteettiaineiden 
laatunormeiksi (16 artiklan 7 kohta) ja päästöjen hallintatoimiksi (16 artiklan 6 ja 8 kohta).
Tämän Euroopan komission ehdotuksen tavoitteena on suojella ja parantaa ympäristön laatua 
kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti ja ottaa samalla erityisen hyvin huomioon 
kalastusala ja siitä riippuvaiset yhteisöt.

Lisäksi lainsäädäntöä yksinkertaistavassa ehdotuksessa ja siihen liittyvässä tiedonannossa 
otetaan kaikilta osin huomioon yhteisön muun lainsäädännön tavoitteet ja säännökset ja 
erityisesti kemikaalipolitiikka (esimerkiksi REACH-järjestelmä ja torjunta-ainedirektiivi), 
IPPC-direktiivi ja teemakohtaiset strategiat (erityisesti meripolitiikkaa ja torjunta-aineiden 
kestävää käyttöä koskevat strategiat). 

II Taustaa 

Pintavesien kemiallinen pilaantuminen voi häiritä vesiekosysteemeitä ja aiheuttaa 
luontotyyppien ja biologisen monimuotoisuuden häviämistä.

Pilaavat aineet voivat kerääntyä ravintoketjuun ja aiheuttaa vahinkoa eläimille, jotka syövät 
pilaantuneita kaloja. Ihmiset altistuvat pilaaville aineille vesiympäristön välityksellä ravintona 
käytettävien kalojen ja äyriäisten, juomaveden ja mahdollisesti vapaa-ajan toimintojen kautta.

Pilaavia aineita voi löytyä ympäristöstä monia vuosia niiden kieltämisen jälkeen, ja niitä voi 
päästä ympäristöön monista erilaisista lähteistä (esim. maatalous, teollisuus, poltto). Pilaavat 
aineet voivat olla tuotteita tai tahattomia sivutuotteita, ne voivat olla peräisin vanhoista 
lähteistä tai niitä voidaan käyttää päivittäin kotitaloustuotteissa.

Ensimmäisenä tämän 16 artiklan strategian mukaisena toimena vahvistettiin 
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prioriteettiaineiden luettelo (päätös 2455/2001/EY), jossa yksilöitiin 33 ongelmallista ainetta 
yhteisön tasolla.

Tämän ehdotuksen tarkoituksena on asettaa ympäristönlaatunormit ja varmistaa siten 
korkeatasoinen suojelu niiltä riskeiltä, joita nämä 33 prioriteettiainetta ja tietyt muut pilaavat 
aineet aiheuttavat vesiympäristölle tai sen välityksellä.

Veden kemiallisen pilaantumisen vähentämisellä on monia potentiaalisia ympäristöllisiä ja 
yhteiskunnallisia etuja, jotka ovat tulosta ympäristölaatunormien noudattamisesta. 

Kaupallisen ja virkistyskalastuksen alalla edut liittyvät sen kalan määrän vähenemiseen, jotka 
eivät täytä ihmisravinnoksi tarkoitetulle kalalle edellytettyjä normeja, kalan kulutukseen 
kohdistuvan negatiivisen vaikutuksen, joka on ollut havaittujen terveysuhkien tulosta, 
vähentymiseen, kalan kulutuksen vuoksi kemiallisille pilaaville aineille altistumisen 
vähentyminen, mahdollisesti lisääntyvät ja useammat kannat ja suuremmat tulot kaupallisesta 
ja virkistyskalastuksesta. Kalanviljelyn ja simpukanviljelyn alalla edut ympäristölaatunormien 
noudattamisesta saadaan alan tuottavuuden parantumisesta, vaarallisten aineiden 
vähentyneestä kerääntymisestä kalanlihaan ja ihmisten vähäisemmästä altistumisesta 
vaarallisille aineille.

Kaikella tällä prosessilla on suuri vaikutus ihmisen terveyteen. Kemiallisen pilaantumisen 
vähenemisen edut koskevat merestä saatavien elintarvikkeiden kuluttamisen aiheuttaman 
vaarallisille aineille altistumisen, ennen kaikkea ihmisten osalta, yleistä vähenemistä. 

Tämä Euroopan komission ehdotus rajoittuu ympäristönlaatunormien määrittämiseen yhteisön 
tasolla. Pilaantumisen hallinnan erityiset lisätoimet jätetään jäsenvaltioille, koska voimassa on 
useita yhteisön säädöksiä, joita on sovellettava vesipolitiikan puitedirektiivin 16 artiklan 6 ja 
8 kohdan vaatimusten noudattamiseksi.

Ehdotettu säädös on direktiivi. Siinä säädetään ympäristönlaatunormeista, jotka on 
saavutettava vuoteen 2015 mennessä. 

III Arviointi

Alalle aiheutuvien vaikutusten vuoksi olisi esitettävä muutamia huomautuksia. Lyijy on 
tunnustettu vaaralliseksi aineeksi, ja sen päästöjä veteen olisi vähennettävä mahdollisimman 
paljon. Silloin kun kalastusala itse voi myötävaikuttaa tähän, sitä olisi kannustettava.
Komissio osoitti vaikutusarvioinnissaan (s. 53), että dioksiinit, furaanit ja PCB-yhdisteet ovat 
perinteisiä pilaajia ja riittävästi valvottuja. On vaikeaa olla yhtä mieltä tästä optimistisesta 
arvioinnista, koska vuoden 2001 dioksiinistrategiasta lähtien kalojen dioksiinitaso ei ole 
osoittanut huomattavaa laskua, ja varsinkin Itämerellä taso näyttää pysyvän vakaana. Tämä 
saattaa johtua pääasiassa näiden pilaavien aineiden eristymisestä sedimentteihin, jotka 
leijailevat kuitenkin takaisin veteen säännöllisesti. Näin ollen näyttäisi olevan perusteltua olla 
hyvin huolissaan PCB-yhdisteiden laittoman sijoittamisen aiheuttamasta uhasta 
vesiympäristölle. 

Kolmas kommentti koskee ehdotettuja heksaklooribentseenin, heksaklooributadieenin ja 
elohopean pitoisuusrajoja kalojen, nilviäisten, äyriäisten ja muiden eliöiden luonnollisessa 
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painossa. Jos jäsenvaltio päättää ottaa käyttöön tiukemmat standardit 2 artiklan 3 kohdan 
tarkoittamien tarpeellisten tasojen saavuttamiseksi, tätä on koordinoitava yhdessä toisten 
saman vesipiirin jakavien jäsenvaltioiden kanssa. Tarvittaessa näiden toisten jäsenvaltioiden, 
etenkin yläjuoksuvaltioiden, olisi otettava käyttöön samat standardit.

TARKISTUKSET

Kalatalousvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 7 A KAPPALE (uusi)

(7 a) Joutuessaan pintavesiin eräät aineet 
ovat erittäin haitallisia kaloille, mutta niitä 
ei ole sisällytetty vesipolitiikan alan 
ympäristönlaatunormeihin liittyviin 
luetteloihin. Niihin kuuluvat erityisesti 
perfluoro-oktaanisulfonaatit (PFOS) ja 
tetrabromibisfenoli A (TBBP-A ). Komissio 
esittää tarvittaessa ehdotuksia 
vesipolitiikan alan 
ympäristönlaatunormeista myös näille 
aineille.

Perustelu

PCB-yhdisteet, dioksiinit, perfluoro-oktaanisulfonaatit ja tetrabromibisfenoli ovat erittäin 
haitallisia ympäristölle, ja ne pitäisi sisällyttää ympäristönlaatunormeihin liittyviin 
luetteloihin.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 11 A KAPPALE (uusi)

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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(11 a) Virkistys- ja ammattikalastuksen 
kalastusvälineissä käytettävä lyijy pilaa 
vesistöjä. Lyijytason vähentämiseksi 
kalastusvesissä jäsenvaltioiden olisi 
kannustettava kalastusalaa korvaamaan 
lyijy vähemmän vaarallisilla vaihtoehdoilla.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 11 B KAPPALE (uusi)

(11 b) PCB-yhdisteet ja dioksiinit ovat kaksi 
myrkyllisten, hitaasti hajoavien ja eliöstöön 
kertyvien aineiden ryhmää. Molemmat 
aineryhmät muodostavat huomattavan 
riskin ihmisten terveydelle ja ympäristölle, 
vaikuttavat erittäin haitallisesti vesissä 
eläviin lajeihin ja siksi vaarantavat 
kalastusalan elinkelpoisuuden. Komissio 
on myös useaan otteeseen ilmoittanut, että 
nämä aineet pitää sisällyttää 
prioriteettiaineiden luetteloon. Tämän 
vuoksi tässä direktiivissä pitää vahvistaa
niiden sisällyttäminen prioriteettiaineiden 
luetteloon tulevaisuudessa.

Tarkistus 4
2 ARTIKLAN 3 KOHDAN 2 ALAKOHTA

Jotta voitaisiin seurata sitä, että 
ensimmäisessä alakohdassa lueteltujen 
aineiden ympäristönlaatunormeja 
noudatetaan, jäsenvaltioiden on joko 
otettava käyttöön vesien osalta tiukempi 
normi, jolla korvataan liitteen I osassa A 
mainittu normi, tai asetettava lisänormi 
eliöstöä varten.

Jotta voitaisiin seurata sitä, että 
ensimmäisessä alakohdassa lueteltujen 
aineiden ympäristönlaatunormeja 
noudatetaan, jäsenvaltioiden on joko 
otettava käyttöön vesien osalta tiukempi 
normi, jolla korvataan liitteen I osassa A 
mainittu normi, tai asetettava lisänormi 
eliöstöä varten. Kun vesipiiriin kuuluu 
useiden jäsenvaltioiden alueita, näiden
jäsenvaltioiden on tarvittaessa sovellettava 
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samoja normeja.

Tarkistus 5
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
Dioksiinien ja PCB-yhdisteiden 

sisällyttäminen luetteloon 
Komissio esittää direktiivin 2000/60/EY 
16 artiklan mukaisesti ja ennen 31 päivää 
tammikuuta 2008 ehdotuksen tämän 
direktiivin tarkistamiseksi dioksiinien ja 
PCB-yhdisteiden sisällyttämiseksi liitteen II 
prioriteettiaineiden luetteloon ja vastaavien 
ympäristönlaatunormien sisällyttämiseksi
liitteeseen I.
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