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LYHYET PERUSTELUT

Vuonna 2000 hyväksytyssä vesipuitedirektiivissä1 säädettiin toimintasuunnitelma vesien 
kemiallisen pilaantumisen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Mitä tulee pintavesiin, 
jäsenvaltioita vaadittiin estämään pintavesien laadun heikkeneminen, saavuttamaan 
ympäristön laatua koskevat tavoitteet vuoteen 2015 mennessä ja vähentämään 
"prioriteettiaineiden" ja "vaarallisten prioriteettiaineiden" päästöjä ja häviöitä tai lopettamaan 
ne vuoteen 2025 mennessä. Kuitenkin "(vaarallisten) prioriteettiaineiden" ja ympäristön 
laadun täsmälliset määritelmät jätettiin tuolloin tekstistä pois. Vuonna 2001 komissio täytti 
tämän aukon osittain nimeämällä erityisen huolestuttavat aineet2 (33 "prioriteettiainetta", 
joista 25 mahdollisesti vaarallisia).

Tämän ehdotuksen tarkoituksena on täyttää jäljellä olevat aukot vahvistamalla 
ympäristönlaatunormit (sekä enimmäisraja lyhytaikaisten peruuttamattomien seurauksien 
välttämiseksi että vuosittainen enimmäiskeskiarvo pitkäaikaisten ja kroonisten vaikutusten 
välttämiseksi), luomalla luettelo sen tarkistamiseksi, onko erityisen huolestuttavien aineiden 
päästöjen ja häviöiden vähentämis- ja/tai lopettamistavoitteet saavutettu, ja laatimalla luettelo, 
joka käsittää 13 "vaarallista prioriteettiainetta".

Valmistelija pitää tätä ehdotusta tervetulleena. Vesi on tärkeä luonnonvara, jota käytetään 
juomavetenä ja teollisuudessa sekä maataloudessa ja jota olisi suojeltava nykyistä ja tulevaa 
käyttöä silmällä pitäen. Tämän ehdotuksen odotetaan vähentävän juomaveden käsittelyn 
kustannuksia ja lisäävän puhtaampaa tekniikkaa tarjoavalle teollisuudelle tarjoutuvia 
tilaisuuksia. Lisäksi viiden aikaisemman direktiivin kumoamisen kautta ehdotus vähentää 
hallinnollista rasitetta ja yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja näin ollen edistää "parempaa 
sääntelyä" koskevan Euroopan unionin tavoitteen saavuttamista.

Valmistelija kuitenkin uskoo, että nämä myönteiset näkökohdat olisi tasapainotettava tulossa 
olevaa, välttämättömien lisäinvestointien teollisuudelle aiheuttamaa valtavaa haastetta vasten.

Ensinnäkin vesipuitedirektiivissä oli erityisiä säännöksiä joustavuuden ja poikkeusten 
tekemisen mahdollistamiseksi edellä mainituista määräajoista ja ympäristönormeista teknisen 
toteutettavuuden, kohtuuttomien kustannusten, luonnonolosuhteiden tai sosioekonomisten 
tarpeiden perusteella. Paremman suojelun ja taloudellisen kehityksen edellytys on näiden 
säännösten käyttöä koskevan juridisen selkeyden lisääminen tämän direktiivin puitteissa.

Lisäksi prioriteettiaineiden luettelo sisältää luonnossa esiintyviä aineita. Tämä muodostaa 
haasteen sellaisia raaka-aineita käyttävälle teolliselle tuotannolle, jotka tulevat aina 
sisältämään näiden aineiden jäämiä, ja osia näistä jäämistä esiintyy lopulta päästöissä 
termodynamiikan lakien ja käytettävissä olevan hallintatekniikan rajoitusten vuoksi. Tässä 
tarkoituksessa vahvistetaan direktiiviin 96/61/EY sisältyviä viittauksia parhaiden saatavilla 
olevien tekniikoiden käyttämiseen.

  
1 EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 EYVL L 331, 15.12.2001, s. 1.
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Valmistelija pitää myönteisenä sitä, että ehdotukseen ei sisälly uusia päästöjen hallintatoimia 
ja että se sallii jäsenvaltioille mahdollisimman suuren liikkumavaran ympäristötavoitteiden 
saavuttamiseksi toteutettavien täytäntöönpanotoimien valinnassa. Tähän tarkoitukseen 
voitaisiin kuitenkin käyttää puitedirektiiviä.

Suojelu ja taloudellinen toiminta olisi tasapainotettava. Tästä näkökulmasta katsoen 
ympäristönlaatunormien (EQS) luominen, joka on suojeleva toimi suoran ja epäsuoran 
vaikutuksen osalta, on myönteinen asia ja edistää sekä suojelun että jäsenvaltioiden ja 
talouden kannettavaksi tulevan rasitteen minimoimisen tavoitetta. Silloin kun tällaisia 
ympäristönlaatunormeja ei voida vielä määritellä, valittua konseptia ei pitäisi hylätä.
Tällaisissa tapauksissa ja kun kyseisillä aineilla on biokertyvyyden ominaisuuksia, sen sijaan, 
että mahdollisesti riskinalaisten osa-alueiden kohdalla otettaisiin käyttöön 
ympäristönlaatunormit, olisi seurattava näitä aineita merkittävän pilaantumisen välttämiseksi, 
samalla kun työtä jatketaan yleisten suojelevien ympäristönlaatunormien parissa. Eliöstöä ja 
sedimenttejä koskevien ympäristönlaatunormien käyttöön yhdistetyssä lähestymistavassa 
liittyvät ratkaisemattomat kysymykset, tällaisten ympäristönlaatunormien luonne välimuotona 
sekä yleisten suojelevien ympäristönlaatunormien käsitteen ylivoimainen paremmuus yhdessä 
vaativat vastaavien mukautusten tekemistä tähän direktiiviehdotukseen.

Valmistelija vastustaa pilaantumisen täydellistä estämistä. Tämä ylittäisi pilaantumisen 
estämisen käsitteen sellaisena kuin se on määritelty nykyisessä yhteisön lainsäädännössä ja 
tekisi kestävän vesihuollon mahdottomaksi.

Lopuksi todettakoon, että valmistelija pitää myönteisenä komission valitsemaa käytännöllistä 
lähestymistapaa, jossa luodaan selkeät, yhdenmukaiset ja sitovat yhteisön tason normit 
välttäen markkinoiden vääristämistä. Tämä kuitenkin pätee myös vesien laatua koskevan 
tilanteen arvioimiseen ja sallittujen enimmäispitoisuuksien käyttöön vesipuitedirektiivin 
10 artiklan yhdistetyn lähestymistavan puitteissa. Molempien kohdalla on olemassa useita 
vaihtoehtoja käytännön soveltamiselle, mikä voisi johtaa erilaisiin tuloksiin. Ilman 
yhdenmukaisia ja pakollisia menetelmiä ei yhtäläisiä toimintaedellytyksiä voida luoda.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä tapauksiin, joissa ehdotettuja ympäristönlaatunormeja 
vastaamassa ei ole analyyttisiä menetelmiä, joiden määritysrajat ovat riittävän alhaiset.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Vuoden 2000 jälkeen on annettu useita 
yhteisön säädöksiä, joissa säädetään 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan
mukaisista pilaantumisen 
hallintatoimenpiteistä yksittäisten 
prioriteettiaineiden osalta. Lisäksi monet 
muut ympäristönsuojelutoimenpiteet 
kuuluvat voimassa olevan yhteisön 
lainsäädännön soveltamisalaan.
Ensisijaisesti olisikin pantava täytäntöön 
voimassa olevat säädökset ja tarkistettava 
niitä sen sijaan, että säädetään uusista 
hallintatoimista, jotka saattavat olla 
päällekkäisiä jo toteutettavien toimien 
kanssa.

(4) Vuoden 2000 jälkeen on annettu useita 
yhteisön säädöksiä, joissa säädetään 
direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 6 
kohdan mukaisista pilaantumisen 
hallintatoimenpiteistä yksittäisten 
prioriteettiaineiden osalta. Lisäksi monet 
muut ympäristönsuojelutoimenpiteet 
kuuluvat voimassa olevan yhteisön 
lainsäädännön soveltamisalaan. 
Ensisijaisesti olisikin pantava täytäntöön 
voimassa olevat säädökset ja tarkistettava 
niitä sen sijaan, että säädetään uusista 
hallintatoimista, jotka saattavat olla 
päällekkäisiä jo toteutettavien toimien 
kanssa.

Perustelu

Ei pitäisi viitata 16 artiklaan yleensä vaan 16 artiklan 6 kohtaan, jossa kustannustehokkaiden 
ja tasasuhtaisten valvontatoimien tarve ilmaistaan selvästi. Liitteen I ja II aineluettelot 
sisältävät luonnonaineita (esimerkiksi metalleja), joiden jäämiä on kaikkialla. Jotta 
vaaditusta valvonnasta tehdään toimiva, tätä näkökulmaa on korostettava.

Tarkistus 2
JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
6 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitetun piste-
ja hajakuormituslähteistä peräisin olevien 
prioriteettiaineiden päästöjen hallinnan 
osalta vaikuttaa kustannustehokkaammalta 
ja oikeasuhteisemmalta, että jäsenvaltiot 
muun voimassa olevan yhteisön 
lainsäädännön täytäntöönpanon lisäksi 
sisällyttävät asianmukaisia hallintatoimia 
kullekin vesipiirille direktiivin 2000/60/EY 
11 artiklan mukaisesti laadittaviin 
toimenpideohjelmiin.

(5) Direktiivin 2000/60/EY 16 artiklan 
6 kohdassa ja 8 artiklassa tarkoitetun piste-
ja hajakuormituslähteistä peräisin olevien 
prioriteettiaineiden päästöjen hallinnan 
osalta vaikuttaa kustannustehokkaammalta 
ja oikeasuhteisemmalta, että jäsenvaltiot 
muun voimassa olevan yhteisön 
lainsäädännön täytäntöönpanon lisäksi 
sisällyttävät asianmukaisia hallintatoimia 
kullekin vesipiirille direktiivin 2000/60/EY 
10 ja 11 artiklan mukaisesti laadittaviin 
toimenpideohjelmiin.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään välttämään vesipuitedirektiivin 10 artiklan vaatimuksen 
heikentämistä, joka edellyttää tehokkaampia keinoja päästöjen vähentämiseksi kuin 
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parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuva päästöjen hallinta silloin, kun tämä on 
tarpeen ympäristöä koskevien laatunormien täyttämiseksi.

Tarkistus 3
JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi)

(5 b) Kun jäsenvaltio ei itse pysty 
ratkaisemaan vesihuoltoon vaikuttavaa 
kysymystä, kyseinen jäsenvaltio voi 
ilmoittaa siitä komissiolle direktiivin 
2000/60/EY 12 artiklan mukaisesti. 
Jäsenvaltion olisi myös voitava ilmoittaa 
sellaisesta asiasta, jossa yhteisön toimet 
näyttävät olevan kustannustehokkaampia 
tai tarkoituksenmukaisempia. Sellaisessa 
tapauksessa komission olisi käynnistettävä 
tietojen vaihto kaikkien jäsenvaltioiden 
kanssa, ja jos yhteisön toiminta näyttää 
olevan parempi vaihtoehto, komission olisi 
julkaistava kertomus ja ehdotettava 
toimenpiteitä.

Tarkistus 4
JOHDANTO-OSAN 9 KAPPALE

(9) Vesiympäristö voi kärsiä kemiallisesta 
pilaantumisesta sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä, ja sen vuoksi 
ympäristönlaatunormien määrittämisen 
perusteena olisi käytettävä sekä akuutteja 
että kroonisia vaikutuksia koskevia tietoja.
Sen varmistamiseksi, että vesiympäristöä ja 
ihmisten terveyttä suojellaan riittävästi, olisi 
määritettävä vuosikeskiarvoihin perustuvat 
laatunormit sellaisella tasolla, että 
varmistetaan suojelu pitkäaikaiselta 
altistumiselta, sekä sallitut 
enimmäispitoisuudet, joilla varmistetaan 
suojelu lyhytaikaiselta altistumiselta.

(9) Vesiympäristö voi kärsiä kemiallisesta 
pilaantumisesta sekä lyhyellä että pitkällä 
aikavälillä, ja sen vuoksi 
ympäristönlaatunormien määrittämisen 
perusteena olisi käytettävä sekä akuutteja 
että kroonisia vaikutuksia koskevia tietoja.
Sen varmistamiseksi, että vesiympäristöä ja 
ihmisten terveyttä suojellaan riittävästi, olisi 
määritettävä vuosikeskiarvoihin perustuvat 
laatunormit sellaisella tasolla, että 
varmistetaan suojelu pitkäaikaiselta 
altistumiselta, sekä sallitut 
enimmäispitoisuudet, joilla varmistetaan 
suojelu lyhytaikaiselta altistumiselta.
Sallittujen enimmäispitoisuuksien
soveltaminen direktiivin 2000/60/EY 
10 artiklassa säädetyn yhdistetyn 
lähestymistavan mukaisesti, erityisesti 
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poikkeavuuksien kohtelu, ja päästöjen 
hallinnan määritys olisi 
yhdenmukaistettava.

Perustelu

Sallitut enimmäispitoisuudet ovat alttiita poikkeavuuksien aiheuttamille vääristymille eivätkä 
liity mihinkään aikajaksoon vaan ovat luonteeltaan erillisiä. Näin ollen kaikki yritetyt näitä 
arvoja koskevat arvioinnit tai ennusteet, jotka ovat välttämättömiä päästölupamenettelyissä, 
tulevat olemaan vahvasti vääristyneitä. Yhtäläisten toimintaedellytysten turvaamiseksi 
kehitetään näitä asioita koskevat yhdenmukaistetut säännöt.

Tarkistus 5
JOHDANTO-OSAN 18 A KAPPALE (uusi)

(18 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston 
18 päivänä joulukuuta 2006 antamassa 
asetuksessa (EY) N:o 1907/20061

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 
ja Euroopan kemikaaliviraston 
perustamisesta säädetään sellaisen 
tarkistuksen suorittamisesta, jossa 
arvioidaan hitaasti hajoavien, eläviin 
kudoksiin kertyvien ja myrkyllisten 
aineiden tunnistamisperusteiden 
riittävyyttä. Komission olisi tarkistettava 
direktiivin 2000/60/EY liitettä X 
vastaavasti, heti kun asetukseen (EY) N:o 
1907/2006 sisältyvät perusteet on muutettu.
______________

1 EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

Perustelu

REACH-asetuksen PBT-aineiden tunnistamisperusteiden on havaittu olevan puutteellisia. Ne 
ovat niin tiukkoja, etteivät juuri mitkään PBT-aineet täytä niitä. Valitettavasti samoja 
perusteita on käytetty direktiivin 2000/60/EY liitteen X tarkistamisessa. Komission olisi 
tarkistettava liite X, heti kun REACH-asetuksen PBT-aineita koskevat tunnistamisperusteet on 
korjattu.
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Tarkistus 6
2 ARTIKLAN 2 KOHTA

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
direktiivin 2000/60/EY 8 artiklan 
mukaisesti suoritettavan veden tilan 
seurannan perusteella, että liitteen I osassa
A ja B lueteltujen aineiden pitoisuudet 
sedimentissä ja eliöstössä eivät nouse.

2. Jäsenvaltioiden on asianmukaisesti 
seurattava liitteen I osissa A ja B lueteltujen 
aineiden pitoisuuksia eliöstössä, 
viimeaikaisissa sedimenteissä tai 
suspensiossa olevissa kiinteissä aineissa, 
jos näitä aineita saattaa kertyä 
merkittävissä määrin näillä osa-alueilla ja 
jos liitteen I osissa A ja B säädetyt vesien 
ympäristönlaatunormit eivät riittävästi 
suojaa eliöitä sekundaariselta 
myrkytykseltä tai pohjaeliöiltä.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
seurattavien aineiden pitoisuudet eivät 
merkittävästi kasva direktiivin 2000/60/EY 
13 artiklan 7 kohdassa vahvistetun 
vesipiirin hoitosuunnitelman 
uudelleentarkastelujakson aikana.

Jäsenvaltioiden on joka tapauksessa 
seurattava heksaklooribentseeniä, 
heksaklooributadieeniä ja 
metyylielohopeaa.

Perustelu

Vesien yleiset, suojelevat ympäristönlaatunormit palvelevat varovaisuusperiaatetta, mutta 
pitävät seurannan ja normien noudattamisen kustannukset alhaisempina. Silloin kun tällaisia 
ympäristönlaatunormeja ei ole käytettävissä, samoista syistä kuin edellä hahmotellut, 
"merkittävää" heikentymistä koskeva kielto pätee (kasvusuuntaus), samalla kun 
prioriteettiaineiden pitoisuuksia sedimenteissä, eliöstössä tai suspensiossa olevissa kiinteissä 
aineissa seurataan. "Absoluuttinen" heikentymiskielto tekisi kestävän vesihuollon 
mahdottomaksi, eikä sellaista ole säädetty nykyisessä EU:n vesilainsäädännössä eikä 
vesipuitedirektiivissä.

Tarkistus 7
2 ARTIKLAN 4 A KOHTA

4 a. Kohdissa 1 ja 3 tarkoitetut 
ympäristönlaatunormit eivät rajoita 
neuvoston direktiivin 98/83/EY vaatimusten 
tai direktiivin 2000/60/EY juomaveden 
ottoon käytettäviä vesiä koskevan 7 artiklan 
– jotka saattavat olla tiukempia –
soveltamista.
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Perustelu

On tärkeää täsmentää säännöksissä, että ympäristönlaatunormit eivät rajoita ihmisten 
käyttöön tarkoitettua vettä koskevia yhteisön erityisvaatimuksia.

Tarkistus 8
2 ARTIKLAN 5 KOHTA

5. Komissio voi määrittää tämän direktiivin 
liitteen I osassa C olevan 3 kohdan toisessa 
alakohdassa tarkoitetut pakolliset 
laskentamenetelmät direktiivin 2000/60/EY 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen.

5. Komissio määrittää ainakin niiden 
asioiden osalta, jotka on mainittu tämän 
direktiivin liitteen I osassa C, pakolliset 
laskentamenetelmät direktiivin 2000/60/EY 
21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen ja kahden vuoden 
kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.

Perustelu

Pakollinen metodologia on välttämätön saman suojelutason tarjoamiseksi ja kilpailun 
vääristymisen välttämiseksi jäsenvaltioissa. Vastaavan direktiivin 2000/60/EY 8 artiklan 
3 kohdan säännöksen täydentämiseksi otetaan käyttöön kiinteä aikaraja näiden menetelmien 
määrittämiselle.

Tarkistus 9
3 ARTIKLAN 1 KOHTA

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.

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä ylitysten 
siirtymäalueet, joilla yhden tai usean 
pilaavan aineen pitoisuudet voivat ylittää 
kyseisiä aineita koskevat 
ympäristönlaatunormit sikäli kun ne eivät 
vaaranna sitä, että muu osa 
pintavesimuodostumasta on kyseisten 
normien mukainen.

Perustelu

On ilmaistava selvästi, että direktiivin 2000/60/EY tavoitteisiin mukautuminen on ensi sijalla.
Ilmaisua "vaaranna" on jo käytetty kyseisen direktiivin 4 artiklan 8 kohdan vastaavassa 
säännössä.
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Tarkistus 10
4 ARTIKLAN 1 KOHTA

1. Jäsenvaltioiden on direktiivin 2000/60/EY 
5 ja 8 artiklan ja asetuksen (EY) 
N:o 166/2006 mukaisesti kerättyjen tietojen 
perusteella laadittava selvitys kaikkien 
liitteen I osassa A ja B lueteltujen 
prioriteettiaineiden ja pilaavien aineiden 
päästöistä ja häviöistä kunkin alueellaan 
sijaitsevan vesipiirin tai sen osan osalta.

1. Jäsenvaltioiden on direktiivin 2000/60/EY 
5 ja 8 artiklan ja asetuksen (EY)
N:o 166/2006 mukaisesti kerättyjen tietojen 
perusteella laadittava selvitys kaikkien 
liitteen I osassa A ja B lueteltujen 
prioriteettiaineiden ja pilaavien aineiden 
päästöistä ja häviöistä kunkin alueellaan 
sijaitsevan vesipiirin tai sen osan osalta, 
sisällyttäen tähän päästöjen ja häviöiden 
lähteet sekä asiaankuuluvat kartat.

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
selvitykseen kaikki prioriteettiaineiden ja 
pilaavien aineiden päästöjen ja häviöiden 
jälkeen toteutetut päästöjen hallintatoimet.

Perustelu

Olisi selvästi täsmennettävä, että selvityksessä on mainittava prioriteettiaineiden ja muiden 
pilaavien aineiden päästöjen ja häviöiden lähteet. Ne olisi kartoitettava paremman 
avoimuuden varmistamiseksi.

Ottaen huomioon vähentämistä tai lopettamista koskevat jäsenvaltioiden velvoitteet, mitä 
tulee direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan a (iv) alakohdassa tarkoitettuihin 
prioriteettiaineiden päästöihin ja häviöihin, jäsenvaltioiden pitäisi sisällyttää luetteloonsa 
kyseisiä toimia koskevat tiedot.

Tarkistus 11
4 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 A ALAKOHTA (uusi)

Laatiessaan selvityksiään jäsenvaltiot 
voivat käyttää päästöjä ja häviöitä koskevia 
tietoja, jotka on kerätty direktiivin 
2000/60/EY voimaantulon jälkeen, 
edellyttäen, että tällaiset tiedot täyttävät 
samat laatuvaatimukset kuin ne, joita 
sovelletaan 1 kohdassa tarkoitettuihin 
tietoihin.

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi annettava esitellä "varhaisista toimista" saatuja tuloksia. Komission 
olisi otettava nämä lisätiedot huomioon edistymistä arvioidessaan.
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Tarkistus 12
4 ARTIKLAN 5 KOHDAN 1 A ALAKOHTA (uusi)

Tämän varmistamisen yhteydessä komissio 
ottaa huomioon:
– teknisen toteutettavuuden ja 
oikeasuhteisuuden;
– parhaan käytettävissä olevan tekniikan 
soveltamisen;
– luonnollisten taustapitoisuuksien 
olemassaolon.

Perustelu

Arvioidessaan jäsenvaltioiden edistymistä kohti direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 1 kohdan 
a(iv) alakohdan tavoitetta komissio ottaa huomioon olosuhteet, jotka rajoittavat mahdollisten 
toimien kenttää.

Tarkistus 13
4 ARTIKLAN 6 A ALAKOHTA (uusi)

6 a. Kun toimet direktiivin 2000/60/EY 
4 artiklan 1 kohdan a(iv) alakohdassa 
mainitun tavoitteen saavuttamiseksi eivät 
ole teknisesti toteutettavissa tai ovat 
kohtuuttoman kalliita, jäsenvaltiot voivat 
soveltaa kyseisen direktiivin 4 artiklan 4 ja 
5 kohdan asiaan vaikuttavia säännöksiä.

Perustelu

Tällä sanamuodolla selvennetään direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 4 ja 5 kohdan 
soveltamista kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a (iv) alakohdan tavoitteen 
saavuttamiseksi.

Tarkistus 14
4 A ARTIKLA (uusi)

4 a artikla
Yhteisön uudet päästöjen hallintatoimet

1. Kun jäsenvaltio ilmoittaa direktiivin 
2000/60/EY 12 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti seikasta, jota jäsenvaltio ei pysty 
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ratkaisemaan, tai ilmoittaa, että yhteisön 
toimet näyttävät kustannustehokkaammalta 
tai tarkoituksenmukaisemmalta tavalta 
käsitellä tätä seikkaa, komissio järjestää 
tietojen vaihdon kaikkien jäsenvaltioiden ja 
merkityksellisten sidosryhmien kanssa 
arvioidakseen, olisivatko yhteisön toimet 
tarpeellisia tai kustannustehokkaampia ja 
tarkoituksenmukaisempia, ja julkaisee tätä 
koskevan kertomuksen, jonka se toimittaa 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
2. 2. Jos komission kertomuksessa 
vahvistetaan, että yhteisön toimet ovat 
tarpeen tai että ne ovat 
kustannustehokkaita tai 
tarkoituksenmukaisia, komissio ehdottaa 
sopivia toimia kahden vuoden kuluessa 
kyseisen kertomuksen julkaisemisesta. 

Perustelu

Komission päätöstä olla ehdottamatta yhteisön uusia päästöjen hallintatoimia direktiivin 
2000/60/EY 16 artiklan 6 kohdan mukaisesti pidetään myönteisenä. Kuitenkin direktiivin 
2000/60/EY 12 artiklassa säädetty menettely pysyy lisävaihtoehtona erityisongelmien 
ratkaisemisessa. Tällä tarkistuksella korostetaan tätä vaihtoehtoa ja määritellään kyseinen 
menettely tarkemmin.
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